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Sammanfattning 
Många webbansvariga har ingen aning om varför människor besöker 
verksamheters webbplatser och även om de skulle känna till det, ig-
noreras webbplatserna att designas efter användarnas intresse. 
Webbplatsens struktur bör byggas ur ett användarcentrerat perspek-
tiv, detta för att bättre möta användarnas förväntningar av webbpla t-
sen. Målsättningen för webbutvecklare är att utforma användbara 
webbplatser, vilka erbjuder användaren till att utföra uppgifter på ett 
så enkelt och snabbt sätt som möjligt. Där webbplatser innebär så 
mycket mer än endast en kontaktyta gentemot kunden och där dålig 
användbarhet påstås vara densamma som inga kunder alls. 
 
Vi har genomfört en fallstudie, bestående av tre webbplatser, vilka 
representerar webbärendena, tecknandet av en bilförsäkring och 
bokning av resa. Studien avser utforska om webbutvecklares beak-
tande av köpprocessens fem steg, vid webbplatsutformning, bidrar 
till förbättring av webbplatsers användbarhet. 
 
Resultatet av undersökningen visar att webbutvecklare beaktar kun-
dens köpprocess första fyra steg. En slutsats vi drar från arbetet är att 
webbutvecklares beaktande av kundens köpprocess sker i andra be-
greppstermer än den teorin förordar, vilket tyder på att köpproces-
sens teoretiska modell inte är förankrad bland webbutvecklare. Vida-
re presenteras ett teoretiskt samband mellan användbarhetsbegreppet 
och köpprocessen. 
 
 
 



 
 
 

Abstract 
Many webmasters have no idea why people visit various websites, 
and even if they did, the websites ignores to designed according to 
the interests of the users. The structure of the website should be built 
out of a user centred perspective in order to better meet the users’ 
expectations of the website. The objective for web designers is to 
create usability websites, which allow the users to perform tasks as 
fast and easy as possible. Websites are so much more than just a 
contact surface for customers, and bad usability is allegedly the 
same as no customers at all. 
 
We have conducted a case study consisting of three websites, which 
represent the web errands, the signing of a car insurance and the 
booking of a trip. The study is intended to investigate if web design-
ers’ observation of the five steps of the purchasing process, within 
web design, contributes to enhancing the usability of websites. 
 
The result of the study shows that web designers take in considera-
tion the first four steps of the customer’s purchasing process. How-
ever, one conclusion we can draw from the study is that web design-
ers’ views of the customer’s purchasing process distinguishes from 
the actual theory; therefore it is proven that the purchasing process’ 
theoretical model isn’t in use among web designers. Further on, a 
theoretical relation between the term usability and the purchasing 
process will be presented. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ger vi en bakgrund och problemdiskussion till valt ämnesområde. 
Vidare tar vi upp det syfte vi har med arbetet, den forskningsfråga vi avser att un-
dersöka och de avgränsningar arbetet utgått ifrån samt vilken målgrupp uppsatsen 
vänder sig till. Kapitlet avslutas med en begreppslista som förtydligar centrala be-
grepp i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att användningen av Internet i Sverige är 
knappt 70 procent, det vill säga 3,6 miljoner människor i åldersgruppen 16-64 år. 
[31] Informationssökning är det vanligast förekommande orsaken till varför Inter-
net används. Andra användningsområden behandlar distansutbildning samt köp 
och försäljning av varor och tjänster över Internet. Filmer och musik är produkter 
som handlas mest via Internet följt av resor och logi, där matvaror är minst vanligt 
förekommande [32] Då vi anser oss vara relativt vana användare av Internet, ser 
vi webbplatser som erbjuder webbärenden av olika slag, vilket sträcker sig allt 
från olika typer av servicestöd, informationssökning, handläggandet av olika för-
säkrings- och bankärenden till köp av en mängd olika typer av produkter och 
tjänster. 
 
Det primära vid webbdesign är att den tänkta målgruppen vilket ska använda 
webbplatsen för ett specifikt ändamål också ska uppnå målet enligt Donne lly [4]. 
En webbplats användbarhet definieras om webbplatsen används på det sätt webb-
platsen förväntas användas. Således bör webbplatsens struktur byggas ur ett an-
vändarcentrerat perspektiv, där användaren bör kunna uppnå sina mål på ett så 
enkelt och snabbt sätt som möjligt. Det finns inte någon anledning att designa en 
webbplats om det inte föreligger någon förståelse för användarna och deras erfa-
renheter av sajten, vilket vidare ses som ett av de fundamentala analysstegen vil-
ket företag behöver förstå innan någon utveckling överhuvudtaget tar sin form 
eller startas. Det räcker heller inte att titta på konkurrenternas sajter eller någon 
annan påstådd framgångsrik sajt och försöka kopiera det de gjort. Att designa och 
implementera ett attraktivt gränssnitt är viktigt men detta föranleder inte själv-
mant en bra webbplats, utan webbplatsen bör enligt Donnelly [4]: 
 

”Adressera behoven av affärsverksamheten” 
”Vara lätt att använda för de som är påtänkta att använda den” 
”Leverera innehåll vilket är korrekt, komplett och aktuell” 
”Vara skapad på sådant sätt att den möjliggörs till att växa, ändras, kan 
analyseras, hanteras och upprätthållas” [4:xvii] 

 
En artikel ur Computer Sweden [40] tar upp problematiken i att behålla kunderna 
eller användarna kvar på webbplatsen för att slutföra det ärende de från början 
hade för avsikt att genomföra. Artikeln beskriver vidare att webbaserade självbe-
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tjäningar kräver ordning och reda, vilket innebär att både program och tjänster bör 
anpassas efter kunders behov.   

1.2 Problemområde 
Mot föreskriven bakgrund finner vi intresse av att studera webbplatser som sådan 
samt hur webbutvecklare ser på webbplatsers utformning sett till dess kunder och 
användbarhet. Detta då vi finner webbplatser som ett högst aktuellt och intressant 
ämne att utforska eftersom fenomenet tycks bli mer vanligt förekommande. När 
det gäller webbplatsers användbarhet påstår författaren Nielsen [17] att dålig an-
vändbarhet är detsamma som inga kunder alls. Att affärsverksamheter på Internet 
måste förstå att webbplatsers betydelse är så mycket mer än endast en kontaktyta 
gentemot kunden, vilket webbplatser av idag mer och mer tycks utgå ifrån att 
vara. Vidare liknas dålig användbarhet med en affär på 17:e våningen, under vil-
ket ingen kund finner butiken och där affärens öppettid är en timme i veckan så 
att ingen kund hinner dit samt vars personal är otrevlig och vägrar prata med kun-
derna. [17] 
 
Nielsen [17] beskriver ett antal kända användbarhetsproblem, sett till webbplatser, 
vilka är vanligt förekommande oavsett webbdesignnivå. Ett problem är hur före-
tag ser på sin affärsmodell, det vill säga där de behandlar webben som en vanlig 
produktbroschyr istället för att betrakta webben som ett nytt och revolutionerande 
sätt att bedriva affärsverksamhet på. Webbprojekt leds ofta som vilket projekt som 
helst, vilket leder till en inåtvänd design med osammanhängande användargräns-
snitt. Ett tredje problem är att webbplatsen struktureras som en spegelbild av före-
tagets struktur, där informationsarkitekturen istället bör byggas så att webbplatsen 
speglar användarnas aktiviteter och syn på informationsutrymmet. Vid interna 
demonstrationer, av webbplatsens sidor, visas oftast endast raffinerad design upp, 
vilket oftast internt inom företaget ses som något bra. Demonstrationerna behöver 
dock inte presentera eller ta hänsyn till de fördröjningar och långa svarstider som 
styr all kommunikation på Internet och visar vidare inte heller på de problem en 
ny besökare kan ha för att förstå hur sidorna fungerar. Slutligen anses webbpla t-
sers innehåll styras av att webbutvecklare skriver som de alltid har gjort, där web-
ben istället tvingar en att skriva på ett nytt sätt, anpassat för online-läsare. [17] 
 
Problematiken kring webbplatser, vilket Donnelly [4] uppmärksammat, visade sig 
vara organisatoriskt relaterade samt av informationshanteringsmässiga problem. 
Där företag investerar mycket tid och stora summor pengar vid byggandet av star-
ka företagsimager, men tar inte alls samma hänsyn till vare sig tid eller pengar 
vad gäller verksamheternas webbplatser. I försöket av att gestalta webben, ignore-
rar många organisationer de negativa effekterna av andfattiga webbplatser. Vidare 
beskriver Nielsen [17] ytterligare problem i form av att många webbansvariga inte 
har en aning om varför människor besöker deras webbplatser och även om de vet 
struntar de ibland att designa webbplatsen med tanke på användarnas intresse. Där 
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webbplatserna ska stödja de saker användarna vill göra på ett så enkelt sätt som 
möjligt.  
 
Utifrån det vi läst och förstått är det av stor vikt att företag med verksamhet över 
webben tar hänsyn till hur människor beter sig som Donnelly [4] säger. Där vikten 
av att förstå kunders behov och deras förväntningar av en webbplats ses av sär-
skild stor vikt samt att webbplatser bör struktureras ur ett användarcentrerat per-
spektiv. Vidare påtalar användbarhetsteorin vikten av att beakta människors kog-
nitiva1-, perceptionella2- och fysiska aspekter3. [4] Vilket leder oss till frågeställ-
ningen om webbföretag tillämpar eller har vetskap kring hur människor fattar oli-
ka typer av beslut vid olika typer av köpsituationer gällande webbplatserna. Jobb-
ber [11] uppvisar en särskild modell över hur kunder agerar och fattar beslut i en 
köpsituation, det vill säga köpprocessen. Då vi inte finner, inom användbarhets-
området, någon teori kring webbplatsers utformning efter människans process av 
att fatta beslut ställer vi oss frågan om tillämpandet av denna typ av modell skulle 
kunna innebära att användare eller kunder i större utsträckning stannar kvar på 
webbplatserna? Detta då Nielsen [17] menar att webben är ett nytt medium, vilket 
kräver ett nytt sätt att tänka, torde beaktandet av köpprocessen i hög grad kunna 
ses som något nytänkande. Påståendet stödjer det faktum att användbarhetsteorin 
inte belyser köpprocessen, från marknadsföringsteorin, som en aspekt till webb-
platsers användbarhet. 
 
Som vi ser det skulle webbplatsers tjänster i många fall bättre kunna stödja de 
tänkta användarna av dem, där det torde vara av intresse för företag av idag, som 
lägger ut sina produkter och tjänster på Internet, att behålla kunderna kvar på 
webbplatsen, det vill säga genom deras hela process av att fatta ett beslut. En pro-
cess från uppstått kundbehov till val att genomföra webbtjänsten och slutligen 
uppföljning av kunders utförda ärenden. Jobbers [11] köpprocess kan vara något 
som webbutvecklare omedvetet, sunda förnuftet, eller medvetet tillämpar vid ut-
vecklingen av olika webbtjänster. Oavsett vilket avser vi studera användbarhets-
teorin i samband med marknadsföringsteorins köpprocess och hur webbutvecklare 
ser på detta samt vad det kan ha för betydelse för webbplatser av idag. 

                                                 
1 Kognitiva aspekter, förståelsen av den information vilket webbplatsen innehåller [4] 
2 Perceptionella aspekter, handlar om identifiering av de ord webbplatsen visar genom dess gräns-
snitt [4] 
3 Fysiska aspekter, handlar om urval och navigering på en webbplats [4] 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utforska hur användbarheten på webbplatsen kan för-
bättras om även hänsynstagandet till kundens köpprocess tillämpas vid webbut-
vecklingen. Detta genom att studien syftar till bidragandet av ytterligare kunskap 
kring aspekten användbarhet. Där vi avser införskaffa denna typ av kunskap ge-
nom att visa på ett samband mellan användbarhet och köpprocessen. 

1.4 Forskningsfråga? 
Hur kan webbanvändbarhetsteorin förstärkas med avseende på köpprocessens 
koncept, med avsikten att webbutvecklare skall utveckla mer användbara webb-
platser där köpprocessen tydligt framgår? 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till webbtjänster av något komplexare karaktär, vilket innebär 
webbtjänster vilket kräver större kundengagemang. Vi har utgått ifrån webbtjäns-
terna, tecknandet av en bilförsäkring och bokning av en resa. Undersökningen 
kommer endast att belysas ur webbutvecklarens synvinkel, motivet till det baseras 
på att det är svårt att fånga användarkategorin då studien avser undersöka en kanal 
över Internet. Vidare kommer undersökningen att utgå från webbdesignbegreppet 
användbarhet, kortfattat ett begrepp som talar om huruvida bra en webbplats är. 
Användbarhetsbegreppet kommer vidare studeras i förhållande till köpprocessen, 
med det avses vilket typ av stöd kunder behöver av webbplatser för att genomföra 
ett köp på sajten. 
 
Studien avser inte att mäta webbplatser utifrån begreppet användbarhet utan un-
dersöka huruvida köpprocessen tillämpas sett till begreppet användbarhet. Enligt 
det tankesättet kan köpprocessen ses som centralt i undersökningen. Det förelig-
ger vissa omkringliggande faktorer, vilka alla kan bidra till påverkan av studiens 
resultat, där vi endast väljer att avgränsa oss till att undersöka idén om teknologin, 
det vill säga inte den bakomliggande teknologi som sådan. Slutligen avgränsas 
undersökningen till att gälla webbplatser som varit i bruk åtminstone två år, med 
det tror vi att vissa så kallade ”barnsjukdomar” undgås i stud ien. 

1.6 Målgrupp 
Denna uppsats vänder sig till webbutvecklare för webbplatser. Vi anser och tror 
att denna disciplin är den som nyttjar webbanvändbarheten och således har nyttan 
av denna uppsats. Följaktligen riktar sig studien inte i första hand till marknadsfö-
rare eller beslutsfattare utan till ovannämnda disciplin, det vill säga webbutveck-
lare. Vidare ska uppsatsen ses som ett tillägg till webbanvändbarheten. 
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1.7 Begreppsförklaringar 
I undersökningen använder vi vissa centrala begrepp återkommande och har där-
för valt att presentera dessa mer ingående. Detta för att läsaren lättare ska förstå 
vad som menas med respektive begrepp. 
 
Användbarhet: De teorier som tas upp i studien när det gäller begreppet använd-
barhet är hämtat från författarna Allwood [1], Donnelly [4], Gulliksen och Gö-
ransson [8], Löwgren och Stolterman [14], två källor av Nielsen [16], [17] samt 
Preece, Rogers och Sharp [19]. Nedan presenteras en kort introduktion av begrep-
pet användbarhet: 
 
Begreppet användbarhet, eng. usability, är centralt inom området människa dator 
interaktion (MDI), där gränssnittet bör utformas på ett så enkelt, effektivt och fe l-
fritt sätt som möjligt, för att människor på ett mer njutbart sätt ska interagera med 
datorerna. [14] Denna beskrivning upplever vi att många andra författare inom 
området sållar sig till, om än variationer och olikheter förekommer. Donnelly [4] 
talar om webbplatsens struktur ur ett användarcentrerat perspektiv, där de mål an-
vändarna har ska kunna uppnås på ett så enkelt och snabbt sätt som möjligt. Det 
innebär kort att de mål som webbpla tsens tänkta målgrupp har också ska kunna 
uppnås.  
 
Köpprocess: Vi har valt att utgå från en generell modell för hur kunder agerar 
och beter sig för att fatta olika typer av köpbeslut, här menat köpbeslut på webb-
platser. I uppsatsen använder vi oss av en modell, vilket Jobber [11] hänvisar till 
Blackwell, R.D, Miniard, P.W och Engel, J.F (2000). Modellen beskrivs enligt 
begreppen beslutsfattande processen och köpprocessen [11]. Vi kommer att utgå 
från författarnas begrepp köpprocess, eftersom vi anser det begreppet bättre speg-
lar det vi faktiskt avser undersöka. Kortfattat tar modellen upp fem olika steg vil-
ket en kund går igenom i en köpsituation. Det första steget startar när ett behov 
uppstår hos kunden och avslutas med det sista steget, efterköpskänslor, det vill 
säga utvärdering och bekräftelse av genomfört köp. Då begreppen modell, process 
och köpmodell återfinns i studien avser vi en kunds köpprocess och inget annat. 
Vidare återfinns begreppen konsument, kund och användare i studien, vilka är tre 
begrepp vi ser synonyma med varandra, även om en användare inte alltid blir en 
kund på företagets webbplats, så har kunden i alla fall varit eller är användare av 
de tjänster webbplatsen erbjuder. 
 
Webbplats: eng. web site. Nationalencyklopedin [30] på Internet skriver i sin de-
finition av webbplats att begreppet kan ses som presentationen av exempelvis ett 
visst ämne, en viss organisations eller persons verksamhet eller ett visst företags 
tjänster och varor på World Wide Web (WWW). Från webbplatsens startsida, el-
ler hemsida, förekommer oftast länkar som möjliggör för användaren att navigera 
till andra sidor inom och ibland även utanför webbplatsen. [30] Termen hemsida 
bör dock inte ses som synonymt med begreppet webbplats, då webbplats åsyftar 
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samtliga sidor och inte endast startsidan, det som även ibland benämns vid hems i-
dan. [33] 
 
När det gäller begreppet webbplats i den här undersökningen, avser vi företag 
som använder sig av en kanal över Internet, där även andra kanaler för kunder kan 
finnas att tillgå, exempelvis telefontjänst och butik. Vidare återfinns ibland be-
nämningen sajt i studien och ska översättas med webbplats. Studien kommer att 
undersöka webbplatser som erbjuder tjänster av komplexare karaktär, vilket kan 
ses som tecknande av bilförsäkring och bokning av resa.  
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2 Metod och genomförande 
Metod innebär ett planmässigt förfarande och ses vidare som ett redskap för upp-
nådda målsättningar med forskning och undersökningar Holme och Solvang [10]. 
För att läsaren ska kunna göra en bedömning om forskningens kvalitet samt resul-
tatens eller slutsatsernas trovärdighet beskrivs tillvägagångssättet för hur under-
sökningen gått till. Denscombe [5] 
 
Metodkapitlet inleder med en redovisning över studiens vetenskapliga förhåll-
ningssätt, undersökningens klassificering, typ av undersökning och vetenskapligt 
angreppssätt. Vidare tar vi upp den vetenskapliga forskningsansats och datainsam-
lingsmetod som utgör det empiriska förfarandet för undersökningen. I samband 
med presentationen av metodval baseras på kommer vi dessutom att framställa en 
tillhörande motivering. Kapitlet avslutas med att vi redogör för begreppen valid i-
tet och reliabilitet samt en presentation över det tillvägagångssätt undersökningen 
baserats på, det vill säga hur vi praktiskt genomfört undersökningen. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det finns två vetenskapliga förhållningssätt vid utforskandet av den sociala värl-
den, vilket även kan benämnas vid två olika skolbildningar, hermeneutik och posi-
tivism. Vidare innebär detta i viss mån olika synsätt Patel och Davidson [18], det 
vill säga där forskaren ser på verkligheten genom olika slags glasögon, enligt vår 
egen utsaga. 
 
Det filosofiska synsättet som vår undersökning baseras på har ett hermeneutiskt 
förhållningssätt eftersom vi tolkat och tagit hänsyn till vår egen förförståelse, det-
ta då undersökningen utgått från både en kvalitativ ansats och kvalitativ metod. 
Med detta menas att de tolkningar vi gör utifrån det vi undersöker är baserade på 
våra egna uppfattningar om hur verkligheten ser ut från det empiriska material vi 
samlar in. 

2.2 Undersökningens klassificering 
Det finns olika typer av tillvägagångssätt att genomföra undersökningar på. Varje 
utredare bör klargöra vilken typ av undersökning denne skall genomföra med ut-
gångspunkt från bland annat syfte, uppläggning, metod för datainsamling och om-
fattning. Lundahl och Skärvad [12] benämner undersökningens utgångspunkt ut-
ifrån antingen experimentella undersökningar eller icke experimentella undersök-
ningar. Där experimentella undersökningar lämpar undersökningar vilket syftar 
till att förklara ett fenomen och kännetecknas vidare av möjligheten till manipula-
tion, standardisering och kontroll. De undersökningar vilket inte klassificeras som 
experimentellt upplagda är exempelvis surveyundersökningar och fallstudier. [12] 
Eftersom vår utgångspunkt varit en icke experimentell undersökning i form av en 
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fallstudie belyses endast denna undersökningsklassificering, detta eftersom vi inte 
utgått från att förklara företeelser. 

2.2.1 Fallstudie 
Om undersökningen läggs upp enligt en fallstudie, kännetecknas undersökningen 
av att omfatta ett eller ett fåtal fa ll, vilka studeras mer detaljerat samt i flera di-
mensioner, som Lundahl et al. och Patel et al. beskriver. Detta då författarna me-
nar att fallstudier betecknas som en undersökning på en mindre avgränsad grupp. 
[12] och [18] 
 
Vid fallstudier förespråkar Yin [25] ”många av allt”, det vill säga att triangulering 
tillämpas. Med triangulering menas bland annat att data hämtas från olika källor 
och/eller nivåer för att undersöka samma fenomen, datatriangulering, undersök-
ningen kan genomföras av fler personer än en. Det är även vanligt att undersök-
ningen relaterar data till några tänkbara teorier, teoretisk triangulering och meto-
dologisk triangulering där datainsamlingen görs med hjälp av flera metoder ex-
empelvis intervjuer, enkäter och observationer. Vilket även är en framställning 
som Denscombe [5] sållar sig till. Möjligheten till att mäta är inte alltid det cen-
trala i utredningar, intresset är i stället inriktat på att skapa ett nytt språk med nya 
begrepp, därför har fallstudier som utrednings - och forskningsmetod kommit att 
användas på fyra sätt. Som illustration, som hjälpmedel vid skapandet av hypote-
ser, som skapandet av ny teori samt som metod vid aktionsforskning. Eriksson 
och Wiedersheim-Paul [6] 
 
Fallstudier är den icke experimentella undersökningen vilket vi valt att utgå ifrån. 
Detta eftersom vi varken har för avsikt att förklara ett fenomen eller generalisera, 
utan istället erfå så täckande information som möjligt ur ett helhetsperspektiv. Vi-
dare ansåg vi även valet av fallstudier som ett bidragande hjälpmedel till den nya 
teoribildning vi avser skapa, detta då vi funnit kunskapshål inom användbarhets-
teorin. 

2.3 Typ av undersökning 
En undersökning kan klassificeras utifrån hur mycket forskaren vet om en under-
sökning innan den startar [18]. Där Lundahl et al. menar att undersökningens typ 
klassificeras utifrån syftet med den [12]. En undersökning kan exempelvis vara av 
typen explorativ, det vill säga utforskande, deskriptiv, beskrivande eller förkla-
rande, vilket ibland även benämns vid hypotesprövande. 

2.3.1 Explorativ och deskriptiv 
När kunskapsluckor föreligger kring det samlade fenomen som så kommer under-
sökningen att vara utforskande, det vill säga en explorativ undersökning. Den ex-
plorativa undersökningens främsta syfte är att samla så mycket information som 
möjligt om ett bestämt problemområde. Med den här typen av undersökning vill 
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forskaren nå kunskap som kan bilda en grund för fortsatta studier och därav är 
kreativitet och idérikedom viktiga inslag. [18] 
 
Problemområden som redan innehåller kunskap och där kunskapen delvis redan 
har börjat systematiseras i form av modeller är beskrivande undersökningar, det 
vill säga deskriptiva undersökningar enligt Patel et al. [18]. Där Lundahl et al. 
menar att undersökningar av beskrivande karaktär kan skiljer sig väldigt åt. Be-
skrivande undersökningar är i hög grad beroende av bland annat ur vems perspek-
tiv beskrivningen görs och i vilket syfte, det vill säga för vem och för vad, be-
skrivningen görs. [12] Vidare avser denna typ av undersökning beskriva förhå l-
landen vilket råder just nu, det vill säga beskrivningar av vad som finns i världen 
och vilka samband som råder. Detta kan innebära att undersökningen begränsas 
till att undersöka någon aspekt mer detaljerat och grundligt kring det fenomen vil-
ket intresserat forskaren. Slutligen innebär en deskriptiv undersökning slumpmäs-
sigt urval av de människor vilka ska intervjuas och där oftast en typ av teknik för 
datainsamlingen används. [18] 
 
Vår undersökning baseras mestadels på en explorativ undersökning, där vi avser 
utforska kunskaper som inte hittats inom det ämnesområde studien syftar att un-
dersöka, det vill säga ämnesområdet användbarhet. Sammantaget konstaterade vi 
att det förelåg kunskapshål inom användbarhetsteorin, vilket betyder att vi inte 
funnit teorier som påtalar kundens köpprocess i samband med användbarhet. Där 
denna typ av explorativa undersökning ger oss grundläggande kunskap över en 
viss typ av område. Undersökningen baseras även på typen av en deskriptiv stu-
die, eftersom vi beskriver de förhållanden och samband vilka råder i dagsläget. 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
Avsnittet presenterar tillvägagångssättet för tre olika angreppssätt att utföra un-
dersökningar på. Forskare arbetar med att producera teorier som ska ge så riktig 
kunskap om verkligheten som möjligt genom att relatera teori och verklighet till 
varandra. Ett av de centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete är just det 
angreppssätt som forskaren genomför undersökningen på. [18] 

2.4.1 Induktion, abduktion och deduktion 
Det finns olika ansatser eller angreppssätt hur forskaren går till väga då denne gör 
en undersökning, exempel på dessa är induktion, abduktion och deduktion. Induk-
tion innebär att forskaren först går ut i verkligheten, det vill säga empirin, och 
samlar in data, för att sedan studera vad som sägs i teorin och på det viset se om 
observationen stämmer överens med teorin eller inte. Abduktion ligger någonstans 
mitt emellan induktion och deduktion och fungerar på ett sådant sätt att den empi-
riska undersökningen blandas med den teoretiska undersökningen (teori - empiri-  
teori - empiri). Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från en teori för 
att sedan gå ut i empirin för att se om det är så i verkligheten eller inte. [25] 
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I denna undersökning har det deduktiva angreppssättet använts, detta eftersom vi 
fördjupat oss i teorier kring det aktuella ämnet och haft det som utgångspunkt när 
vi gått ut i empirin. Där vi testat empirin mot det teorierna säger, det vill säga om 
teorierna överensstämmer med det verkligheten, empirin, gett oss. Med detta kan 
man säga att en form av hypotes byggs upp vilket sedan testas i empirin. 

2.5 Vetenskaplig forskningsansats 
En undersökning kan baseras på en kvalitativ och/eller kvantitativ ansats [23]. Där 
Holme et al. menar att man brukar skilja mellan två olika metod angreppssätt, 
med utgångspunkt från den information som undersöks, om det är mjukdata eller 
hårddata, vilket även benämns vid kvantitativa och kvalitativa metoder [10]. 

2.5.1 Kvalitativ forskningsansats 
När kvalitativa metoder används i en undersökning är tanken att exemplifiera och 
med hjälp av exemplen dras slutsatser utifrån den metodologiska bas forskaren 
refererar till [23]. Kvalitativa metoder används ofta i undersökningar där miljöer-
na är avgränsade och specifika och där målet är att ge en helhetsbild av det som 
urskiljer sig i dessa miljöer. Om forskaren gör intervjuer eller observationer hand-
lar det om en kvalitativ undersökning, en undersökning vilket innefattar mer om 
ord än om siffror. [21] Där både Yin [25] och Trost [23] menar att den kvalitativa 
undersökningen ofta bygger på det deduktiva arbetssättet. Vidare avser det filoso-
fiska synsättet hermeneutik betydelsen av hur forskaren tolkar saker, hur man för-
står saker, innebörder och avsikter, under vilket en kvalitativ ansats lämpar sig väl 
[25]. 
 
Eftersom vår undersökning syftar till att ta fram svar i textform kring hur webbut-
vecklare tillämpar kundens köpprocess och om hänsynstagandet av köpprocessen 
skulle kunna öka dess webbsidors användbarhet har vi inte utgått från en under-
sökning med mätbara svar i form av siffror och statistik, vilket gör att studien ut-
går ur en kvalitativ ansats. 

2.6 Datainsamlingsmetoder 
Väl vid själva datainsamlingen bör och kan forskaren enligt Yin [25] gärna samla 
in olika typer av data, där exempel som dokument, arkivmaterial, intervjuer, ob-
servationer och enkäter alla är olika metoder för datainsamling. Lundahl et al. 
klassificerar ovannämnda datakällor utifrån primärdata och sekundärdata. [12] 
Primärdata innefattar ny information som måste samlas in, informationsmaterial 
vilket utredaren själv insamlat och där denna typ av insamlingsklassificering här-
rör till intervjuer, enkäter och observationer. Sekundärdata är data som redan är 
sammanställd av andra än utredaren själv, där sekundärkällor alltså hämtar sin 
information från primärkällorna och blir på så vis beroende av dem. [10] och [12] 
Sammantaget innebär detta att de fakta författaren vill ta med i en studie kan vara 
av två slag. Primärdata, data som måste samlas in och sekundärdata, data som re-
dan finns. [18] 
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2.6.1 Intervjuer 
Intervjuer lämpar sig så fort forskaren är intresserad av något och där kunskapen 
enklast fås genom att personen/personerna berättar om det. Vid intervjuer använ-
der forskaren sig av en metod som innebär att man låter individerna i undersök-
ningen rapportera om sig själv. Det finns vidare olika sätt att göra intervjuer på 
och delas in utifrån utredarens målsättning med intervjun och tillåtelse till sido-
spår hos uppgiftslämnaren. Där intervjuformerna delas in i hur väl strukturerade 
intervjuerna är och benämns vid strukturerade-, semistrukturerade-, och icke 
strukturerade intervjuer. [9] 
 
En intervju med hög grad av standardisering men lägre grad av strukturering går 
under benämningen halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju. Vilket är en 
intervjuform där ett antal frågor ställs i ordning, men där den intervjuade även ges 
möjligheten till att svara fritt. Denna typ av intervjuform kan genomföras oper-
sonligt om så önskas, där forskaren exempelvis kan skicka ut frågor och lämna 
utrymme för längre svar. [9] Vidare kan intervjuer delas in vid besöksintervju och 
telefonintervju. Där besöksintervjuer exempelvis beskrivs som en mer flexibel 
intervjusituation men dock med större kontrollsvårigheter vid den icke-verbala 
kommunikationen. Vidare anses denna typ av intervjumetod ha ett mindre skydd 
för uppgiftslämnaren och större risk för påverkande svar av den intervjuade. Tele-
fonintervju anses mindre flexibel och mer begränsad men där uppgiftslämnaren 
tillåts anonymitet i större grad. Denna typ av intervjumetod ger normalt mindre 
problem med påverkan av andras närvaro där dock pauser kan upplevas besväran-
de då telefonintervjun endast baseras på verbal kommunikation. [24] 

2.6.2 Omständigheter kring intervju som datainsamlingsmetod 
Eriksson et al. framför att vid en intervjusituation uppstår alltid någon form av 
samspel vilket kan resultera i icke önskvärda utslag, det vill säga en form av mä t-
fel som kan uppstå, så kallad intervjuareffekt. Där intervjuareffekter kan före-
komma i både besöksintervjuer som telefonintervjuer. [6] Intervjuareffekten tar 
även Denscombe [5] upp som en typ av nackdel vilket intervjumetoden kan inne-
bära och förklarar detta med att data från intervjuer baseras på vad den intervjua-
de säger snarare än vad denne gör. Med det menat att uttryck och handling inte 
alltid stämmer överens och där forskaren med automatik inte med säkerhet kan 
säga att det den intervjuade säger faktiskt återspeglar sanningen. Andra förmoda-
de nackdelar i samband med intervjun som datainsamlingsmetod är exempelvis att 
den är tidskrävande, tillförlitligheten och hämningar. Inverkan av intervjuaren och 
kontexten innebär att det kan vara svårt att uppnå objektivitet, vilket har en 
ogynnsam effekt på tillförlitligheten. Hämningar kan uppstå vid användandet av 
bandspelare, även om bandspelarens inverkan tycks avta relativt snabbt är fallet 
inte alltid sådant. Detta då intervjun är en konstlad situation och kan vara skräm-
mande för vissa människor. [5] 
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2.6.3 Dokumentstudier 
Dokumentstudier är en typ av sekundärdata och innefattar bland annat litteratur, 
tidningar, artiklar och Internet. När det gäller dokument bör forskaren försöka 
fastställa att de fakta som presenteras också är sannolika, vilket bedöms genom att 
forskaren förhåller sig kritisk till dokumenten. Den inledande källkritiken innefa t-
tar för forskaren att ta reda på när och var dokumenten tillkommit. Vidare måste 
forskaren ta ställning till frågeställningar som berör exempelvis om upphovsman-
nen är en person med kännedom inom området samt om dokumentet framställts 
under någon form av påverkan. Vidare styr forskarens problemställning hur 
mycket material som behövs samlas in. [18] 
 
Våra primärdata vilket inte i förväg fanns utgörs av det som framkommit från den 
fallstudie undersökningen baseras på. Vid fallstudien samlades primärdata in med 
hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer vi genomfört med tre webbutveckla-
re. Denna intervjuform valdes då vi ville ha en hög grad av standardisering, det 
vill säga frågorna var fastställda i förväg. Vidare har intervjuerna haft en lägre 
grad av strukturering då vi låtit den intervjuade svara fritt. Detta innebar att vi 
tillät respektive respondent till att avge svar med vissa sidospår, vilket vi ansåg 
skulle kunna vara till nytta för studiens frågeställning och syfte. Via litteraturstu-
dier har vi samlat in sekundärdata sett till undersökningens problemformulering. 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter då en undersökning utförs. Valid i-
tet handlar om kvalitet, giltighet, trovärdighet och säkerhet i undersökningen. Gör 
forskaren det som ska göras, mäts det som verkligen ska mätas? Reliabilitet kan 
jämföras med graden av noggrannhet och pålitlighet i mätinstrumentet. Validite-
ten ökas genom triangulering, vilket är något som forskaren bör använda sig av 
vid fallstudier [25]. Validitet kan även delas in i så kallad inre validitet respektive 
yttre validitet. Om mätinstrumentet, det vill säga intervjuundersökningens fråge-
formulär, mäter det som avses mäta föreligger inre validitet. Fullständig eller 100 
procentig uppnådd inre validitet sägs sällan vara möjlig. Där det ändå anses vik-
tigt att klargöra graden av inre validitet och att forskaren bör vara medveten om i 
vilken utsträckning man mäter för mycket, för litet eller fel saker. Lundahl et al. 
exemplifierar yttre validitet med svar vilka inte alltid kan anses valida och menar 
vidare att det handlar om att folk kan ljuga, minnas fel eller inte alltid vet svaren 
med mera. [12] 
 
För att undersökningens reliabilitet ska öka har vi använt oss av bandspelare vid 
intervjuerna. Genom att spela in intervjuerna kunde vi lagra verkligheten och 
lyssna på inspelningarna om och om igen för att försäkra oss om att det som fram-
förts blivit korrekt uppfattat av oss. Undersökningens reliabilitet, det vill säga 
noggrannhet i mätinstrumentet, i hög grad relateras till de intervjuade men även 
till oss som observatörer av intervjuerna. För att minimera felaktigheter vid tolk-
ningar av intervjuerna lämpade sig bandspelaren som ett bra hjälpmedel. Som vi 
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ser det kan reliabiliteten även öka i form av att två forskare tyder det insamlade 
datamaterialet, vilket föranleder att den verklighet vilket studerats speglar san-
ningen bättre. 
 
Eftersom undersökningen baseras på vad människor tycker och tror samt de inter-
vjuades inställningar, upplevelser och kunskap rör det sig om abstrakta företeelser 
vilket inte alltid är påtagliga. Detta gör att dessa företeelser inte var något vi som 
forskare kan ta fram eller titta på, men som vi vet kan påverka undersökningens 
kvalité, det vill säga validiteten, utan vår vetskap om det. Intervjumallarna har 
utformats efter att mäta hur webbutvecklare ser på kundens köpprocess och därav 
anser vi att vi mäter det som avses mäta, vilket uppfyller god validitet. Slutligen 
har vissa urvalskriterier valts för fallstudien, detta för att kunna mäta trovärdighe-
ten i det som undersöks. Genom att vi relaterar data till fler teorier än en samt att 
undersökningen genomförts av fler än en person anser vi oss tillämpat triangule-
ring i viss mån. 

2.8 Praktiskt tillvägagångssätt 
Vi förberedde studien genom att först göra en så kallad skrivbordsundersökning, 
där vi tittade på tidigare gjorda studier inom det valda ämnesområdet. Detta gjor-
de vi för att förvissa oss om att undersökningen vilket vi avsåg att genomföra 
skulle bidra med något nytt, det vill säga en undersökning vilket sedan tidigare 
inte framkommit. Förutom att skrivbordsundersökningarna föranledde en grundlig 
genomgång av vad som redan fanns gjort på undersökningsfältet bidrog den även 
med relevanta källor vilka vi använt i studien. 
 

 
 
Figur 2.1 Generell beskrivning av olika moment i undersökningen, egen bild. 
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2.8.1 Litteraturstudier 
Själva datainsamlingen, sekundärdata, startades genom att vi först studerade rele-
vanta källor för undersökningens problemområde, vilka delvis delgivits oss via 
skrivbordsundersökningen och delvis genom relevanta referenser från sakkunniga 
på Luleå Tekniska Universitet, beträffande studiens ämnesområde. Syftet till det 
var att få en rikare teoretisk bild över hur undersökningsfältet såg ut samt vilken 
teori studien slutligen skulle komma att baseras på. När studiens teoretiska refe-
rensram ramats in började vi arbeta utifrån den och åter läsa och granska utifrån 
vad undersökningen skulle baseras på för teoretiskt underlag. Den teori vilket ba-
seras på engelska källor har fritt översatts. Informationen hämtades huvudsakligen 
från Luleå Tekniska Universitet bibliotekets fulltextdatabas i form av böcker, ar-
tiklar och rapporter, även Internet har använts i syfte att samla in sekundärdata 

2.8.2 Fallstudiens urval 
Fallstudien består av företag verksamma inom försäkringsbranschen och rese-
branschen och där undersökningen utgått från verksamheternas webbplatser. Mo-
tivet till att vi valt de webbplatserna är att samtliga representerar mer komplexa 
webbtjänster, vilket torde kräva ett större kundengagemang och anpassa köppro-
cessen mer i motsats till om det handlat om en webbtjänst med en lägre grad av 
kundengagemang, exempelvis köp av CD-skiva. 
 
Företagen vilka ingår i fallstudien benämns vid försäkringsbolag, där webbtjäns-
ten av att teckna en bilförsäkring undersökts, se bilaga 1 och resebolag A och B, 
där bokning av resa till Thailand studerats, se bilaga 2. Kriteriet av webbutveckla-
re säkerställdes dels genom att samtliga respondenter varit med från början och 
utvecklat respektive företags webbplats, vilket är ett verksamhetsområde samtliga 
fortfarande är verksamma inom. Vidare dels genom att samtliga respondenterna 
uttryckligen namngav sin yrkesbeteckning vid webbutvecklare, även om benäm-
ningen skilde sig åt från företag till företag. Slutligen uppfyllde samtliga webb-
platser kriteriet av att ha varit verksamma i minst två år. 
 
Yin [25] menar att urvalet som görs för undersökningen är viktigt med hänsyn till 
hur fallet i studien replikerar studiens syfte och frågeställning. Urvalet bestäms 
utifrån vad som söks, om det är skillnader, vilket Yin [25] nämner vid theoretical 
replication, eller om det är likheter, vilket beskrivs som en literal replication. 
Theoretical replication innebär att olika resultat söks medan en literal replication 
innebär att man söker samma resultat. [25] Vår fallstudie baseras på en literal re-
plication, där vi sannolikt trodde att resultaten skulle visa på likheter, eftersom vi 
valt företag där förfarandesättet för respektive webbärende liknar varandra, sett 
till kundengagemanget. Sammantaget innebär detta att vi genomfört en jämföran-
de studie mellan tre webbplatser, vilket gör att fallstudien betecknas vid en så kal-
lad multiple fallstudie enligt Yins [25] beskrivning. Vidare baseras vår undersök-
ningsmetod på strategiska urval, det vill säga inga slumpmässiga urval, utan en 
urvalsmetod där vi söker variation i de svar man förväntas få från de intervjuade. 
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2.8.2.1 Intervjuer 

Intervjufrågorna formulerades i enlighet med att inte uttryckligen påtala vad un-
dersökningen skulle gå ut på, det vill säga om en kunds köpprocess tillämpas vid 
utformandet av webbsidor och om tillämpandet av köpprocessen skulle kunna för-
bättra webbplatsers användbarhet. Detta grundades på att till den möjligaste mån 
minimera påverkan av svaren, eftersom studien mångt och mycket handlar om att 
”avslöja” webbutvecklaren. Denna del diskuteras vidare i kapitel 7, huruvida detta 
kan ha påverkat studiens resultat i någon riktning. 
 
En av respondenterna begärde att få intervjufrågorna i förväg, där en intervjugui-
de skickades via e-post. Denna intervjuguide var inte utformad exakt som inter-
vjufrågorna ställdes vid själva intervjutillfället, eftersom vi inte ville påverka sva-
ren i förhand allt för mycket. Den i förväg skickade intervjuguiden istället visade 
på samtliga intervjufrågor om än i övergripande karaktär. Vi valde att inte skicka 
frågeguiden i förväg till de respondenter som inte begärde detta. Däremot var vi 
medvetna om att det i vissa fall kan anses bra att skicka ut frågor i förväg, men då 
vi ansåg att studies syfte ter sig något annorlunda valde vi att göra på detta sätt. 
Om samtliga respondenter emellertid hade begärt frågorna i förväg hade detta 
också utförts, eftersom vi ville bibehålla en god kontakt oss emellan. Även detta 
diskuteras i avslutande kapitel 7. 
 
Innan intervjun genomfördes, påtalades åter lovad anonymitet, såväl för företaget 
som för respondenten. Vid intervjutillfället ville vi åter försäkra oss om att det 
inte förelåg några hinder i att vi bandade intervjuerna, vilket diskuterats vid den 
första kontakten, via e-post, med respektive informant. Vi informerade även re-
spondenterna att påtala om någon fråga var svår att uppfatta. Intervjutiderna varie-
rade mellan 45 minuter och upp till 80 minuter. Vid intervjutillfällena har vi ställt 
intervjufrågorna i så hög grad som möjligt efter hur vi formulerat dem. Vi var 
även medvetna om att inte ställa ledande frågor då det kan påverka respondenter-
na i deras svar. 

2.8.3 Analys av insamlat material 
I samband med att vi skrev ner samtliga intervjuer, den empiriska datainsamling-
en, gjordes en första analys av det insamlade datamaterialet. Med det menas att 
analysfasen påbörjades omedvetet samtidigt som vi bearbetade det insamlade da-
tamaterialet, eftersom vi hade den teoretiska referensramen som bas sedan tidiga-
re. Analysen nästa steg innebar bearbetning av rådata, vilket skedde genom att 
sortera upp relevant och användbar substans från intervjuerna sett till studiens frå-
geställning och syfte. Därmed sparades respektive intervju i sitt originalskick. 
Vidare analyserade vi texten, en så kallad textanalys, genom att lyfta fram nyck-
elord till frågeställningarna. Detta gjordes i syfte att finna samband me llan vad de 
tre webbutvecklarna framställde kring kundens köpprocess och framgår mer tyd-
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ligt i de analysmatriser vilka presenteras i kapitel 54. I samband med textanalysen 
genomfördes även en systematisk analys, där syftet var att visa på citat som enligt 
vår mening tydliggör vad webbutvecklare anser och tycker kring vissa frågeställ-
ningar. Analysen har inledningsvis genomförts individuellt, såväl text som syste-
matisk analys, gällande hela datainsamlingsmaterialet, för att därefter tillsammans 
diskutera materialet och brainstorma fram en gemensam ana lysframställning. 
 
Som vi erfarit har analysfasen inneburit mycket av att organisera och systematise-
ra insamlad data för att uppnå den överskådlighet vi eftersträvat. Hartman [9] be-
skriver kortfattat analysen som en fas vanligen bestående av två moment. Första 
momentet innefattar kategorisering av data, det vill säga reducering av datamate-
rialet och brukar oftast kallas för att forskaren kodar materialet. Andra momentet 
innefattar själva tolkningen av datamaterialet, där forskaren söker mening i det 
som undersökts. Vidare anses tolkningen vara själva slutpunkten för undersök-
ningen, då tolkningen innefattar den förståelse forskaren söker efter i kvalitativa 
undersökningar. [9] Den beskrivningen stämmer väl överens med vårt tillväga-
gångssätt vid analysen. Där vår utgångspunkt var att ge data en ändamålsenlig och 
tolkningsbar form så att det empiriska insamlingsutfallet kunde relateras till den 
ursprungliga problemställningen. 
 
Analysen utgångspunkt har varit att söka samband eller de likheter utifrån vad 
respektive webbutvecklare säger angående kundens köpprocess. Analysmatriserna 
syftade till att tydliggöra resultatpresentationen, där dessa sammanfattar respekti-
ve webbutvecklares svar till respektive steg i köpprocessen. Vi valde därför att 
ställa de tre webbutvecklarna mot varandra för att finna eventuella samband de 
emellan. Det avslutande steget i analysarbetet har varit att presentera de resultat 
vilka framkommit, huruvida köpprocessen tillämpas av webbutvecklare samt visa 
på ett samband mellan begreppet användbarhet och köpprocessen i syfte att för-
bättra webbplatsers användbarhet. Analysfasen föranleder även att vi knyter an 
det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen studien utgått i från. 
Avslutningsvis gällande analysarbetet, ville vi framställa den empiriska presenta-
tionen på sådant sätt att materialet skulle skrivas för läsarna, det vill säga i berät-
tande textform. Därigenom har vi försökt undvika allt för mycket citering, då allt 
för mycket citat, enligt vår mening, gör att läsaren lättare tappar fortsätta läsin-
tresse. 
 

                                                 
4 Se kapitel 5 avsnitt 5.4 
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3 Teoretisk referensram 
Teoridelen i vår uppsats tar huvudsakligen upp två teoriområden, området Männi-
ska Dator Interaktion (MDI), eng. Human Computer Interaction (HCI), under vil-
ket användbarhet, eng. usability, är ett nyckelbegrepp. Vidare teoriområdet, 
marknadsföring (MF), där konsumentens köpprocess behandlas. Konsumentens 
köpprocess är en aspekt vi inte funnit i samband med användbarhetsteorin och 
som vi därför avser att studera i syfte att ta reda på om en webbplats användbarhet 
kan förbättras vid hänsynstagandet av kundens köpprocess. 

 
 
 

3.1 Människa Dator Interaktion och användbarhet 
Avsnittet inleder med att belysa MDI området under vilket användbarhet är ett 
nyckelbegrepp, vidare presenteras olika författares definitioner på användbarhet. 
Den definition vi kommer att utgå ifrån är den Nielsen [16] presenterar, vilket vi 
anser väl fångar och sammanfattar de flesta författarnas syn på begreppet använd-
barhet. Därefter redovisas användbarhet ur ett vidare perspektiv, där begreppet 
diskuteras utifrån vad bra användbarhet är samt webbutvecklarens roll i samman-
hanget. 

3.1.1 MDI - området 
Gulliksen et al. [8] refererar till en definition som används som utgångspunkt i de 
två vanligaste MDI-böckerna, där den ena boken är skriven av Dix, Finlay, 
Abowd och Beale och den andra av Preece [19], där definitionen lyder enligt fö l-
jande: [8] 
 

”Människa dator interaktion är en disciplin som behandlar design, ut-
veckling och implementation av interaktiva datorsystem för mänsklig 
användning” [8:39]  

 
Allwood [1] menar att MDI är ett begrepp som talar för sig själv, ett samspel me l-
lan människa och dator som påverkas av egenskaperna hos respektive deltagare 
samt även av det sammanhang de befinner sig i. Gulliksen et al. menar att MDI 
begreppet omfattar alla aspekter av betydelse för interaktionen mellan människan 
och datorn. Fyra huvudsakliga områden ingår i MDI området, vilka är användning 
och användningssammanhanget, mänskliga egenskaper, dator och utvecklingspro-

 
Webbplatsers 
användbarhet 
 

MDI –  
Människa Dator 

Interaktion 

 

MF – 
En konsuments  

Köpprocess 

Figur 3.1 Översiktlig teoribeskrivning, egen bild. 
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cessen. Författarna menar att området täcker mer än endast betraktandet av ind i-
videns interaktion med användargränssnittet, då MDI området kritiserats för att 
vara ett smalt område. Vidare anses MDI i dagsläget innebär alltifrån datorstött 
samarbete till systemutveckling, teknikens sociala villkor eller samhälleliga effek-
ter. Tillämpningsområden är exempelvis mobiltelefoner, handdatorer och infor-
mationskiosker. MDI är ett ämnesområde vilket många discipliner bidragit till, 
där vetenskaper som systemvetenskap, industridesign, datavetenskap, ergonomi, 
psykologi, lingvistik och grafisk design endast är exempel på några influenser. Ett 
traditionellt MDI-perspektiv anses vara en kombination av teknik, beteendeveten-
skap och design, där Gulliksen et al. fokuserar på det ingenjörsmässiga förhåll-
ningssättet i syfte att förändra systemutvecklingsprocessen. [8] 
 
Det har investerats mycket pengar i Sverige gä llande kunskap inom MDI-området 
och detta i syfte att öka användbarheten av datorer. Användbarhetsbegreppet 
tycks vara ett nyckelbegrepp inom MDI-området, detta eftersom samspelet mellan 
människor och datorer ska fungera tillfredsställande, som Allwood [1] uttrycker 
det. Vilket även Löwgren et al. [14] beskriver, det vill säga att ett av MDI-
områdets huvudmål är bidragandet av användbara datorsystem. Denna beskriv-
ning föranleder att användbarhetsbegreppet, under MDI-området, är det begrepp 
vilket studien kommer att fokusera på. Där användbarhet till stor del beskriver 
webbplatsers förmåga att på bästa sätt möta det användare vill göra på webbpla t-
serna. 

3.1.2 Definition på användbarhet 
Gulliksen et al. [8] visar på författaren Nielsen [16] definition av användbarhet, 
där begreppet inte ses som endimensionellt utan innefattar fem aspekter, vilka 
kortfa ttat presenteras som: Systemet ska vara lätt att läras, det ska gå snabbt att 
använda systemet, vidare ska användaren komma ihåg gång från gång hur saker 
och ting fungerar, vid felaktigheter ska systemet kunna ta hand om felen så att 
användaren kan återuppta arbetet från där användaren var innan felet uppstod och 
slutligen ska systemet tilltala användaren, det vill säga användaren ska känna sig 
nöjd i efterhand. Även Preece et al. talar om användbarhet som ett mått av enkel-
het, vilket kortfattat innebär system som ska vara enkla att läras eller användas 
[19]. 
 
Inom MDI återfinns olika definitioner av användbarhet, en del forskare fokuserar 
på skärmbilden i sig och andra på programvaran i sig. Allwood [1] talar om ett 
programs användbarhet, där åtminstone fyra olika faktorer tillsammans bestäm-
mer programmets användbarhet, vilka är anpassning, användarvänlighet, använ-
daracceptans och användarkompetens. Gulliksen et al. menar att i ett givet an-
vändningssammanhang är användbarhet huruvida en användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, ändamålsenlighet, effektivitet och tillfreds-
ställelse. [8] 
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Tidigare har vi tagit upp hur författarna Gulliksen et al. tolkat Nielsens [16] defi-
nition på användbarhet, där vi nu själva väljer att gå till källans ursprung och tolka 
författaren Nielsens [16] förklaring på begreppet användbarhet och vilket figur 
3.1 illustrerar. Figur 3.1 visar på vad som krävs för att ett system ska accepteras 
och hur användbarhetsbegreppet definieras enligt en uppdelning i fem begrepp 
eller attribut. Begreppet användbarhet är en liten del jämfört med frågor som be-
rör systemacceptans, vilket beror på dess sociala och praktiska acceptans. Social 
acceptans innefattar huruvida systemet kan accepteras av samtliga användargrup-
per, exempelvis användare, kunder, chefer och så vidare. Den praktiska acceptan-
sen handlar om vanligt förekommande aspekter som exempelvis kostnad, support, 
tillförlitlighet och kompabilitet med redan existerande system. Vidare indelas den 
praktiska acceptansen upp i begreppen nyttighet, usefulness, utgående från om 
systemet kan användas för att uppnå önskade mål och i nytta, utility, det vill säga 
användning av systemet för att uppnå ett specifikt mål, eller systemets funktiona-
litet och användbarhet, usability. [16] 

 
Figur 3.2 Definition på användbarhet [16] 
 
De fem begreppen som sammanfaller under aspekten användbarhet, presenteras i 
de engelska begrepp som givits oss, där vi sedan tolkar och förklarar dessa be-
grepp, enligt hur författaren Nielsen [16] framställer de, i svensk text: 
 
Learnability: Innebär att systemet ska vara lätt att lära sig så att användaren 
snabbt kan komma igång med sitt arbete. 
Efficiency: Handlar om att man ska göra saker och ting snabbt, systemet ska vara 
effektivt att använda, så fort användaren lärt sig använda systemet ska en stigande 
produktivitet vara möjlig. 
Memorability: Systemet ska vara lätt att komma ihåg från gång till gång, en till-
fällig användare ska kunna återuppta användandet av systemet efter en tid utan att 
för den skull behöva lära sig systemet på nytt. 
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Errors : Systemet ska ha låg felfrekvens, så användarna gör få fel under använ-
dandet av det. 
Satisfaction: Slutligen ska nöjdhet uppnås, systemet ska vara subjektivt tilltalan-
de. 
 
Brinck, Gergle och Woods [3] definition på användbarhet sammanfaller mångt 
och mycket under Nielsen [16] definition på begreppet användbarhet förutom att 
en sjätte aspekt tas upp under användbarhet, functionally correct och som anses 
vara det primära användbarhetskriteriet enligt Brinck et al. En aspekt, som vi ser 
det, överensstämmer med Nielsens [16] begrepp utility, nytta, men som Nie lsen 
däremot separerar från användbarhetsbegreppet. Pressman [20] sållar sig till Nie l-
sens [16] definition på användbarhet i enlighet med de tre aspekterna learnability, 
efficiency och satisfaction. Där vi vidare tolkar Nielsens [16] två aspekter memo-
rability och errors som något vilket Pressman [20] inte tar upp i samband med 
användbarhetsdefinitionen. 

3.1.3 Användbarhet i ett vidare perspektiv 
Allwood [1] menar att själva poängen med användningen av datorer är just att 
uppgiften som ska utföras också enklare ska kunna utföras. Syftet är också oftast 
att förutom att lösa uppgiften även höja kvalitén på arbetsresultatet, det vill säga 
datorn bör stödja användarnas produktivitet. Tidigare var tankesättet den att om 
programmen tillhandahöll tillräcklig funktionalitet så uppnåddes syftet, men in-
sikten beträffande detta har idag ökat, det vill säga att programmen numera även 
måste ha god användbarhet. Med det menas att funktionaliteten i sig inte är nog, 
det kvittar hur god funktionaliteten är i ett program om användaren ändå av någon 
orsak inte använder programmet på ett effektivt sätt. Vidare menar författaren att 
större användbarhet hos systemet höjer effektiviteten i utnyttjandet och därmed 
följer även ekonomiska fördelar för organisationen, där även små förbättringar av 
användbarheten sett till ett större sammanhang innebär betydande ekonomiska 
fördelar. [1] 
 
Målet för alla webbutvecklingsteam borde vara att skapa kvalitativa webbplatser 
oavsett om det handlar om att försöka förbättra en redan existerande webbplats 
eller om arbetet börjar från början. Vidare tycks organisationer ha liten förståelse 
av betydelsen av att göra elektroniska gränssnitt som är enkla att använda enligt 
författaren. [4] Många webbansvariga har inte en aning om varför människor be-
söker deras webbplatser och även om de vet struntar de ibland att designa webb-
platsen med tanke på användarnas intresse. Där webbplatserna ska stödja de saker 
användarna vill göra på ett så enkelt sätt som möjligt. [17] Precis som Donnelly 
[4] menar Nielsen [17] att människor är målinriktade och vill uppnå ett specifikt 
mål, där webbplatserna bör designas på sådant sätt att användarna släpps fram dit 
de vill så snabbt som möjligt. 
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En framgångsrik webbplats är inget annat än upprepade besök av trogna använda-
re. Huvudorsakerna, vilket består av fyra stycken, till att användare återanvänder 
till en webbplats och till varför användare blir nöjda är innehåll av hög kvalitet, 
täta uppdateringar, snabba hämtningstider och att webbplatsen är lätt att använda. 
Vad som avses med täta uppdateringar beror på webbplatsens ämne och syfte, 
vilket förövrigt är den enda av de fyra egenskaperna som inte har ett självklart 
svar på frågan. Om företaget i övrigt är måttligt intresserad av webbplatsen spelar 
det ingen roll hur fantastisk en webbutvecklare än är, då ingen kan skapa en 
webbplats som verkligen fungerar. Många nya Internetföretag har den rätta attity-
den när det gäller organiseringen av hela fö retaget kring sin online-verksamhet, 
där äldre och mer etablerade verksamheterna har svårare när det gäller denna 
övergång, i alla fall så länge de ansvariga inte ser webben som strategiskt avgö-
rande. Vidare tycks de flesta storföretag behandla sina webbplatser som ett bihang 
till verksamheten i övrigt. [17] 
 
Några av de riktlinjer Nielsen [17] tar upp innefattar siddesignen som förövrigt 
anses vara den mest omedelbara aspekten av all webbdesign, då användarna be-
traktar en sida åt gången, i vissa fall två eller tre sidor beroende på användarens 
bildskärm, med tanke på dagens webbläsarteknik. Vidare så besöker användarna 
webbplatsen för dess innehålls skull, där innehållsdesignen innebär ett innehåll 
som är mer tillgängligt och där författaren jämför det med en teaterpublik vilket 
diskuterar föreställningen efter hur fantastisk pjäsen var och inte hur vackra ko-
stymerna var. Webbplatsdesignen innebär en större utmaning än siddesignen och 
är ofta betydligt viktigare än siddesignen. Slutligen åsyftar författaren att enkel-
het, enkelhet och enkelhet är de tre främsta skälen till att användare besöker en 
webbplats. Eftersom användare föredrar webbplatser med hög användbarhet, oav-
sett om webbplatserna försöker sälja något eller inte, så är det bara de mest an-
vändbara webbplatserna som kommer att överleva. Då hög användbarhet ger fler 
användare och högre inkomster, vilket får webbplatserna att frodas. [17] 
 
Majoriteten av de företag som publicerar sajter på webben anses inte ha någon 
bakgrund i hur bra användargränssnitt ska designas, där även många av dessa fö-
retag lejt och lejer ut utveckling och framställning av sina webbplatser till exper-
terna. [4] Samtliga användbarhetsproblem5, vilket visat sig vanliga representeras 
av människor utan webberfarenhet och som tagit itu med sina webbplatser på 
samma självklara sätt som andra projekt dragits igång. Då webben är ett nytt me-
dium kräver detta ett nytt sätt att tänka, vilket vi även tar upp i kapitel 1. [17] Av-
slutningsvis är webbplatsen densamma som ”företaget” hos användarna av den. 
Där användare mer och mer bedömer hur pålitlig, hur professionell och hur bra ett 
företag är genom den bild användare erfår av företagets webbplats samt hur enkelt 
sajten möjliggör för användarna att utföra sina uppgifter. [4] 

                                                 
5 Se kapitel 1 avsnitt 1.2 
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3.2 Konsumentbeteende 
Avsnittet kommer att redovisa konsumentens beteende, detta för att läsaren ska få 
en överblick över ämnesområdet, innan vi går vidare och tar upp en generell mo-
dell för hur konsumenter fattar beslut vid en köpsituation. 

3.2.1 Dimensioner och faktorer - konsumentbeteende 
Företag som vill skapa konkurrensfördelar och nå framgångsrik marknadsföring 
bör studera konsumentbeteende, detta i syfte att förstå och erfå grundlig kunskap 
om kunderna. De ramverk och koncept företag använder för att förstå kunder lik-
nar varandra även om de inte är identiska. Vidare behöver företag en förståelse för 
de dimensioner som bör beaktas för att få grepp om köpets olika beteendenyanser 
samt vad som påverkar ett köp. [11] 
 
Donnelly [4] anser att webbanvändare har ett köpbeteende olikt andra köpbeteen-
den, då det handlar om Internet, som möjliggör för användaren att, endast via 
musklick, transportera sig mellan olika affärsställen och tjänster på kort tid. En 
helt annan enkelhet och snabbhet erbjuds kunderna och därmed även en helt an-
nan dimension av köpbeteende. Förväntningarna hos webbanvändarna har föränd-
rats anmärkningsvärt, från början blev användarna glada om de fann det de sökte. 
I dag erbjuds användarna ett stort och varierande utbud och är således av en helt 
annan karaktär. Därför är det av stor vikt att företag med en webbplats förstår 
kunderna och deras förväntningar och således är kundbeteende en viktig del i ana-
lysen av webbutvecklingsprojekt. Författaren beskriver dock kundbeteende i for-
mer av det kunderna köper, vilka webbsidor de besöker och var kunderna lämnar 
webbplatsen och slutligen anses kundbeteende vara ett av de fortgående webbmåt-
ten en affärsverksamhet på Internet behöver beakta. [4] 
 

 
 
Figur 3.3 Översiktlig figur över konsumentbeteende, där köpprocessen ingår som en dimension, 

egen bild 

 
Figur 3.3 visar en sammanställning över de dimensioner som ingår i en konsu-
ments beteende samt de faktorer som påverkar konsumentens köpprocess, sett till 
hur vi tolkar Jobbers [11] skildring. Dimensionen kring frågeställningen vem, här-
rör till köpbeslutsgruppen. Vem som är viktig i köpbeslutet, rollerna definieras av 
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initiativtagare, beslutsfattare, påverkare, köpare och användare. Frågeställningen 
varför är dimensionen av de valkriterier som konsumenten påverkas av, ekono-
miska, tekniska, sociala och personliga valkriterier. 
 
Köpprocessen är dimensionen som svarar på frågan hur konsumenten köper, det 
vill säga från att ett behov uppkommer till att behovet helt tillfredsställs och jäm-
vikt råder hos kunden, med andra ord fyller produkten den funktion som kunden 
förväntat sig. Köpprocessen är en dimension som påverkas av huvudsakligen tre 
faktorer, personliga- och sociala faktorer samt köpsituationen som sådan. Infor-
mationshantering6, motivation, personlighet och livsstil är exempel på personliga 
faktorer som kan påverka hur individer köper. Sociala faktorer som kan påverka 
är exempelvis kultur 7, socialklass8och referensgrupper9. Slutligen härrör köpsitua-
tionen till om det handlar om ett köp med omfattande eller begränsad problemlös-
ning eller om köpet innebär ett rutinmässigt köp. [11] 
 
Då uppsatsen avser undersöka huruvida en kunds köpprocess tillämpas vid en 
webbplats utformande och om denna aspekt gör att webbplatsers användbarhet 
skulle kunna vidga sättet att se på användbarhet, är dimensionen av köpprocessen 
det vi kommer att fokusera vidare på, se figur 3.3, området med streckade linjer. 
Därmed bortser vi från andra dimensioner samt påverkande faktorer. 

3.3 En modell av köpprocessen 
Avsnittet kommer generellt att behandla hur en köpprocess går till för kunden. Vi 
utgår från Jobbers [11] modell för hur en kunds beslutsfattande sker i fem steg. 
Där vi har valt att kalla tillvägagångssättet för köpprocess i stället för kundens 
beslutsfattande process, detta då vi finner att författaren använder dessa två be-
grepp synonymt med varandra. Modellen representerar de allra flesta typer av köp 
och således ser vi webbärendena av att boka en resa och teckna en bilförsäkring 
som två olika köpärenden vilka kan tillämpas köpprocessen. Konsumentens köp-
process är det ena området studien baseras på, där det andra behandlar använd-
barhetsbegreppet. 
 
Dimensionen köpprocess, se tidigare avsnitt 3.2.1, besvarar frågan av hur en kund 
agerar i en beslutsituation vid ett köp och representeras vidare av en allmängiltig 
modell vilket passar de allra flesta typer av köp. Köpprocessen skildras av Jobber 
[11] genom att författaren återger Blackwell, R. D, Miniard, P.W och Engel, J.F 
definiering av ett antal steg i en serie, fem till antalet, se figur 3.4. Där figur 3.4 
illustrerar de steg vilket kunder kan tänkas gå igenom innan de beslutar sig för ett 
varumärke eller produkt. Tillsammans bildar de fem stegen konsumentens eller 
kundens köpprocess. Det första steget i köpprocessen tar upp hur ett behov upp-
                                                 
6 Informationshantering – perception och inlärning [11] 
7 Kultur –  gemensamma värderingar, attityder och beteenden i ett samhälle [11] 
8 Socialklass – exempelvis sysselsättning eller inkomst. [11] 
9 Referensgrupper – en grupp som påverkar en persons attityd eller beteende. [11] 
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står, steget därefter hur informationssökning går till och det tredje steget hur ut-
värdering av alternativ går till. Näst sista steget redogör köpet som sådant och sis-
ta steget tar upp de efterköpskänslor som uppstår, det vill säga bekräftelse och ut-
värdering efter ett köp. [11] 
 

 
 
 
 
Vi finner även andra teorier, inom psykologi- och beteendevetenskapliga området, 
som till stor del stödjer Jobbers [11] beskrivning av köpprocessen. Där vi väljer 
att följa Jobbers [11] framställning, detta eftersom vi anser den skildra kundens 
köpprocess på ett beskrivligt och begripligt sätt. Vidare betraktar vi köpprocessen 
trovärdig, då vi känner igen oss i det författaren redogör. Det som framkommer 
från annan teori om köpprocessen är den att författarna Lundh, Montogomery och 
Waern [13] menar att beslutsfattande kan liknas vid en process som sker över tid 
och vilket innefattar fyra faser. Där första fasen förredigering handlar om framta-
gande av beaktansvärda attribut hos människan. Fas två benämns vid finnande av 
ett lovande alternativ, vilket utgör ett kandidatalternativ för det slutgiltiga valet 
och näst sista fasen berör testning, det vill säga där kunden testar om det lovande 
alternativ definitivt kan väljas. Sista fasen, omstrukturering, berör syftet att tyd-
liggöra skillnaden mellan lovande alternativ och övriga alternativ. Faserna ska 
inte betraktas som fast avgränsade från varandra utan mer som tendenser i olika 
delar av en beslutsprocess. [13] Assael [2] presenterar beslutsprocessen i stora 
drag på samma sätt som både Jobber [11] och Lundh et al. beskriver den, men där 
benämningen på vissa steg skiljer sig åt. Bortsett från det beskriver Assael [2] be-
slutsfattandet vid köp i stort sett identisk. 
 
Teorin som följer presenterar Jobbers [11] framställning av köpprocessens fem 
steg, se figur 3.4, där stegen redogörs i respektive rubrikavsnitt, 3.3.1 till 3.3.5. 

Behov uppstår 

Informationssökning 

Utvärdering av alternativ 

Köp 

Efterköpskänslor 

Figur 3.4  Modell över användarens/kundens köpprocess, figuren hänvisar Jobber till 
Blackwell, R.D, Miniard, P.W och Engel, J.F (2000) [11]  
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3.3.1 Steg 1 – Behov uppstår 
Första steget i köpprocessen refereras till hur kunder köper? Förutsättningen för 
ett köp är att bristkänsla existerar hos kunder och där köpprocessen börjar i sam-
ma stund som behov uppstår hos konsumenten. Exempel på uppstått behov hos 
kund är datorinköp för lösandet av problemet av att kunna utföra snabbare och 
noggrannare uträkningar. Behovsupptäckten i detta exempel är i grund och botten 
funktionell och kan pågå under en längre tid. Bristkänslan som uppstår väcks ge-
nom någon form av signal, exempelvis lukten av mat eller något mer komplicera-
de och svårtydda signaler, som vid köp av ny bil. När signalen är nog stark väcker 
den ett behov hos kunden. Om kunden inte har varor eller tjänster som kan stilla 
behoven så uppstår ett problem, som inte är löst förrän behovet är tillfredsställt. 
[11] 
 
De mest grundläggande behoven kallas basbehov, det vill säga behov som bör 
uppfyllas för att vi ska överleva, mat, dryck, sömn och värme. Behov som uppstår 
efter att basbehoven är tillfredsställda kallas för sekundära behov. Dessa behov är 
minst lika viktiga som basbehoven och varierar i hög grad från person till person 
beroende på personlighet och bakgrund. Typiska exempel på sekundärbehov är 
makt/prestige, popularitet/uppskattning, samhörighet/sociala relationer och upp-
täcktslust. Vidare kan behov vara av funktionell, emotionell eller psykologisk ka-
raktär vilka påverkar köpprocessen i hög grad. Slutligen kan behov även uppstå 
genom ren rutin eller handla om rent oförutsedda behov. [11] 
 
Det första steget i köpprocessen motiverar olika marknadsföringsslutsatser. För 
det första måste företagen vara medvetna om sina kunders behov och de problem 
de möter, vilket möjliggör fördelar att skapa konkurrenskraftighet. Detta kan upp-
nås genom en intuitiv förmåga hos den eller de som är ansvariga för marknadsfö-
ringen. För det andra bör marknadsförare vara medvetna om vilka behovshäm-
ningar eller behovsbegränsningar som kan förekomma. Behovet av att använda en 
dator kan begränsas eller hämmas på grund av rädslan att använda den. Behov kan 
uppstå genom stimulation, vilket är en tredje sak som bör beaktas. Alla de behov 
som konsumenterna uppvisar är inte alltid så uppenbara och därför svåra att iden-
tifiera. Om och när problemidentifieringen är tillräckligt stark startar det andra 
steget i köpprocessen, informationssökning. [11] 

3.3.2 Steg 2 - Informationssökning 
Det andra steget i köpprocessen handlar om insamlandet av information, vilket 
startar i regel strax efter det att behov uppstår. I steget identifieras alternativa lös-
ningar för att uppstått behov ska tillfredsställas. Identifiering av lösningsförslag 
sker genom sökandet av information, internt eller externt. Där den interna sök-
ningen granskar relevant information från minnet. Lösningen borde innehålla po-
tentiella lösningar, metoder för att jämföra lösningar, referenser till personliga er-
farenheter och marknadsförings kommunikation. Om tillfredsställande lösning 
inte hittas, startar den externa sökningen. Den externa sökningen involverar priva-
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ta källor, såsom vänner, familjen, arbetskollegor och grannar, samt affärsmässiga 
källor som exempelvis annonser och försäljare. Målet med informationssökningen 
är att bygga upp ett så kallat awareness set 10. [11] 
 
Mängden information, vilket samlas in, är olika stor och beror på vad kunden ska 
köpa. Det finns en stark koppling mellan köp och risk då känslan av risk styr den 
mängd av information som samlas in före ett köp. Riskkänslan beror på tre viktiga 
faktorer, vilket nedan kan sammanfattas enligt: [11] 
 
1. Vet jag mitt behov? 
2. Har jag kunskap, exempelvis vilka alternativ som finns? 
3. Köpets konsekvenser? 

3.3.3 Steg 3 - Utvärdering av alternativ 
Utvärderingskriterier används för att utvärdera information, det vill säga vissa 
egenskaper hos produkten används för jämförelsen av olika alternativ. Kriterier 
kan vara subjektiva eller objektiva. De subjektiva kriterierna är kundens uppleve l-
se av egenskaperna hos en produkt, vilket är egenskaper som inte alltid går att på-
visa konkret hos en produkt. Ett företag kan vara marknadsledande, ett flygbolag 
kan upplevas som exklusivt eller liknade. Objektiva kriterier handlar om produk-
tens konkreta egenskaper som pris, varumärke, service, garanti med mera. Vid ett 
köp väljer kunden de kriterier som anses viktigast, det förekommer sällan fler än 
sex kriterier vid ett köp och ofta är det ett eller ett par av dem som återkommer 
hos de flesta kunderna. De viktigaste urvalskriterierna är varumärke och pris, där 
varumärket anses väga tyngre än priset, detta eftersom varumärke ofta ses som ett 
ersättningskriterium för kvalitet. 
 
Om konsumenten inte vet produktens kvalitet så kommer ett väletablerat varu-
märke väljas. Konsumenter är villiga att betala ett högre pris, ibland flera gånger 
högre, för produkter med väletablerade varumärken, än konkurrentens mindre 
välkända produkter, men till ett billigare pris. Om valet däremot står mellan två 
likvärdiga produkter, enligt konsumentens syn, men med olika pris så kommer 
valet mest troligt falla på den produkten med lägst pris. [11] 

3.3.4 Steg 4 - Köp 
Det första som sker i köpprocessens fjärde steg är att reducera awareness set till 
en mindre uppsättning av varumärken eller produkter att välja bland, vilket bildar 
ett så kallat evoked set 11. Evoked set ses som en kortare lista över de varumärken 
som konsumenten allvarligt överväger mellan innan han eller hon genomför sitt 
slutgiltiga köp. Vid denna listreducering, utgår konsumenten oftast från andra 
valkriterier än vad som annars används vid det slutgiltiga valet. Vilka valkriterier 
                                                 
10 Awareness set – det antal av varumärken som konsumenten är medveten om kan tillhandahålla 
en lösning till problemet (Jobber). 
11 Evoked set – handlar om det man kraftigt överväger att köpa [11] 
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som väljs påverkas av personliga-, ekonomiska-, sociala- och tekniska dimensio-
ner. En avgörande faktor för hur konsumenter utvärderar ett varumärke är graden 
av engagemang. I situationer med hög grad av engagemang rör det sig om beslut 
som exempelvis att köpa en bil eller ett hus. Låg grad av engagemang karaktärise-
ras av enkla utvärderingar om köp. Författaren tar vidare upp två teorimodeller 
vilka illustrerar graden av engagemang vid köpsituationer. [11] Denna studie ba-
seras på köp med högre engagemang, eftersom webbärendena, vilka ingår i un-
dersökningen, är av komplexare karaktär. Med det menas att det inte handlar om 
webbärenden som exempelvis gäller köp av CD-skivor, vilket skulle kunna be-
tecknas som ett köp vilket föranleder lägre kundengagemang. När kunden finner 
det bästa alternativet köper denne. Vid nästan alla köp, förutom vaneköp och rena 
återköp, är det mer än en person inblandad i köpbeslutet och brukar kallas för 
köpbeslutsgruppen. Gruppen är oftast den egna familjen, men kan även sträcka 
sig utanför den och definieras enligt följande fem typer. [11] 
 
Initiativtagare , person/personer med ett behov som söker en lösning på det. 
Påverkare , innebär alla som kan påverka köpet. 
Beslutsfattare , person som fattar beslut om köpet ska göras eller inte. 
Inköpare , person som genomför köpet/beställningen av tjänsten/produkten. 
Användare , person/personer som skall använda produkten eller tjänsten. 

3.3.5 Steg 5 - Efterköpskänslor 
Konsten bakom effektiv marknadsföring ligger i att kunna skapa tillfredställelse 
hos konsumenterna. Det gäller för situationer med såväl högt som lågt engage-
mang. Företaget vill skapa positiva erfarenheter hos kunderna efter det att de köpt 
deras produkter och tjänster. Likväl är det gemensamt för konsumenterna att upp-
leva efterköpskänslor, kognitiv dissonans12, vilket förknippas med osäkerheten av 
att fatta rätt beslut. Konsumentens val av ett alternativ betyder att denne förkastar 
de attraktiva fördelarna hos de andra alternativen. Dissonans kan troligtvis öka på 
fyra sätt. Ett sätt är köpets kostnad, annat är att det finns flera alternativ att välja 
emellan och därav blir valet svårt. Det tredje sättet sker när valet är oåterkalleligt 
och slutligen när köparen har en benägenhet att uppleva ängslan. [11] 
 
Köpprocessen slutar följaktligen inte när kunden fullgjort sitt köp, utan först när 
behovet är helt tillfredsställt och kunden är nöjd med sin produkt. Kunder är oer-
hört mottaglig för påverkan i det här steget. Detta då kunder vill ha bekräftelse på 
att de gjort ett bra köp, vilket speciellt gäller vid köp av dyra produkter. Det kan 
exempelvis handla om att kunden talar om för grannen vilken bra bil denne köpt 
eller ber arbetskamraterna kommentera de nyinköpta kläderna. Vidare kan det 
handla om att kunder läser reklam och noggrant testar den nya införskaffade pro-
dukten. Där reklam fungerar som en positiv förstärkare, även för kunder vilka re-
dan köpt en produkt. Resultatet av efterköpskänslorna är beroende av många fak-
                                                 
12 Kognitiv dissonans – köp angelägenhet hos konsument som uppstår av osäkerheten för om det 
val av köp man gjort var det rätta. [11] 
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torer förutom reklam som en typ av uppmuntran, där även kvalitén på produkten 
och servicen uppenbarligen anses vara nyckelfaktorer. Säljare vilka agerar som 
problemlösare istället för att uppnå en högsta marginalförtjänst kan hjälpa till att 
skapa tillfredsställelse hos konsumenterna och därmed minska deras kognitiva 
dissonans. [11] 

3.4 Tankegången bakom webbplatsers teknologi 
Avsnittet beskriver tankegången bakom webbteknologin och inte dess teknik som 
sådan. Detta avser vi ha med då tekniken kan ha betydelse för huruvida delar ur 
kundens köpprocess går att tekniskt realisera eller inte. Teknologin är en aspekt vi 
inte kan påverka men samtidigt heller inte bortse från då den kan ha betydelse för 
de resultat vi senare presenterar. 

3.4.1 Aspekter av teknologi 
Goda nyheter är att skapandet av användbara webbplatser har väldigt lite med 
teknologi att göra och allt med designen av lösningen som människor kan använ-
da. De personer som ligger bakom webbplatsers utformning har eller hade starka 
visuella färdigheter men väldigt liten eller ingen erfarenhet alls kring användarin-
teraktion eller kring användbarhetsbegreppet som sådan. Internet, ur en kommer-
siell synpunkt, sågs som en ny möjlighet med helt nya fördelar, där försäljning av 
produkter och tjänster även kunde ske via verksamheters webbplatser. Detta för-
anledde webbplatser vilka behövdes designas efter ett interaktivt tankesätt. Där 
vissa företag förstod att en omstrukturering av redan befintlig webbplats var nöd-
vändig och designade därför om webbplatser från scratch, det vill säga från start. 
Medan andra verksamheter vilka inte ville förlora den initiala investeringskostna-
den istället arbetade vidare utifrån en redan befintlig webbplats. [4] 
 
Donnelly [4] hävdar att den första varianten, det vill säga de som omarbetade 
webbplatsen från börjande, troligare är webbplatser vilka gör ett bättre arbete gä l-
lande att vara användarorienterade och stödjande av de primära användaruppgif-
terna. Dock har de flesta företags webbplatser införlivat den andra varianten, det 
vill säga det mindre lämpliga synsättet, vilket innebär att webbplatser fortsatts att 
utforma från befintlig nivå. Konsekvenserna av detta leder till stora webbplatser 
med information i oorganiserade ”spindelnät” och vars sajt inte visar på något hu-
vudsakligt ägarskap. Webbplatsens struktur blir mer av organiserad karaktär än 
användarorienterad, vilket gör att kvalitén på informationen minskar på grund av 
att innehåll sällan uppdateras, revideras eller tas bort. [4] 
 
Webbplatsers system bör klara av den kommunikationsnivå som användarna för-
väntar sig inom den traditionella affärsmiljön för att åstadkomma en bättre kom-
mersiell erfarenhet hos webbanvändare. Ett kommersiellt webbsystem har till syf-
te att leverera rätt och tidsenlig information till dess webbkonsumenter, erbjuda 
expertassistans och alternativ produktinformation samt råd om en produkt inte 
finns i lager. Detta är ett problem vilket nuvarande webbplatser tacklar idag, det 
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vill säga webbplatser vars process inbegriper ett så kallat integrerat back-office 
system. Back-end system handlar om lagerkontroll, köp, distribution och fakture-
ring men även om att tillhandahålla lämplig nivå av feedback och informations-
status tillbaka till webbanvändaren på lämplig tid. [4] 
 
Ansvaret och målet en designer har gällandet definieringen av köpets uppgiftsflö-
de inom webbplatsen borde vara att tillhandahålla ett gränssnitt vilket är mer 
hjälpfullt, mer informativ och som helt enkelt erbjuder en bättre totalservice än 
vad den traditionella handelskanalen erbjuder. Ett framgångsrikt integrerat back-
end system hjälper inte endast slutanvändaren utan tillhandahåller även affärs-
verksamheten med viktig information om hur sajten används. I och med ett back-
end system kan rapporter generera exakt data om vilka produkter som säljer, vilka 
som inte säljer, vilket leveransalternativ som är populärt och vilket som aldrig an-
vänds. Webbutvecklaren kan få information om vilka länkar kunder använder, 
vilka termer som används i sökfunktionen och var på sajten kunden lämnar webb-
platsen för att gå någon annanstans. [4] 
 
Donnelly [4] tar vidare upp problemet av att hantera innehåll utanför en databas. 
Om webbplatsens innehåll inte hålls inom ett innehållshanteringssystem eller da-
tabas, föreligger problemet av att det inte existerar något automatiskt sätt för hur 
analyseringen av dess innehåll ska genomföras. Problem som kan uppstå till följd 
av ovanstående beskrivning är exempelvis att användare söker information vilket 
de inte finner trots att informationen kan existera på webbplatsen. Möjligtvis kan 
stora problem inträffa beträffande hantering och kontroll av ändringar om innehå l-
let ligger utanför en databas. Problem kan även uppstå då en webbsida behöver 
flyttas, arkiveras eller tas bort. Samtliga problem hör till underhållsproblem som 
påverkar länkning och navigering mellan webbplatsens sidor. Trasiga länkar, eng. 
broken links, är ett allvarligt användbarhetsproblem vilket starkt sammankopplas 
med användarens uppfattning av organisationens trovärdighet och webbplatsens 
professionalitet. Om organisationen inte tar sig tid att granska länkarna på sajten, 
kan företagets trovärdighet stå på spel, exempelvis kan användaren ställa sig frå-
gan om kreditkorts upplysningar verkligen kontrolleras på ett säkert vis? Avslut-
ningsvis föreligger risken av att vem som helst kan lägga till i stort sett vad som 
helst till företagets webbplats vid avsaknaden av någon som helst kontroll. [4] 
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4 Empiri 
Kunskaper grundade på observationer av verkligheten kännetecknas av en empi-
risk vetenskap. Begreppet empiri kan tolkas och översättas med erfarenhet. Den 
kunskap som baseras på empirin kan alltså ses som den kunskap som fås genom 
införskaffandet av de erfarenheter som i sin tur härletts av de observationer som 
omvärlden eller verkligheten gett. [5] 
 
Kapitlet tar upp det empiriska materia let vi undersökt, det vill säga den fallstudie 
som ingår i studien, bestående av tre företags webbplatser. Fallstudien beskriver 
huvudsakligen huruvida webbutvecklare tillämpar kundens köpprocess vid ut-
formningen av webbplatser. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om webbpla t-
sers användbarhet skulle kunna förbättras i någon mån om kundens köpprocess 
togs med som en aspekt vid webbplatsers utformning. Avsnittet kommer inte att 
ta upp några generella slutsatser då ambitionen för vår del är att resultatet ska 
speglas så objektivt som möjligt. 
 
Kapitlet inleder med en verksamhetsbeskrivning över de till undersökningen ut-
valda fall. Därefter redovisas resultatet av den empiriska studien. Det empiriska 
materialet har vi delat upp i olika avsnitt där det första avsnittet presenterar verk-
samhetsområdet, därefter fortsätter resultatredovisningen med avsnitten använd-
barhet, webbutveckling och kundbeteende, kundens köpprocess och slutligen 
webbteknologi. 

4.1 Beskrivning av fallstudien 
Avsnittet presenterar resultaten från intervjusvaren ett till sju, se bilaga 1 och 2. 
Kortfattat behandlar avsnittet respektive respondents huvudsakliga arbetsuppgif-
ter, vilken tänkt målgrupp företaget vänder sig till, företagets syfte och IS/IT stra-
tegi för de respektive webbplatserna. Fallet försäkringsbolag skiljer sig åt från öv-
riga fall i och med att två respondenter svarat på fråga sju. 

4.1.1 Verksamheten - Försäkringsbolag 
Från början byggdes webbplatsen upp av ett tvåmannaprojekt där riktlinjerna 
drogs för vad den skulle innehålla men där företagets IT-avdelning la upp tekni-
ken. Idag har ansvaret över webbplatsen styrts om till organisationen som helhet. 
Webbutvecklarens huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar ansvaret över att 
webbmarknaden fungerar likt en samordningsfunktion, med andra ord ska kunden 
möta ett företag på Internet. Där webbutvecklaren även ansvarar över webbpla t-
sens innehåll, uppdatering och en fungerande webbplats. Från början visste inte 
företaget vilken målgrupp webbplatsen skulle stödja, där det idag råder helt andra 
förutsättningar. Idag talar företaget mer precist om vilka tjänster som ska finnas 
på webbplatsen, vilken nytta företaget ska bidra med och vilka målgrupperna ska 
vara samt vad dessa målgrupper ska kunna göra. Vidare säger webbutvecklaren på 
försäkringsbolaget, enligt nedanstående citat att: 
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”Målet för webbplatsen är att kunderna förutom att kunna teckna en 
försäkring ska kunna ta till sig information om diverse produkter via 
broschyrer” 

 
Den andra respondenten vi intervjuat beskriver företagets IS/IT strategi som upp-
delad i tre delar vilka är målgruppssegmentering, servicenivåer och skyddad mil-
jö. Med det menat att företaget ska tillhandahålla information om samtliga pro-
dukter och tjänster de tillhandahåller, en kund ska kunna kommunicera med före-
taget. Förutom det ska kunder kunna beställa offerter samt få offertpriser direkt 
on- line. Försäkringsbolagets Internet strategi är uppfylld till 75 procent, det före-
taget saknar för att strategin ska anses uppfylld är att kunden idag inte kan teckna 
vissa typer av försäkringar online, dessa kan endast tecknas och ändras via e-post. 
Bilförsäkringar tillhör den typ av försäkring som kan tecknas och ändras online. 

4.1.2 Verksamheten - Resebolag A 
Webbutvecklare på Resebolag A är produktansvarig för alla Internetsajter som 
ingår i verksamheten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i webbutveckling 
samt prioritering av ärenden som kommer från företagets olika varumärken, det 
vill säga de olika resebolagen som webbplatsen erbjuder kunderna. Vidare berät-
tar webbutvecklaren på resebolag A som citatet nedan illustrerar: 
 

”Den första webbplatsen utformades för nära tio år sedan och har 
idag utvecklats därifrån, där den webbplats som ingår i undersök-
ningen inte lanserades fullt lika tidigt. ” 

 
Målgruppen består i slutkunder, det vill säga de som vill boka en resa och uttrycks 
även vid Business to Consumer. Syfte och slutmål resebolag A har för webbpla t-
sen går ut på att sälja resor och tjäna pengar. Webbutvecklaren på resebolag A 
nämner att denne inte har kunskap om företagets IS/IT strategi, men tror att före-
taget inte har någon riktig uttalad IS/IT strategi. Webbutvecklaren tror att företa-
get strävar efter att försöka förenkla så mycket som möjligt i fall detta skulle kun-
na ses som någon strategi. 

4.1.3 Verksamheten - Resebolag B 
Webbutvecklare på resebolag B är en person av totalt fyra som ansvarar för stra-
tegi och utveckling av företagets webbsajt. Webbutvecklarens huvudsakliga ar-
betsuppgifter består i att ge kunderna feedback och åsikter om befintliga webb-
lösningar samt kontinuerlig utveckling och förbättring av webbplatsen. Webbut-
vecklaren har varit med och utvecklat webbplatsen, där företagets första bok-
ningssajt etablerades för cirka sex år sedan och har omarbetats en gång efter det. 
Webbplatsens målgrupp delas in i affärsresenärer och privatresenärer. Resebolag 
B har enligt webbutvecklaren som syfte för webbplatsen att inspirera kunder till 
att resa, informera om vilka resealternativ som finns men även få kunden att boka 
resan på webbplatsen. Resebolag B använder sig av så kallad verksamhetsstrategi 
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där samtliga strategier definieras som IS och/eller IT strategier. Företagets affärs-
strategi är i första hand lönsamheten, detta genom att betjäna kunderna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vilket sker över en automatisk kanal, webbkanal, i stället 
för en manuell kanal som exempelvis telefoni eller bokningsbutik. 

4.2 Begreppet användbarhet 
Detta avsnitt baseras på intervjufrågorna 26 till 31, se bilaga 1 och 2. Kortfattat 
behandlar intervjufrågorna hur respondenterna ser på en webbtjänst ur använd-
barhetsperspektivet och om användbarheten följs upp på något sätt. Intervjufrå-
gorna behandlar vidare kunders användning av webbplatsen som en kanal. 

4.2.1 Användbarhet – Försäkringsbolag 
Enligt webbutvecklaren, på försäkringsbolag, uppfyller en webbplats tjänster bra 
användbarhet först och främst om det utseendemässiga och navigationsmässiga är 
densamma rakt igenom. Följande citat illustrerar webbutvecklarens svar på frågan 
kring vad denne anser bra användbarhet vara: 
 

”Webbplatsen ska för det första rent utseendemässigt och naviga-
tionsmässigt vara lika rakt igenom och det är inte vår, långt ifrån. 
Det är lite grand svårt att veta var man är ibland och det är en så-
dan här grundläggande sak, att det ska vara enkelt för kunden att 
hitta på sidan och så vidare.” 

 
Som webbutvecklaren nämner uppfyller företagets webbplats inte denna grund-
läggande aspekt, det vill säga att webbplatsen utseende och navigering är den-
samma utan där webbplatsen anses långt ifrån uppfylla detta. Detta medför enligt 
webbutvecklaren att det ibland är svårt för kunden att veta var denne befinner sig 
på webbplatsen. Vidare innebär denna grundläggande aspekt att det ska vara en-
kelt för kunden att hitta på webbplatsen. 
 
En annan aspekt under begreppet användbarhet anses vara att det som finns på de 
olika sidorna ska vara intressant för kunden. Där det idag fortfarande handlar om 
mycket pappersarbete, med det menar webbutvecklaren att försäkringsbolaget 
först vill få kunden att läsa två sidor av det företaget vill ha sagt innan kunderna 
kommer fram till vad de vill ha gjort, vilket är en logik som inte fungerar i verk-
ligheten. Utan där det fungerar som så att kunden lämnar sidan om denne inte ser 
det man är ute efter när sidan visar sig, vilket innebär att kunden ska vara väldigt 
angelägen för att börja scrolla ner i en lång text för att möjligen hitta det som är 
intressant eller det som eftersöks. 
 
I och med det tittar företaget i första hand ur kundens perspektiv och inte vad fö-
retaget vill. Även om företaget gör webbplatsen kundanpassad så handlar det i 
slutändan om vad företaget tror att kunden vill ha, vilket webbutvecklaren på för-
säkringsbolag förklarar med: 
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”…det är företagets önsketänkande som bestämmer hur kundan-
passningen ska se ut och som inte alltid stämmer överens med vad 
kunden faktiskt vill.”  

 
Avslutningsvis avrundar och sammanfattar webbutvecklaren på försäkringsbolag 
att användbarhet handlar om att webbplatsens tjänster ska vara av enkelt innehåll, 
klart och tydligt utseende, klar och tydlig navigation och slutligen vara intressant 
ur ett kundperspektiv. 
 
Webbtjänsternas användbarhet ses över av ett nyligen utvecklat team som arbetar 
just i syftet att på ett så noggrant sätt utföra användbarhetstester. Vidare bidrar 
även kunder med att förbättra tjänsterna på försäkringsbolagets webbplats genom 
att de hör av sig på olika sätt, oftast via e-post. Detta var dock vanligare förr, då 
kunder var mer engagerade, idag är det mer sällsynt, där kunder lämnar webbpla t-
sen om det inte fungerar och går till någon annat företags webbplats istället. 
Webbutvecklaren påtalar dock att många av de tips de får av kunderna är sådant 
företaget tar hänsyn till och har nytta av i syfte att förbättra tjänsterna som finns 
på webbplatsen. Då det brukar heta, ”kunden har alltid rätt”, så vägs de konkreta 
råd som kommer in till företaget in på något vis, även om inte alla tips och råd 
åtgärdas direkt, men där det dock oftast handlar om direkta åtgärder. 
 
Det finns ingen aktuell statistik på hur kunder tar till sig information på försäk-
ringsbolagets webbplats men konstaterar att innan millenniumskiftet ökade det 
totala antalet e-postärenden, vilket inte medförde motsvarande minskning i antalet 
telefonsamtal. Webbutvecklaren tror att det snarare är tvärtom, det vill säga att det 
föreligger en tendens att ge kunder telefonnummer. Webbutvecklarens personliga 
åsikt är att denne tror att kunder först orienterar sig på webben i syfte att bli bättre 
påläst innan kunden ringer, vilket är något som kunden ändå vill göra, då det 
handlar om ärenden av lite komplexare slag, det vill säga, som webbutvecklaren 
säger, skulle det handla om ett köp av en CD-skiva, då fungerar det av sig själv i 
princip. Även om betalningsvillkor står klart och tydligt vill oftast kunden disku-
tera ytterligare med någon personligen inom företaget kring ärendet, än det som 
kunden kan läsa sig till på webbplatsen, vilket främst gäller husförsäkringsären-
den. I det hela stora finns det inget som tyder på att telefonbelastningen skulle ha 
minskat i och med att ärenden även idag kan utföras självmant av kunder via före-
tagets webbplats. 
 
Företaget för idag ingen statistik över antalet genomförda ärenden på webbpla t-
sen, vilket har att göra med att företaget inte riktigt kan, som det är idag, följa 
ärendena. Med det menar webbutvecklaren att då en kund ringer från Ystad kan 
samtalet hamna i Luleå, det vill säga i en slinga och nästa gång samma kund ring-
er och vill göra en ändring kan samtalet hamna i Karlstad, där någon annan person 
gör ändringen. Företagets nya kundsupportsystem kommer förhoppningsvis att 
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innebära förbättringar gällande uppföljningen av de olika ärendena, både när det 
gäller telefonsamtal och ur statistiksynpunkt som webbutvecklaren säger. 
 
Webbutvecklaren på försäkringsbolaget tillägger att kunder idag kan beställa en 
bilförsäkring via webbplatsen, men nämner vidare att kunder inte kan teckna 
många av de andra produkter som företaget har på webbplatsen. För att alla pro-
dukter ska realiseras fullt ut på webbplatsen, krävs både en så kallad webbverifie-
ring, en webbanpassning, och vad Internetstrategin säger. Där Internetstrategin 
inte uttryckligen klart säger vad företagets webbplats ska vara för slags kanal, om 
det handlar om en säljkanal eller något annat, som webbutvecklaren säger. I slut-
ändan tror ändå webbutvecklaren att alla produkter webbverifieras, men där det 
dock handlar om utvecklingskostnader, det vill säga man vill inte alltid kasta bort 
gamla system. Vilka nystartade bolag ofta är bättre på, då dessa inte har några 
gamla system att dras med, utan kan direkt gå på webbverifieringen, som webbut-
vecklaren påstår. 

4.2.2 Användbarhet - Resebolag A 
Webbutvecklaren på resebolag A menar att det viktigaste med god/bra använd-
barhet är att kunder hittar den information som eftersöks, det vill säga så att det 
inte går långsamt samt lättnavigerat. Gällande uppföljning av webbplatsers an-
vändbarhet menar respondenten att företaget vid lanserandet av sajten anlitade 
externa konsulter som gjorde tester. Idag går företaget mer på egen intuition och 
tar in feedback från kunder. Där det gäller att försöka förenkla och göra det så lätt 
som möjligt för kunden hela tiden. När det gäller uppfattningen kring feedback 
från kunder idag mot för tidigare, säger webbutvecklaren att tidigare var det svårt 
för kunden att hitta på sajten samt att det var långsamt. Bokningen ser nästan ut 
som den företaget släppte för sex år sedan, där bokningen omarbetats till att bli 
enklare utifrån den kundfeedback som kommit in till resebolag A. Antal kunder 
som hör av sig i dag jämfört mot innan, säger webbutvecklaren att webbplatsen 
fördubblar sin trafik för varje år och i förhållande till trafiken så är det färre som 
besöker sajten. 
 
Webbutvecklaren menar att de inte gör undersökningar som genererar info rmation 
om hur kunder tar till sig information på webbplatsen. Den statistik som förs över 
genomförda ärenden på webbplatsen gäller det antal personer som besöker sajten 
och hur många till antalet som besöker de olika delarna av sajten, där resebolag A 
även för statistik på antalet bokningar som utförs. Telefonbelastningen idag då 
ärenden går att utföra via webbplatsen är ungefär densamma som då fallet inte var 
så. Där webbutvecklaren säger att telefonbelastning möjligtvis gått upp lite grand 
i och med att kunderna inte bara bokar en resa på Internet, utan gärna ringer eller 
besöker någon av de butiker som finns. En del kunder ringer för att dubbelkolla så 
att en bokning de utfört via webbplatsen verkligen gått in i systemet. 
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4.2.3 Användbarhet - Resebolag B 
Webbutvecklaren på resebolag B menar att listan över god/bra användbarhet för 
webbplatser kan göras lång, där det finns checklistor som säkert kan uppgå till 
hundra eller två hundra punkter. Om någon faktor är av viktigare betydelse fram-
för någon annan så anses det vara rätt information vid rätt tidpunkt och i lagom 
mängd. Där informationen ska vara direkt, rättfram och komma precis när den 
efterfrågas. Resebolag B ser över sina tjänsters användbarhet månatligen, där an-
vändbarhet går ut på den feedback kunderna kommer med. Feedback från kunder 
kan gälla boknings- och betalningsregler, bokstävernas storlek eller färgval. 
 
Beträffande kundernas förmåga att ta till sig information på webbplatsen, om 
kunder ofta ringer kring ärenden vilket de själv kan utföra, menar webbutveckla-
ren att det beror på var kunden kommer från. Där en mycket liten andel, cirka fyra 
till fem stycken, av de kunder som besökt webbplatsen ringer för mer information. 
Det är fortfarande en mycket stor grupp kunder som inte ser webben som ett al-
ternativ för bokningar och det är något som företaget måste arbeta vidare med, det 
vill säga försöka övertyga kunderna att informationstillgängligheten är väldigt 
bekväm på webben och att det är där kunderna ska börja söka sin information. 
 
Företaget för statistik över genomförda ärenden, försäljning, antal bokningar och 
feedback. Webbutvecklaren anser att det idag föreligger en tydlig minskning gä l-
lande telefonbelastning då tjänsterna även kan utföras via företagets webbplats. 
Där webbutvecklaren på resebolag B avslutar och tillägger att användbarhet är A 
och O gällande designen av framgångsrika webblösningar och är den aspekten 
vilket man måste lyckas med. 

4.3 Webbutveckling och kundbeteende 
Avsnittet redovisar samtliga intervjusvar vi fick på frågorna åtta och nio, det vill 
säga allmänt om webbutveckling och kundbeteende vid webbutvecklingen13. Vi 
väljer att förkorta webbutvecklingsprocessen med WU- processen till kommande 
underrubriker 4.3.1 – 4.3.3.  

4.3.1 WU & kundbeteende – Försäkringsbolag 
Offertförfrågningar på bilförsäkringar är den enda premieberäkningen försäk-
ringsbolaget erbjuder kunder. WU- processen ser inte likadan ut, där webbutveck-
laren på försäkringsbolaget nämner att det är svårt att utforma en mall för hur sa-
ker och ting ska se ut. Detta för att, som webbutvecklaren säger, 
 

 ”när man gör den första så hinner den bli omodern när nästa sak 
ska göras, så då är det svårt att utgå från det första”. 

 

                                                 
13 Se kapitel 3 avsnitt 3.2 
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Dessutom skiljer sig produkterna på webbplatsen mycket åt, vilket medför att helt 
olika krav ställs på dem. Företaget försöker bygga saker och ting oberoende ett 
visst utseende och separera funktioner och utseende i större utsträckning än tid i-
gare detta för att systemet inte ska påverkas av ändringar som genomförs. Delar 
kan enligt webbutvecklaren återanvändas i större utsträckning. Avslutningsvis 
nämner webbutvecklaren: 
 

 ”…man lär sig på tavlor man gör”. 
 
Från början handlade det om ren personlig erfarenhet hos webbutvecklaren när 
det gällde webbplatsens utformande efter hur kunder beter sig. Webbutvecklarna, 
testade själva webbplatsens användbarhet. På senare år har försäkringsbolaget tit-
tat mer på statistik, här menat besöksmönster och därifrån upprättat ett så kallat 
användbarhetstest. Detta användbarhetstest är för den del av webbplatsen som är 
säkerhetsskyddad med en inloggningsfunktion. Företaget ser på hur vissa försöks-
personer beter sig och försöker ändra utseendet efter det. Till största del, som 
webbutvecklaren understryker så handlar det om vad folk tycker är snyggt och 
vad folk tycker verkar bra vilket enligt webbutvecklaren är: 
 

”…en del där mycket kvarstår att göra för försäkringsbolaget.” 

4.3.2 WU & kundbeteende - Resebolag A 
Webbutvecklare på resebolag A menar att enkelhet och snabbhet, sett till bokning, 
är de delar som beaktats vid WU- processen. Där resebolag A har ett gammalt sy-
stem i botten, där den tekniska miljön styr utseende och hur utvecklingen ska ske. 
Resebolag A följer inte någon webbutvecklingsmodell idag men har planer på att 
införa en projektmodell som liknar tillvägagångssättet i Rational Unified Process 
(RUP). Där IT –avdelningen, vilket arbetar med utveckling, anser det svårt att ar-
bete efter långsiktiga planer, då världen är föränderlig. Den mesta utvecklingen 
sker enligt ad-hoc, quickfixar, vilket speglar sig neråt i utvecklingsprocessen. 
Webbutvecklaren nämner vidare att de alltid får feedback från kunder när det är 
någonting som inte fungerar. 
 
Resebolag A har anlitat ett användbarhetsföretag som genomfört tester på refe-
rensgrupper, grupperna filmades för att exakt se hur de klickade runt, hur de bo-
kade och vad som blev fel. Åsikterna från denna typ av användargrupp, större re-
ferensgrupp, ligger till grund för dagens bokningsdialog samt den vidare utveck-
lingen. Kontinuerliga undersökningar genomförs på webbplatsen. Slutligen avslu-
tar webbutvecklaren på resebolag A med att kundernas åsikter alltid tas tillvara. 

4.3.3 WU & kundbeteende - Resebolag B 
De delar, sett till bokning av resa, som Resebolag B beaktat vid WU- processen är 
enligt webbutvecklaren undersökningsfasen vilket motsvarar det andra steget i 
företagets bokningsdialog. Webbplatsen använder sig av metoden RUP som 
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webbutvecklingsprocess. Resebolag B:s utveckling gäller det som inbegriper in-
telligenta system, såsom bokningen vilket måste ha tillgång till ett varulager och 
prissättning vid debitering av logistik. Där webbutvecklare på resebolag B avslu-
tar med att framföra att 
 

”Kundbeteende beaktas genom att bokningsstödet byggts upp efter 
att anpassa kundens psykologi.” 

4.4 Kundens köpprocess 
Respondenternas svar utifrån huruvida webbutvecklingen tar hänsyn till en kunds 
köpprocess, innehållande 5 steg14, från att ett behov uppstår till de så kallade ef-
terköpskänslorna kunder erfar, baseras på frågorna tio till 25, se bilaga 1 och 2. 
Avsnittet är indelat i fem underavsnitt, 4.4.1 till 4.4.5, vilket representerar resul-
tatredovisningen till köpprocessen 5 steg. Där varje underavsnitt i sin tur indelas i 
vardera tre underrubriker som redogör för respektive undersökningsfall, försäk-
ringsbolaget, resebolag A och B, intervjusvar sett till respektive steg i processen. 

4.4.1 Steg 1 - Behov uppstår 
Det första steget i kundens köpprocess startar då behov hos kunden uppstår. Ste-
get handlar kortfattat om att företag bör skapa konkurrenskraftiga fördelar så att 
kunden upplever att behovet kan tillfredställas just hos dem15. [11] Avsnittets un-
derrubriker 4.4.1.1 – 4.4.1.3 basers på intervjusvar från fråga tio. 

4.4.1.1 Steg 1 (Behov) – Försäkringsbolag 

Webbutvecklare på försäkringsbolaget nämner att de inte tänkt på något specifikt 
för att attrahera kunder till webbplatsens tjänster, men nämner vidare att företaget 
börjat se över denna del. Idag försöker företaget ta reda på vad kunder gör på 
webbplatsen, där det tidigare, från början, oftast handlade om att mäta var männi-
skor besökte försäkringsbolagets webbplats. Företaget försöker hantera olika kun-
ders behov, vilket idag inte fungerar tillfredsställande och brister där enligt webb-
utvecklaren. Det företaget idag gör med hjälp av statistik, här menat besöksmöns-
ter, är att se hur länge en kund eller användare varit inne på webbplatsen och ut-
ifrån detta försöker företaget få kunder eller användare snabbt till ett val så att de 
blir kvar på webbplatsen och fullföljer det ärende som de från början avsåg att 
utföra. Webbutvecklaren menar att det webbplatsen erbjuder ska vara enkelt för 
en kund att få upp, vilket blir mer och mer sofistikerat men nämner att många 
kampanjer idag inte har något klart uttalat syfte om vad kunder ska göra på webb-
platsen utan det handlar oftast endast om att få in människor på webbplatsen. Där 
nedanstående citat illustrerar det respondent i försäkringsbolag understryker: 
 

                                                 
14 Se kapitel 3 avsnitt 3.3 
15 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.1. 
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”…in med folk på webben sedan följer ett stort frågetecken om vad 
de ska göra där…” 

4.4.1.2 Steg 1 (Behov) - Resebolag A 
För att attraherar kunder till webbplatsens tjänster innebär enligt webbutvecklaren 
på resebolag A att man först måste få in kunden till webbplatsen och det innebär 
vidare en annan typ av kommunikation än just den som finns på webbplatsen. 
Denna annorlunda kommunikationstyp innefattar exempelvis reklam, kataloger, 
”företagets namn” på storbildstavlor med mera. Webbutvecklare menar även som 
nedanstående citat visar: 
 

”Företaget som har det bästa utbudet får kunderna att stanna” 
 
Webbutvecklaren på resebolag B fortsätter med att allting strävar mot att sälja så 
mycket resor som möjligt, där företaget erbjuder nedladdningsbara reseguider i 
form av pdf.filer, i vilket väder, valuta med mera finns att tillgå. Tävlingar gör att 
folk stannar kvar på webbplatsen lite längre, enligt webbutvecklaren. Resebolag B 
vill egentligen inte att kunderna ska stanna så länge som möjligt utan vill att de 
ska köpa en resa så fort som möjligt och därefter lämna sajten. 

4.4.1.3 Steg 1 (Behov) - Resebolag B 

För att få kunden att stanna kvar och utföra ett ärende på företagets webbplats så 
finns det enligt respondenten olika metoder. Metoder som att tjänsten i sig ska 
vara kvalitativ och intuitiv, användarvänlig och smidig. Webbutvecklaren på re-
sebolag B menar att en kund gärna vill att webben och de webbaserade lösningar-
na ska vara på kundens behovsbasis, med det menar webbutvecklaren precis som 
citatet visar: 
 

”Tjänsterna ska finnas tillgängliga 24-timmar om dygnet” 
 
där inga fysiska köer eller telefon köer ska föreligga. Resebolag B tar en avgift på 
alla bokningar kunderna gör och där bokningar via webbplatsen genererar i lägst 
avgift och är således ytterligare ett sätt att attrahera kunder till webbplatsen. 

4.4.2 Steg 2 – Informationssökning 
Insamling av information starar i regel strax efter det att ett behov uppstår hos 
kunden. Där detta steg handlar mångt och mycket om att kunden tar reda på vilka 
olika alternativ som finns, vad köpet mer konkret innebär. Informationssökningen 
syftar till att bygga upp ett så kallat awareness set, det vill säga ett antal produkter 
eller varumärken som kunden är medveten om och som kan erbjuda en lösning till 
problemet16. [11] Underrubrikerna 4.4.2.1 – 4.4.2.3 baseras på intervjusvar från 
frågorna 11 till 13. 

                                                 
16 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.2. 
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4.4.2.1 Steg 2 (Informationssökning) – Försäkringsbolag 

Försäkringsbolaget är styrt av myndigheten beträffande den typ av information 
som bör finnas tillgänglig på webbplatsen för kunderna, så kallad förköpsinforma-
tion. Informationen är översiktig och innefattar produktbeskrivningar och viktiga 
undantag. Kunderna ska ha tillgång till villkorsinformation vilket i försäkringsbo-
lagets fall finns i form av länkar från webbplatsen till pdf.filer. Webbutvecklaren 
nämner vidare att all information som kunden behöver i försäkringsärendet finns 
tillgänglig även om den inte alltid är lättillgänglig, med lättillgänglig menar re-
spondenten knapptryckningar eller information som är lätt att tillgodogöra sig 
som kund. Kunder som söker relevant information på försäkringsbolagets webb-
plats angående tecknandet av en bilförsäkring kan göra det på olika sätt, genom 
allmän information om försäkringar och stegvis information direkt i samband med 
tecknande av bilförsäkringen. 
 
Informationssökningen kan av kunderna upplevas som svårfunnen då informatio-
nen finns utspridd på flera olika ställen vilket är något som försäkringsbolaget i 
dagsläget ser över, det vill säga hur informationen skulle kunna grupperas på ett 
bättre sätt. Av naturliga och marknadsmässiga skäl tillhandahåller försäkringsbo-
laget inte andra försäkringsbolag med extern information. På försäkringsbolagets 
webbplats finns en allmän länk till en extern webbplats där kunden kan jämföra 
olika typer av bilförsäkringar. Interna jämförelser av specialförsäkringar i sam-
band med bilförsäkringar kan kunden göra direkt på försäkringsbolagets webb-
plats. 

4.4.2.2 Steg 2 (Informationssökning) - Resebolag A 

Webbutvecklare på resebolag A säger att de försöker ha mycket bilder och be-
skrivande text på webbplatsen för att på det sättet locka kunden till att boka en 
resa. Webbutvecklaren säger vidare att det i kataloger går att ha långa utförliga 
texter men att det sällan är någon på webben som läser längre dokument med in-
formation. Kund som söker information på resebolagets webbplats kan göra det 
på olika sätt, det finns en sökfunktion där kunden ges möjlighet att göra sökningar 
på intressanta resmål. Kunden kan även ta del av information gnom att klicka runt 
på de olika sidorna. Tanken i framtiden är att bygga upp en sökdatabas, en liten 
intelligent sökmotor som lär sig av sig själv eller av kundernas sökningar. På 
webbplatsens chartersida kan kunden göra interna jämförelser på hotell och pris 
utifrån ett specifikt resmål och mellan de bolag som ingår i resebolagets koncern. 

4.4.2.3 Steg 2 (Informationssökning) - Resebolag B 

Webbutvecklare på resebolag B menar att de styrs av flygoperativa regler beträf-
fande den typ av information som ska finnas tillgänglig på webbplatsen. Webbut-
vecklare säger vidare att information om pris och aktuellt flygbolag bör finnas 
tillgängligt då kund söker information om rese bokningar. Kund som söker infor-
mation kring bokning av resa till thailand kan få den mest relevanta informationen 
via bokningsflödet. Kringliggande information som gäller destinationsinformation 
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och information om olika regler finns tillgängligt för kunden att del av på infor-
mationssidor. Webbutvecklare på resebolag B säger att webbportalen inte har nå-
gon tjänst där det går att få tag på information om andra liknande tjänster, exem-
pelvis andra typer av resor internt och/eller extern för jämförelse. 
 
Företaget informera inte om konkurrenters resor, dels av konkurrensmässiga skäl 
men också för att de anser att det inte är deras uppgift att informera parallellt om 
andras tjänster. Kund kan göra interna jämförelser på resor inom företaget med 
hjälp av variablerna tid och pris, kunden har att välja bland hela resebolagets va-
rulager. 

4.4.3 Steg 3 - Utvärdering av alternativ 
Detta avsnitt, steg 3 i köpprocessen, tar upp en kunds utvärderingskriterier. Där 
kunden utvärderar utifrån subjektiva och objektiva utvärderingskriterier. Subjekti-
va kriterier är hur kunden själv upplever egenskaperna hos en produkt, inte alltid 
så konkreta egenskaper, och de objektiva handlar om produktens konkreta ege n-
skaper som pris, varumärke, service, garanti med mera. En kund har sällan fler än 
sex kriterier vid ett köp, där oftast ett eller ett par av dessa återkommer hos de 
flesta kunderna 17. [11] Avsnittets underrubriker 4.4.3.1 – 4.4.3.3 baseras på inter-
vjusvar från frågorna 14 till 18. 

4.4.3.1 Steg 3 (Utvärdering av alternativ) – Försäkringsbolag 

Vilka kriterier som en kund utgår ifrån och som är viktiga för att kunden ska 
teckna en bilförsäkring och som tagits i beaktning vid utvecklingen, ansåg webb-
utvecklaren på försäkringsbolaget som en svår fråga. Applikationen för att teckna 
en bilförsäkring är i första hand uppbyggd för kunder som redan har en bilförsäk-
ring och eventuellt vill byta, då fungerar det tillfredsställande. Handlar det där-
emot, som respondenten säger, om att kunder vill gå in och avgöra vilken typ av 
bil de vill skaffa, en Saab, Volvo eller Volkswagen golf med tvåliters motor, blir 
det genast besvärligare. Den bakomliggande tanken, sett utifrån företaget, är att de 
flesta kunder får en försäkring i samband med bilköpet genom bilförsäljaren. Det 
gör att det första kriteriet som företaget utgått ifrån är kunder med en befintlig bil-
försäkring och som vill kolla vad försäkringsbolaget tar för motsvarande. 
 
Webbutvecklaren nämner registreringsnumret som det mest exakta sättet för rätt 
premieberäkning. Om det däremot handlar om att få vetskap om bilförsäkringar i 
största allmänhet, kan kunden göra det utifrån kriterierna bilmärke och år. Detta 
möjliggör dock att bilförsäkringen kan beräknas felaktigt. Där webbutvecklaren 
ger exemplet av att om kunden utgår från bilmärket Saab med årsmodell 95 
kommer detta generera i 40 olika varianter av Saab 95 i en så kallad klassningslis-
ta, vilket i sin tur gör att kunden kan markera fel bilmärke och/eller årsmodell. 
Det kriteriet som kunder idag och tidigare oftast jämför bilförsäkringar med är 

                                                 
17 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.3. 
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kriteriet pris, vilket webbutvecklaren inte anser ger en rättvis bild idag och för-
modligen aldrig gjort. Detta på grund av sådana olikheter föreligger hos produk-
terna idag, oberoende av pris, vilket gör det mycket svårt som konsument idag, 
inte bara när det gäller bilförsäkringar utan när det gäller elval och telefonval som 
respondenten anger som exempel. 
 
Vid utformningen av webbplatsen, har försäkringsbolaget inte delat upp kundens 
utvärderingskriterier utifrån subjektiva och objektiva kriterier18. Efter att vi för-
klarat begreppens innebörd menar webbutvecklaren att det företaget försöker är 
att framhäva det de är stora på och räknar med att många tilltalas av det. Vidare 
har webbplatsen inte utformats med hänsyn av att försöka förstärka en kunds sub-
jektiva bedömning av produkten, vid exempelvis försäkring av en 15 år gammal 
bil, vilket systemet inte tar hänsyn till och som enligt webbutvecklaren kan ses 
dåligt ur företagets synvinkel. 
 
Webbutvecklaren kan inte se några kriterier, sett till bilförsäkringsärendet, vilket 
kunder utvärderar ifrån och som inte går att realiseras på grund av någon anled-
ning. Där webbutvecklaren avslutar med att företaget försöker förmedla de mju-
kare värdena sett till bilförsäkringen mer idag, genom att exempelvis försöka be-
skriva ”världens bästa produkt” men där kostnaden, priset, i slutändan ändå är det 
som är avgörande. Respondenten menar och tror vidare att de kunder som kom-
mer till deras webbplats, förmodligen redan tagit hänsyn till de mjukare värdena 
för att därefter utvärdera produktens kostnad, det vill säga så att den inte är allt för 
dyr och säger 
 

”…det är ungefär som med kravmärkt mat, den kommer att sälja rik-
tigt bra den dag den inte är dyrare än vanlig mat”. 

4.4.3.2 Steg 3 (Utvärdering av alternativ) - Resebolag A 
De kriterier eller egenskaper vilket webbutvecklare på resebolag A anser viktiga 
för att en kund ska boka en resa är enkelheten, det vill säga det ska inte föreligga 
några svåra hinder för att genomföra en bokning. Där webbutvecklaren menar att 
om bokningen tar lång tid föreligger risk att kunden tappar intresset av att genom-
föra bokningen via webbplatsen. Med det menas om kunden måste gå igenom en 
massa steg innan bokningen kan genomföras och innebär att kunden i sådant fall 
många gånger anser det enklare att antingen ringa eller besöka någon av de but i-
ker som finns. Att utveckla en webbplats som möjliggör snabba bokningar inne-
bär en ständig balansgång, då företaget måste samla in adresser, namn och så vi-
dare. Webbutvecklaren säger dock att resebolag A försöker minimera antalet steg 
så mycket som möjligt. Vidare tror webbutvecklaren att priset är det mest avgö-
rande kriteriet för att kunden ska genomföra en bokning eller inte. Även utbudet 
styr, enligt webbutvecklaren, det vill säga att det kunder verkligen efterfrågar 

                                                 
18 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.3 samt avsnitt 4.4.4 för närmare förklaring av begreppens innebörd. 
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finns tillgängligt på webbplatsen, där rätt hotellklass för det valda resmålet är ex-
empel på utbudskriteriet enligt webbutvecklaren. 
 
Varken subjektiva eller objektiva19, vilka är utvärderingskriterier som kunder an-
vänder sig av vid ett köp, känner webbutvecklaren till och är således två begrepp 
som företaget inte utgått ifrån vid webbplatsens utformning. Webbutvecklaren 
tror dock att företaget mer går på de objektiva utvärderingskriterierna, då vi för-
klarar de två begreppens betydelse. Webbutvecklaren nämner inledningsvis att 
inget specifikt på webbplatsen har utformats på sådant sätt att kunders objektiva 
kriterier stödjer dess subjektiva kriterier, men efter en stunds fundering säger 
webbutvecklaren att de försöker skriva så säljande texter som möjligt, där det 
dock inte får föreligga några faktafel då allt är reklamationsgrundande. Vidare 
nämner webbutvecklaren på resebolag A att tanken finns att försöka genomföra 
denna del mer i framtiden, men där webbpla tsen idag i och med den säljande tex-
ten när det gäller webbplatsens hotellbeskrivningar, här menat kunders objektiva 
bedömningskriterier. Där hotellbeskrivningarna syftar till att försöka övertala 
kunder att boka olika hotell och på så vis stödja kunders subjektiva bedömnings-
kriterier. 
 
Inledningsvis nämner webbutvecklaren att tankesättet av att försöka förstärka 
kundens subjektiva bedömning av olika produkter, exempelvis så att kunden vä l-
jer en ”mindre attraktiv” resa framför en annan, idag inte förekommer eftersom 
företaget försöker framhäva alla typer av resor på webbplatsen. Senare nämner 
webbutvecklaren däremot att ibland försöker företaget sälja vissa specialresor, 
exempelvis för par eller äldre kunder, plus 55, där det handlar om en text som 
skiljer sig markant från övrig text. Där texten är skriven utifrån den tänkta mål-
gruppen och där företaget via webbplatsen försöka sälja dessa specialresor till de 
kunder som produkten avser. Webbutvecklaren säger vidare att kryssningsresor är 
typiska resor som är problematiska för företaget att sälja via webbplatsen, det vill 
säga det är svårt att sälja kryssningsresor genom så kallade ”säljande texter”. Vil-
ket innebär att företaget antingen lyfter fram denna typ av produkt, kryssningsre-
san, på framsidan eller använder sig av rena prissänkningar via e-post utskick be-
stående av erbjudandet. I och med det menar webbutvecklaren att aspekten av att 
försöka förstärka kunders subjektiva bedömning av produkten i detta fall finns 
beaktat i fallen av specialresorna och kryssningsresan. 
 
Webbutvecklaren anger inget särskilt hinder när det gäller något kriterium som 
kunder utvärderar ifrån innan genomförandet av en bokning sker. Som webbut-
vecklaren säger, skulle det i sådant fall gälla de kombinations resor kunder vill 
boka, en mer komplex resa som webbutvecklaren benämner det vid. Dessa typer 
av resor har företaget idag inte har någon bra lösning på, men om ett par år tros en 
lösning finnas. 

                                                 
19 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.3 samt avsnitt 4.4.4 för närmare förklaring av begreppens innebörd. 
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4.4.3.3 Steg 3 (Utvärdering av alternativ) - Resebolag B 

Enligt webbutvecklaren på resebolag B är överblickbarhet, trovärdighet och pålit-
lighet kriterier som kunder utvärderar ifrån för att boka en resa och som företaget 
tagit i beaktning när de utformat webbplatsen. Där webbutvecklaren menar att när 
kunder ställer frågor ska systemet i sin tur generera exakta och rätta svar. Vidare 
visar det sig att webbutvecklare på resebolag B inte känner till kunders utvärde-
ringskriterier i form av subjektiva och objektiva kriterier20. Som för övriga fall, 
försäkringsbolag och resebolag B, förklarar vi närmare begreppen subjektiva och 
objektiva kriterier, där webbutvecklare på resebolag B menar att genom tydlig och 
precis information, i möjligaste mån, vid rätt tillfälle hela tiden, stödjer de objek-
tiva kriterierna kunders subjektiva bedömningskriterier. Vilket är en aspekt som 
webbutvecklaren anser kan tyckas som en relativ enkel uppgift men vilket anses 
väldigt svårt, när det gäller att designa en bokningsdialog som preciserar den här 
objektiva informationen på rätt sätt samt på ett sätt vilket kunder är villiga att ta 
till sig. 
 
Vid utformningen av webbplatsen går det, enligt webbutvecklaren på resebolag B, 
att förstärka kunders subjektiva bedömning genom att exempelvis köra klassiska 
kampanjer. Där kampanjerna innefattar marknadsföring och ett billigare pris med 
trevlig grafisk presentation, vilket är något som ofta sker. Detta innebär att man 
kan styra kunder att välja en resa framför en annan resa enligt webbutvecklaren. 
Avslutningsvis anser webbutvecklaren att det inte föreligger några specifika krite-
rier eller egenskaper, sett till en tjänst vilket kunder utvä rderar ifrån och som inte 
går att realiseras. 

4.4.4 Steg 4 – Köp 
Tyngdpunkten i det fjärde steget av kundens köpprocess, köp, tar upp reducering-
en av awareness set till ett så kallat evoked set. Sammanfattningsvis innebär det 
att reducera mängden alternativ, varumärken eller produkter, som kunden har21. 
Enkelt uttryckt, så att kunden har en mindre uppsättning alternativ under vilket 
kunden allvarligt överväger mellan innan köp. [11] Intervjusvar till detta avsnitt 
har tagits från frågorna 19 till 22 och återges i underrubrikerna 4.4.4.1 – 4.4.4.3. 

4.4.4.1 Steg 4 (Köp) – Försäkringsbolag 

Enligt webbutvecklaren stödjer webbplatsen till att minska antalet val en kund har 
att tillgå genom att de har en standardprodukt och fyra märkesförsäkringar, vilket 
i och för sig enligt webbutvecklaren ökar valmöjligheten. Försäkringsbolaget har 
utgått från att valet för kunden är enkelt, där webbutvecklaren vidare säger att det 
ur kundens synvinkel torde vara solklart vad denne ska välja. Webbplatsens bil-
försäkringsärenden bygger egentligen på bilförsäljarnas behov av att kunna ”klä 
på”, som webbutvecklaren säger, bilen med ytterligare tilläggsprodukter. De sam-

                                                 
20 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.3 samt avsnitt 4.4.4 för närmare förklaring av begreppens innebörd. 
21 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.4 
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arbetspartners webbplatsen arbetar med har tron av att kunden är mer lojal mot 
sitt bilmärke än vad man är mot sitt försäkringsbolag, vilket försvårar för försäk-
ringsbolaget om kunder vill byta försäkring från exempelvis Toyota till Mazda. 
 
Försäkringsbolaget satsar idag på att utöka säkerhetsfunktionen inom webbut-
vecklingen, det vill säga den funktion som kräver ett login för att kunna användas. 
Där utökningen ska innebära större kundfrihet gällande exempelvis ändringar av 
kontaktuppgifter, byte e-post adresser med mera. En senare tanke som försäk-
ringsbolaget har är att göra det möjligt för kunden att kunna göra köp och beställ-
ningar direkt på webbplatsen, vilket inte är möjligt idag gällande inloggnings-
funktionen. Webbutvecklaren på försäkringsbolaget nämner att de utformat en 
funktion som tycks vara uppskattad av kunderna, det är en funktion som möjlig-
gör för kunder att chatta i realtid på webbplatsen samt även skicka e-post i fall 
kunden vill bli uppringd. När kunden närmar sig ett avslut, det vill säga köp, vill 
kunden oftast prata med någon för att få mer information kring ärendet innan kun-
den väljer att genomföra ärendet. 
 
I dagsläget har försäkringsbolaget ingen webbtjänst som utformats utifrån hur 
kunder kan påverkas av andra, exempelvis familjen, vänner och arbetskollegor. 
Webbutvecklaren påtalar dock att den första försäkringen som fanns på webbpla t-
sen var ett försök till att marknadsföra webbplatsen enligt detta tankesätt, men då 
detta inte fungerade, trots en halvering av priset, så ansågs den inte vidare fram-
gångsrik och lades ner. Webbutvecklaren anser det svårt att utforma webbtjänster 
utifrån hur kunder kan påverkas av andra personer, där de flesta bolags försäk-
ringar är beroende av de kunder som har barn, det vill säga föräldrars försäkring-
ar. Så när barnen väl ska välja försäkringsbolag så är rådet kring försäkringsbolag 
en av de få saker de följer. 
 
Idag finns inga funktioner på webbplatsen utifrån hur kunder kan påverkas av oli-
ka faktorer som ekonomiska, personliga, sociala och tekniska, vilket webbutveck-
laren också inte anser är aktuellt i dagsläget. Funktioner av detta slag lämpar sig 
bäst i en framtida webbplats, det vill säga i en nyare och lite modernare webb-
plats, som webbutvecklaren säger och nämner vidare som nedanstående citat illu-
strerar: 
 

”den webbplats vi idag har fungerar men det känns att den är gam-
mal” 

 
I en nyare webbplats kan webbutvecklaren tänka sig att bil premieapplikationen 
använder sig av exempelvis rekommendationslänkar, där kunder ges mö jligheten 
att tipsa någon de känner och liknande och understryker att tanker finns åt olika 
håll att införa något liknande framåt i tiden. Webbplatsen har dock olika typer av 
stöd för kunden när det gäller pensioner, i form av produktförslag och lösnings-
förslag, ett skräddarsytt lösningsförslag åt kunder. När det gäller bilförsäkrings-
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ärendet så har försök tidigare förekommit på en annan webbplats, vilket skulle 
fungera som en slags sajt med råd om exempelvis trafikförsäkringsforskning, 
barnsäkerhet i bil med mera. Där webbutvecklaren på försäkringsbolaget nämner 
ett annat bolag som kan anses framgångsrik gällande denna  del, däremot om detta 
bolag satsar i syfte på att underlätta för kunden är en annan sak, där webbutveck-
laren dock anser att detta egentligen inte behövs utan menar att om det är nog bra 
så fungerar det av sig själv. Avslutningsvis påtalar webbutvecklaren att det inte 
skulle skada att exempelvis ha en färdig länk i samband med bilförsäkringsären-
det, vilket kunder kan skicka vidare. 

4.4.4.2 Steg 4 (Köp) – Resebolag A 

Webbutvecklaren på resebolag A inleder med att deras webbplats inte erbjuder 
stöd för att minska antal val en kund har att tillgå utan räknar med att kunden vet 
det på förhand.  Där webbutvecklaren vidare säger att då kunder vet avreseorten 
minimeras antalet val per automatik och ett ytterligare sätt att minimera antal val 
för kunder är valet mellan familjeresa, ungdomsresa eller en resa för par. Resebo-
lag A använder sig av Internetrabatter, det vill säga rabatterade resor då bokning 
sker via resebolag A:s webbplats. Vidare har resebolag A ett reseforum, där kun-
der kan läsa och tycka till om resor, vilket andra kunder kan ta del av och är på så 
vis ett sätt ett forum där kunder kan påverkas av andra personer, enligt webbut-
vecklaren. Sammantaget tror webbutvecklare på resebolag A att det är svårt att 
utforma webbtjänster utifrån påverkan av andra personer. 
 
Ekonomiska-, personliga-, sociala- och tekniska faktorer vilka kan påverka kun-
der i valet av att genomföra ett ärende eller inte har enligt webbutvecklaren inte 
beaktats vid utformningen av webbplatsen. Webbutvecklaren nämner vidare att 
något sådant stöd egentligen inte finns i dagsläget men att det heller inte anses 
vara något hinder. Det stöd som finns för kund att tillgå är den att kunden kan gå 
igenom en bokning och få ett pris utan att för den skull slutföra ärendet och boka 
resan, vilket skulle kunna vara en variant av stöd enligt webbutvecklaren. 

4.4.4.3 Steg 4 (Köp) – Resebolag B 

Webbutvecklare på resebolag B menar att de hjälper till att minska kunders val 
genom att dela upp bokningen i två olika kundgrupper, affärsresenärer och priva t-
resenärer. Detta har utformats med stöd av att dessa två kundgrupper efterfrågar 
olika typer av saker samt ställer olika krav. Privatresenärer har ett annat behov av 
hjälp och stöd än vad affärsresenärerna har, där privatresenärer tenderar till att 
vara mer priskänsliga samtidigt som de är mer flexibla i fråga om tider och datum. 
Där resebolag B kan ha en rakare och mer precis dialog med affärsresenärerna 
eftersom denna kundgrupp oftast har kortare bokningstid och oftast sker resdagar-
na på måndagar. 
 
Graden av kundengagemang är viktigt för resebolag B då detta bygger på den 
kundfeedback verksamheten erfår. De tjänster som finns på webbplatsen har en-
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ligt webbutvecklaren inte utformats på sådant vis att kunder ska kunna påverkas 
av andra personer, däremot kan kunder påverka sina vänner genom att tipsa dem 
om exempelvis en billig resa, vilket de funnit. Det är de ekonomiska och tekniska 
faktorerna som skiljer kundgrupperna affärsresenärer och privatresenärer från 
varandra. Främst den ekonomiska basen, vilket anses vara den viktigaste faktorn 
enligt webbutvecklaren. De tekniska förutsättningarna skiljer dem åt då de två 
kundgrupperna genom dess olika förutsättningar, där privatresenärer oftast bokar 
via mindre snabba uppkopplingar. 

4.4.5 Steg 5 – Efterköpskänslor 
Det sista steget, steg 5, handlar om konsten av att skapa tillfredsställelse hos kun-
derna genom effektiv marknadsföring, där kunderna vill få bekräftelse på att de 
genomfört ett bra köp22. [11] Underrubrikerna 4.4.5.1 – 4.4.5.3 återger intervju-
svar från frågorna 23 till 25. 

4.4.5.1 Steg 5 (Efterköpskänslor) – Försäkringsbolag 

Företagets webbplats har alldeles nyligen utvecklat ett centraliserat system i syfte 
för att kunna följa upp ärenden, vilket gör att e-posten inte hamnar på tusen olika 
ställen. Detta medför att företaget har kontroll på att inget ligger ogjort. Någon 
direkt personlig uppföljning över kundens ansökan görs inte, liknande ett person-
ligt meddelande, utan kunden erfår ett automatiskt genererat ärendenummer efter 
genomförd bilförsäkringsansökan. Detta innebär, enligt webbutvecklaren på för-
säkringsbolag, att företaget endast vet att automatiken fungerat men inte om ären-
det tagits om hand av någon. Webbutvecklaren avrundar med att detta system 
idag förbättrats men någon direkt uppföljning för att förstärka kundupplevelsen 
efter genomfört ärende görs inte. 
 
Telefon eller e-post är funktioner vilket kunder kan återkomma via efter ett utfört 
ärende. Idag går e-post ärendena via ett centralsystem där ärendena slussas till 
respektive ansvarig inom företaget utifrån ärendets art. Där webbutvecklaren sä-
ger att det ibland vore önskvärt att få ta del av mångfalden av ärenden för att på så 
vis få en uppfattning om helheten, vilket idag inte är fallet, även gällande mindre 
önskvärda ärenden. När det gäller e-posten, vill folk inom företaget helst själv be-
stämma eller välja vilken e-post respektive person ska få, det vill säga helst intres-
santa och relevanta ärenden. Där det skiljer sig väldigt åt hur de olika ärendena tas 
om hand. I och med det nyligen utvecklade systemet har företaget försökt komma 
tillrätta med ärendehanteringen från kunderna så att alla ärenden faktiskt tas om 
hand. Vilket innebär att även de mindre önskvärda ärendena tas om hand och vil-
ket webbutvecklaren menar torde tyda på att det inte blir sämre i alla fall. 

                                                 
22 Se kapitel 3 avsnitt 3.3.5 
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4.4.5.2 Steg 5 (Efterköpskänslor) - Resebolag A 

Efter att en kund bokat en resa via företagets webbplats, skickas en taxfreekatalog 
tillsammans med biljetten samt ett så kallat ”lämna-hemma-kit”. Det sist nämnda 
som en service åt de anhöriga, vilket innefattar hotellets namn, telefonnummer 
och så vidare, vilket innebär att kunden kan kontaktas av anhörig om så skulle 
önskas. Detta är vad resebolag A idag gör, när det gäller att försöka åstadkomma 
tillfredställelse eller positiva erfarenheter hos en kund efter genomfört ärende på 
webbplatsen. Webbutvecklaren nämner att tanken är utvidga denna aspekt på 
webbplatsen, där ett projekt vilket ska stå klart senare under vår och leda till att 
kunden tillbringas mer information om själva resmålet, information i typ av vilka 
utfärder som finns, valuta med mera. Denna typ av information finns att tillgå på 
webbplatsen men som idag inte aktivt skickas ut till kunden, vilket då är en fram-
tida tanke. 
 
Idag följer resebolag A inte upp utförda ärenden på webbplatsen. Där tanken se-
nare är att försöka ha någon slags cykel, det vill säga hela tiden försöka ha kontakt 
med kunden, även om kunderna bokar en resa varje år eller vartannat år. Eftersom 
företaget har ganska mycket information om var kunderna varit, bearbetas kun-
derna idag via e-post utskick, men dock ingen direkt uppföljning efter det att kun-
den varit ute och rest. De olika funktionerna kunder kan återkomma med feedback 
med till webbplatsen är via e-post och telefonnummer till säljarna. Kunden kan 
även alltid besöka någon av de butiker som finns att tillgå. Då Internetbokningen 
är billigare jämfört med butiksbokningen så fö rsöker företaget styra så mycket 
som möjligt av att bokningarna sker via Internet. Där det idag fungerar som så att, 
även om en kund bokar på Internet föreligger en hel del kontakt mellan kunden 
och säljaren per telefon eller butik, vilket innebär en kostnad för resebolag A. 
Slutligen säger webbutvecklaren att denne dock inte har några siffror till i vilken 
utsträckning kunder även ringer företaget. 

4.4.5.3 Steg 5 (Efterköpskänslor) - Resebolag B 

Enligt webbutvecklaren på resebolag B så är företaget inte vidare bra på att skapa 
tillfredsställelse efter köp i alla fall när det gäller företagets webbsida. Efter att 
kund bokat sin resa går de vidare till nästa steg i resekedjan, där steget ofta tar vid 
på flygplatsen och sedermera på flighten. Detta innebär att kunden får bekräftelse 
i andra miljöer än webbplatsen. Företaget följer upp bokningar och försäljnings-
siffror månadsvis. Där resebolag B även använder sig av ett lojalitetsprogram in-
nefattande bonuspoäng för varje bokning kunden genomför, vilket ses som en 
form av belöning. En kund som genomfört en tjänst via webbplatsen kan åter-
komma med feedback genom telefonsupport eller genom e-post, där telefoni an-
vänds i högre utsträckningsgrad än vad e-posten används. Webbutvecklaren näm-
ner att kunder även kan lämna feedback på proaktiva undersökningar som ofta 
ligger ute på webbplatsen. 
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4.5 Webbutvecklares tankegång kring webbteknologi 
Aspekten av webbteknologi finns med då vi avser undersöka om detta kan innebä-
ra möjligheter och/eller begränsningar vid utformning av webbplatser efter kun-
ders köpprocess. Avsnittets underrubriker 4.5.1 – 4.5.3 baseras på intervjusvaren 
till frågorna 32 till 34. 

4.5.1 Webbteknologi – Försäkringsbolag 
I den del av webbplatsen som kunderna kan komma åt är det aldrig mer än två 
som arbetar med att samla in information, uppdatera och skapa filer etc. Vilket 
beror på att företaget idag inte har ett content management system23. Ett sådant 
system tillåter, enligt webbutvecklaren, produktägare att själva mata in uppdate-
ringar i färdiga rutor. Försäkringsbolaget ser över ett content management system, 
men där osäkerhet föreligger på hur lösningen blir. Verksamheten vill ha ett sy-
stem som är både öppet och slutet, det vill säga ett system där kunden ska kunna 
gå in samtidigt som liten skada kan ske. 
 
Några tekniska möjligheter som bättre kan generera stöd åt kunden vid beslutsfa t-
tandet ser webbutvecklaren inte. Webbutvecklaren nämner förekomst av organisa-
toriska hinder i form av dålig informationshantering samt framförallt tekniska 
hinder som hindrar utformandet av webbtjänster som bättre kan stödja kundernas 
behov. De tekniska hindren som finns är i den form att webbplatsen inte har åt-
komst till någon databas, lösningen på det är att hyra in sig på webbhotell, vilket 
försäkringsbolag inte vill. Hinder förekommer för hur webbutvecklare kan arbeta 
med webbplatsen, där försäkringsbolagets verksamhet med sin stordatorstruktur 
inte riktigt vill släppa in webbutvecklarna. Webbutvecklare vill publicera det som 
gjorts direkt. Att lägga ut förnyelser på webbplatsen bestäms av ett produktions-
sättningsdatum. Uppdatering per automatik innefattar inte produktionssättnings-
datumet vilket medför att försäkringsbolaget vill ha ett editionsdatum, det är tids-
krävande och inte förenligt med den snabbhet människor räknar med på webben. 
Webbutvecklaren understryker att detta är något som försäkringsbolaget lider nå-
got av idag. Ett annat tekniskt problem är tidsluckor vid pressrelease, den som 
lägger ut releasen bör vara observant då den går ut på två sidor, här gäller det att 
tänka på vilken sida som läggs ut först i annat fall visar sig ”page could not be 
found”, vilket innebär en väntetid på tio minuter, editionstid, innan det kan göras 
om. De beskrivna hinder försäkringsbolaget har kan sammanfattas med svårighe-
ten av att integrera företagets storsystem med webbplatsen. 

4.5.2 Webbteknologi - Resebolag A 
Webbutvecklaren på resebolag A tror sig inte finna några direkta möjligheter för 
den specifika webbteknologi företaget idag har, gällande skapandet av webbtjäns-
ter som bättre genererar beslutsunderlag hos en kund. Företagets tekniska platt-

                                                 
23 Content management system, fritt översatt till ett system som hanterar innehållet på webbplat-
sen.  
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form är enligt webbutvecklaren uppbyggd av relativt enkla och kostnadseffektiva 
verktyg. Webbutvecklaren påstår vidare att detta inte skulle kunna göras bättre än 
vad den teknik resebolag A idag har åstadkommer. 
 
Det bokningssystem som resebolag A har på webbplatsen i dag är uppbyggt efter 
ett visst flöde, vilket tidigare inneburit vissa problem. Därför pågår ett projekt 
som går ut på att förfina och bygga om bokningssystemet, i syfte att komplexa 
resor i form av kombinationsresor bättre stödjer kunders behov. Med kombina-
tionsresor menas resor då kund exempelvis bokar en resa till Thailand för att där-
efter åka vidare till ett annat ställe och så vidare. Denna typ av bokning är i prin-
cip omöjlig att utföra i det system resebolag A idag har, Projektet ska leda till en 
utveckling av det grundläggande systemet till att bli enklare, det vill säga så att 
inga hinder föreligger, som webbutvecklaren säger. 

4.5.3 Webbteknologi - Resebolag B 
Resebolag B:s plattform delad i en bokningsplattform och en informationsplatt-
form, där informationsplattformen utges av ett content management system och 
bokningsplattformen nyttjar olika tekniker. Webbutvecklare på resebolag B finner 
inte några särskilda möjligheter med tekniken och verktygen för skapandet av 
webbtjänster som bättre genererar beslutsunderlag hos en kund. 
 
Teknologiska hinder enligt webbutvecklaren är svarstider vilket ibland kan inne-
bära stora problem. Detta gäller även kompabilitet, det vill säga möjligheten av att 
kunna köra en webblösning över exempelvis både Mac och pc i kombination med 
alla olika tänkbara browsers, vilket konsumentmarknaden innehåller. 
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5 Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras den empiriska analysen, det vill säga analysen av de 
resultat vilka framkommit från fallstudien, intervjuerna med försäkringsbolaget 
och de två resebolagen. Utifrån det empiriska resultatet analyseras huruvida en 
kunds köpprocess tillämpas vid framtagandet av en webbplats. Detta görs genom 
att vi jämför det teoretiska materialet med insamlat empiriskt material. Intervju-
frågorna, se bilaga 1 och 2, baseras till stor del på kundens köpprocess24 och be-
svarar forskningsfrågan, det vill säga hur webbutvecklare tillämpar köpprocessens 
koncept med avsikten att utveckla mer användbara webbplatser. Då köpprocessen 
mångt och mycket ses som central del i studien, kommer undersökningen att utgå 
från vilken utsträckning den tillämpas eller inte vid utveckling av webbplatser, det 
vill säga om köpprocessen tydligt framgår eller inte på respektive undersökt 
webbplats. Med det menat att studien endast syftar till att finna samband eller lik-
heter som föreligger mellan de tre fallen som ingår i undersökningen. 
 
Kapitlet inleds med en presentation kring webbutvecklarnas syn på begreppet an-
vändbarhet. Därefter redovisas de tre fallens intervjusvar kring köpprocessens fem 
steg. Den slutliga analysen avser visa om webbplatsers utformande efter kunders 
köpprocess kan innefatta begränsningar av något slag mot bakgrund av det inter-
vjuerna bidragit med. Avsnittet avslutas med en redovisning av fem analysmatri-
ser, eller tabeller, där intervjusvaren kring köpprocessen visas i sammanställd 
form, sett till det som framkommit i föregående kapitel 4. 

5.1 Användbarhet 
Avsnittet visar hur webbutvecklare förhåller sig till användbarhetsbegreppet och 
redovisas med anledning till senare resultat kring sambandet mellan användbarhet 
och beaktandet av köpprocessen vid utveckling av webbtjänster. 

5.1.1 Webbutvecklarnas syn på användbarhet 
Försäkringsbolag och resebolag A menar att enkelhet är en viktig aspekt sett till 
vad bra användbarhet innebär, vilket även teorin25 stödjer som fem användbar-
hetsaspekter. [16] Resebolag B menar att det är svårt att nämna något specifikt för 
vad bra användbarhet är och menar vidare att listan kan göras lång. Denna typ av 
påstående stöds inte av användbarhetsteorin, då flesta teorier inom MDI-området 
tycks sålla sig mer eller mindre till Nielsens [16] definition på användbarhet26. 
Resebolag B nämner dock att rätt information vid rätt tidpunkt i lagom mängd är 
något som anses mer viktigt framför något annat och säger vidare att det är A och 
O att lyckas med användbarheten för en framgångsrik webblösning. Samtliga teo-

                                                 
24 Se kapitel 3 avsnitt 3.3 
25 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.2 
26 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.2 
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rier27 som studerats menar att användbarhetens betydelse många gånger styr anta-
let besökare webbplatsen har och kan således ses som ett mått på hur framgångs-
rik webbplatsen är. Nielsen [17] uttrycker vidare att dålig eller bra användbarhet 
kan innebära skillnaden mellan inga eller flera trogna användare av en webbplats. 
 
Resebolag A anser att det viktigaste sett till användbarhet är att kunder hittar den 
information som eftersöks och aspekten av snabbhet. Vidare nämner webbutveck-
laren på resebolag A att det ska vara lätt för kunder att navigera på webbpla tsen. 
Webbutvecklaren på försäkringsbolag sållar sig till resebolag A utsaga, då denne 
anser att webbplatsen ska ha en klar och tydlig navigering men pekar även på ett 
klart och tydligt utseende. Där webbutvecklare på försäkringsbolag även framför 
att det ska vara intressant ur kundens perspektiv. Ovannämnd beskrivning av re-
sebolag A och försäkringsbolag stöder det teorin28 tar upp kring användbarhet, där 
försäkringsbolagets uttalande om att det ska vara intressant ur kundperspektiv in-
terpreterar med det Donnelly [4] och Nielsen [17] tar upp, nämligen att användare 
besöker webbplatser för dess innehåll skull och inte utseende. 
 
När det gäller försäkringsbolagets webbplats är det idag, enligt webbutvecklaren, 
inte alltid så enkelt för kunder att finna det som eftersöks, vilket har att göra med 
det att webbplatsens utseende och navigeringsstruktur inte är densamma rakt ige-
nom utan snarare långt ifrån, vilket det enligt webbutvecklaren bör vara för att 
åstadkomma enkelhet. Med det påståendet som underlag av webbutvecklaren på 
försäkringsbolaget kan det konstateras att en av de fundamentala användbarhets-
aspekterna, enkelhet, vilket förövrigt samtliga användbarhetsteorier ständigt åter-
kommer till, är en aspekt vilket försäkringsbolagets webbplats inte uppfyller. Om 
användbarhet skulle översättas med ett ord skulle det vara enkelhet. Vidare har 
utformandet av försäkringsbolagets webbplats utgått från kundanpassning vilket 
baseras på företagets önsketänkande om hur kundanpassningen ska se ut vilket 
inte alltid stämmer överens med vad kunden faktiskt vill, enligt webbutvecklaren. 
Påståendet följer teorins29 antagande om att webbansvariga inte tycks veta varför 
människor besöker deras webbplatser och även i de fall de tycks veta, struntar 
man i det [17]. 
 
Samtliga webbutvecklare, vilka ingår i studien, menar att användbarheten förbätt-
ras i och med feedback som kunder bidrar med. Webbutvecklaren på försäkrings-
bolaget menar att i stort sett alla konkreta råd vägs in och beaktas även om de inte 
direkt åtgärdas. Vidare använder sig försäkringsbolaget av användbarhetstester 
men endast inom en avgränsad del av webbplatsen. Resebolag A anammar mer 
intuition samt feedback från kunder för att försöka förenkla webbplatsens tjänster 
kontinuerligt. Resebolag B ser över webbplatsens användbarhet månatligen, vilket 
bygger just på de synpunkter kunderna kommer med. Försäkringsbolag och rese-

                                                 
27 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.3 
28 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.2 och 3.1.3 
29 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.3 
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bolag A menar att telefonbelastningen inte nämnvärt minskat trots att webbplatsen 
erbjuder kunderna självbetjäning utan anser att det snarare är tvärtom, att telefon-
belastningen ökat. Orsak till varför kunder fortfarande ringer i stor utsträckning är 
den att kunder ofta dubbelkollar det genomförda ärendet, enligt webbutvecklaren 
på resebolag A. Vidare menar webbutvecklare på försäkringsbolag att det förelig-
ger en tendens att ge kunder telefonnummer samt att kunder oftast orienterar sig 
på webbplatsen i syfte att samla mer information och vara pålästa innan de ringer, 
vilket kan ha att göra med det att ärenden på försäkringsbolagets webbplats är av 
mer komplex karaktär, som försäkringsbolagets webbutvecklare uttrycker det. Re-
sebolag B menar dock att telefonbelastningen i stor grad minskat i och med att 
kunder idag även kan utföra sina ärenden via företagets webbplats. 

5.2 Kundens köpprocess 
Detta avsnitt behandlar analysen kring hur fallstudien, försäkringsbolaget och de 
två resebolagen, ser på kundens köpprocess, bestående av fem steg. Varje steg i 
köpprocessen analyseras separat för att därefter sammanställa webbutvecklarnas 
syn på köpprocessen i sin helhet. Avsnittet kommer huvudsakligen att referera till 
teoriavsnittet 3.3 med underrubrikerna 3.3.1 – 3.3.5, det vill säga köpprocessens 
fem steg [11] och således kommer annan teoriåtergivning än redan nämnd redo-
göras i särskild fotnot. Avslutningsvis, för den som finner intresse, beskrivs ana-
lysens tillvägagångssätt i avsnitt 5.3, vad gäller webbutvecklares hänsynstagande 
av köpprocessen. 

5.2.1 Steg 1 – Behov 
Försäkringsbolaget har inte tänkt på något särskilt vis vid utformande, beträffande 
att attrahera kunder till verksamhetens webbplats och nämner vidare att det ofta 
handlar om att snabbt få in människor till webbplatsen men att därefter följer ett 
stort frågetecken om vad de ska göra där. Detta stödjer teorin30 om att många 
webbutvecklare inte känner till varför människor besöker webbplatsen och desig-
nar därför inte den efter användarnas intresse. Vidare anses webbutvecklare strun-
ta i att beakta webbplatsers utformning efter användarnas intresse, även vid dess 
kännedom [17]. Teorin stödjer i det här fallet inte det som framkommit från vad 
webbutvecklare på försäkringsbolag framför, då denne menar att företaget idag är 
medvetna om problemet av att känna till vad kunderna gör på webbplatsen och 
försöker hantera detta, men påtalar dock att webbplatsen brister angående denna 
del då de inte lyckats finna en lyckad lösning. Utifrån det svar webbutvecklaren 
på försäkringsbolaget angett, angående köpprocessens första steg, återfinns inget 
av det teorin nämner och som tyder på att detta steg beaktats [11]. 
 
I och med att resebolag A tillämpar annorlunda kommunikation bestående av täv-
lingar, reklam, kataloger och storbildstavlor med företagets namn för att attrahera 
potentiella kunder till företagets webbplats återfinns aspekter vilket teorin tar upp 

                                                 
30 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.3 
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under köpprocessens första steg, behov uppstår. Där Jobber [11] bland annat 
nämner olika marknadsföringsåtgärder vilket resebolag A starkt trycker på. Vida-
re anses det bästa utbudet föranleda att kunder stannar på webbplatsen, enligt re-
sebolag A:s webbutvecklare. Denna åsikt stöds varken av Jobber [11] eller av an-
vändbarhetsteorierna 31. 
 
Resebolag B anser först och främst att webbtjänsten ska vara kvalitativ, intuitiv 
samt användarvänlig och smidig för att attrahera kunder med behov och vilka i sin 
tur kan tillfredsställas på just deras webbplats. Detta skulle kunna ses som ett sätt 
att minska kundernas begränsningar och hämningar [11], vilket även stöds i teo-
rin32 angående målet att skapa kvalitativa webbplatser [4]. Vidare anser resebolag 
B att webbaserade lösningarna ska vara utformade på kundens behovsbasis, med 
det menar respondenten att tjänsterna ska vara tillgängliga 24- timmar om dygnet 
sju dagar i veckan. Dessutom ska tjänsterna vara flexibla att använda, det vill säga 
ingen kö, varken av fysisk karaktär eller i form av telefonkö. Slutligen menar re-
sebolag B att då de tar ut lägst avgift på webbaserade bokningar bidrar även detta, 
förutom ovanstående, till att attrahera kunder till webbplatsen. Det kan dock be-
hövas mer än en reducerad avgift för att företag ska kunna locka kunderna till att 
besöka just deras webbplats, där teorin påtalar vikten av att marknadsföra webb-
platserna gentemot kunderna, detta för att skapa medvetenhet hos kunderna om att 
företaget finns på Internet [11] och vilket inte framkommer utifrån resebolag B 
utsaga. 
 
Sammantaget har de båda resebolagens webbplatser till stor del beaktat det teorin 
tar upp kring köpprocessen första steg, behov uppstår. Ingen av webbutvecklarna, 
vilka ingår i undersökningen, tar dock exempelvis upp behov som något som kan 
vara av funktionell, emotionell eller psykologisk karaktär. Vidare påtalar teorin 
förutom att känna till kunders behov på intuitiv basis att verksamheter även bör 
känna till eventuella problem och behovsbegränsningar eller hämningar kunder 
innehar vid en köpsituation. Sammanfattningsvis handlar första steget i köppro-
cessen om företags konkurrenskraftighet gentemot konkurrerande företag och som 
bäst överensstämmer med resebolag A yttrande. [11] 

5.2.2 Steg 2 - Informationssökning 
Steg 2 i teorin om köpprocessen behandlar hur kunder söker information, där en 
del av det innebär att identifiera alternativa vägar till att lösa kunders problem. 
Det framkommer i studien att samtliga bolag presenterar information på webb-
platserna i syfte för kunder att finna alternativa sökvägar vid finnandet av lösning, 
om än på olika sätt. Försäkringsbolaget påtalar att all information företagets kun-
der behöver finns på webbplatsen, om än lite utspridd, i form av allmän informa-
tion samt stegvis information i samband med tecknandet av bilförsäkring. Resebo-
lag A presenterar sin webbplats med bilder och beskrivande text där kund kan 
                                                 
31 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.3  
32 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.3 
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klicka runt på sidorna eller använda sökfunktionen. Vidare tillhandahåller resebo-
lag B kunden med information via allmänna informationssidor samt via boknings-
flödet där pris och aktuellt flygbolag anses viktigt ur informationssynpunkt. En 
annan aspekt i det här sammanhanget är att både försäkringsbolag och resebolag 
B är styrda beträffande den typ av information som bör finnas på webbplatsen ut-
över den allmänna informationen. 
 
Jobber [11] nämner alternativa sätt för en kund att ta till sig information. Den kan 
samlas in genom offerter, kupongsvar på annonser, via direktreklam samt genom 
att kunden ringer och begär information. Studien visar att samtliga webbplatser 
tillhandahåller den information vilket anses nödvändig för utförandet av respekti-
ve webbärende. Vidare tar teorin upp informationssökning på det sätt att det kan 
ske såväl internt som externt [11] Där studien visar att kunder på de samtliga 
webbplatser kan utföra interna jämförelser på exempelvis specialförsäkringar vad 
gäller bil, på hotell samt tid och pris utifrån specifikt resmål. Externa jämförelser 
kan inte utföras på webbplatserna bland annat på grund av konkurrens- och mark-
nadsmässiga skäl. Jobber [11] nämner vidare att den externa informationssök-
ningen startar då kunden inte finner en tillfredsställande lösning, den externa in-
formationssökningen innefattar privata källor såsom familjen och vänner men 
även affärsmässiga källor som exempelvis annonser och försäljare. Webbutveck-
larnas svar tyder på att de endast relaterar den externa sökningen till affärsmässiga 
källor, här menat andra försäljare och känner således inte till att det även kan in-
nefatta privata källor. Det framkommer dock att försäkringsbolaget via sin webb-
plats har en länk till en extern webbplats, under vilket kunder kan jämföra olika 
försäkringsbolag. Den externa länken kan sättas i samband med det teorin nämner 
kring den externa informationssökningen. [11] 
 
Den ovannämnda beskrivningen gällande köp processens steg 2, Informations-
sökning, tyder på att samtliga webbplatser delvis beaktar det steg 2 behandlar. I 
det här fallet väger försäkringsbolagets webbplats tyngre än de andra bolagens 
webbplatser, då det är den enda webbplatsen där de hade tänkt på extern jämförel-
se. Sammanfattningsvis gällande det andra steget i köpprocessen tyder det på att 
samtliga webbutvecklare beaktat detta steg, detta då svaren visar att de följt det 
andra steget i köpprocessen om än i andra begreppstermer än teorin förordar. 

5.2.3 Steg 3 – Utvärdering av alternativ 
Teorin tar upp kunders utvärdering av information utifrån subjektiva eller objekti-
va kriterier, vilket inte stödjer det som framkommer i studien. Där samtliga webb-
utvecklare inte är bekanta med begreppen och således inte beaktat vid framtagan-
det av respektive webbplats. Studien visar vidare att webbutvecklare inte känner 
till att kunder sällan utvärderar efter fler än sex kriterier vid ett köp. Däremot 
stödjer försäkringsbolag och resebolag A teorins påstående av att kriteriet pris är 
avgörande vid köp. Detta kriterium är dock, enligt teorin, avgörande i fall två lik-
värdiga produkter jämförs, det vill säga då kunden jämför två likvärdiga varumär-
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ken eller produkter, vilket inte framkommer utifrån försäkringsbolag eller resebo-
lag A intervjusvar. [11] 
Vidare tar teorin upp, i samband med ett köp, att kunder väljer de kriterier som 
anses viktigast.  Där försäkringsbolag nämner, förutom pris som redan nämnts, 
bilmärke och år som viktiga kriterier för tecknandet av en bilförsäkring. Resebo-
lag A åsikt om andra viktiga kriterier, förutom pris, är enkelhet, snabba bokningar 
och utbud för att kunder ska boka resor. Resebolag B, vilket inte nämner pris 
överhuvudtaget som ett kriterium vilket kunder utvärderar ifrån, anger istället kri-
teriernas trovärdighet, överblickbarhet och pålitlighet som viktiga vid bokning av 
resor hos dem. Avslutningsvis, gällande viktiga kriterier, kan det sägas att kriteri-
erna varumärke, service och garanti vilket teorin tar upp som exempel på objekti-
va kriterier, inte framkommer i någon av webbutvecklarnas syn på viktiga kriteri-
er [11]. 
 
Efter det att innebörden av subjektiva och objektiva kriterier förklarades för re-
spektive webbutvecklare, visar sig resebolag A särskilt använda sig av tankesättet 
av att de objektiva kriterierna stödjer kunders subjektiva kriterier i form av säljan-
de texter, främst gällande hotellen. Där detta tankesätt, enligt webbutvecklare på 
resebolag A, ska utvidgas till att innefatta fler produkter på webbplatsen. Vidare 
tycks resebolag A även använda vissa av webbplatsens produkter till att förstärka 
kundens subjektiva bedömning av produkten, exempelvis produkten kryssningsre-
sa. Detta då kryssningsresan antingen lyfts fram på webbplatsens framsida eller 
via e-post utskick med erbjudande om prissänkningar, där webbutvecklaren på 
resebolag A menar att det inte räcker med säljande text för denna typ av produkt. 
Säljande text, förutom diverse hotellbeskrivningar, används även vid produkter 
som vänder sig till specifika kunder, så kallade specialresor, där webbutvecklaren 
säger att texten där utformats specifikt efter dessa olika kundgrupper, exempelvis 
par och äldre. 
 
Webbutvecklaren på försäkringsbolag menar att de försöker framhäva det de är 
stora på och räknar med att många kunder tilltalas av det. Resebolag B menar att 
det är svårt att designa en bokningsdialog på sådant sätt att de objektiva kriterier-
na ska stödja kundens subjektiva bedömningskriterier. Där resebolag B dock i 
möjligaste mån försöker använda sig av tydlig och precis information vid rätt till-
fälle, konstant och är det sätt webbplatsens tjänster utformats efter. Resebolag B 
förstärker kundens subjektiva bedömning av produkten genom marknadsföring, 
reducerade priser och trevlig grafisk presentation. Avslutningsvis anser varken 
försäkringsbolag eller resebolag B att det föreligger några specifika kriterier, vil-
ket kunder utvärderar ifrån och som inte är realiserbara. Där resebolag A menar 
att det i sådant fall skulle innefatta de kombinationsresor en kund kan boka, vilket 
de idag inte har någon bra lösning på och nämner vidare att denna typ av produkt 
är mer komplex, vilket resebolag A anser sig finna en lösning på inom ett par år. 
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Studien tyder på att vissa delar beaktats gällande köpprocessens steg 3, utvärde-
ring av alternativ, främst av de två resebolagen. Detta baseras på de två webbut-
vecklarnas tankegångar kring subjektiva och objektiva utvärderingskriterier. Där 
resebolag A något mer konkret tillämpar detta tankesätt. Försäkringsbolag och 
resebolag A nämner pris som ett avgörande kriterium, vilket teorin bedömer som 
ett av de två viktigaste kriterierna. Det andra viktiga kriteriet anses vara varumär-
ke, vilket dock inte tas upp av någon av webbutvecklarna vid intervjun. Samman-
taget tyder undersökningen på att resebolag A till skillnad mot de andra två fallen, 
försäkringsbolag och resebolag B, mer beaktar det tredje steget i köpprocessen. 
Dock tyder undersökningen på att även resebolag B beaktat det tredje steget men 
mot bakgrund av försäkringsbolagets svar kan steg 3 inte ses som beaktat. Slutli-
gen visar studien, särskilt gällande detta steg i köpprocessen, att den teoretiska 
beskrivningen av köpprocessen inte är känd bland webbutvecklare. 

5.2.4 Steg 4 - Köp 
Både försäkringsbolag och resebolag B har stöd funktioner som minskar antal val 
en kund kan välja mellan genom en uppdelning av bilförsäkringsprocessen baserat 
på bilmärke samt en uppdelning av resebokningen i affärs- och privatresenärer. 
Resebolag A innehar inte någon sådan stödfunktion, då webbutvecklaren anser att 
kunderna på förhand vet vad de ska välja, men menar dock att kunder kan mini-
mera sina valmöjligheter genom att välja bland typiska familjeresor, ungdomsre-
sor eller resor för par. Det fjärde steget bygger på en reducering av de val kunden 
förfogar över, det som blir kvar efter reduktionen innefattar produkter som kun-
den kraftigt överväger mellan innan slutgiltigt köp sker. De svar försäkringsbolag 
och resebolag B lämnat, visar att dessa två webbplatser innefattar en form av 
funktion som stödjer kunder beträffande reducering av valmöjligheter. [11] 
 
Resebolag B anser att graden av kundengagemang är viktigt för företagets webb-
plats då kundengagemanget genererar bolagets feedback. Webbutvecklaren på 
försäkringsbolaget menar att den webbutveckling som förekommer på webbpla t-
sen i dagsläget till största delen består av att utöka säkerhetsfunktionen, detta för 
att ge kunden större frihet. Resebolag A har något som kallas för Internetrabatter, 
det vill säga billigare resor om bokning sker via verksamhetens webbplats. Vid fel 
på en bokning ringer kund direkt till företaget, detta nyttjas enligt resebolag A till 
stor grad och är också den enda typen av kundengagemang företaget har. Det som 
webbutvecklarna tolkar kundens engagemang till stämmer inte överens med det 
teorin åsyftar, där engagemang är det kunden lägger ner i form av tid vid insam-
landet av information gällande de produkter kunderna väljer mellan [11]. 
 
Samtliga webbutvecklare nämner att de inte har någon tjänst på respektive webb-
plats som utformats efter att kunden kan påverkas av andra personer. Resebolag A 
har dock, vilket skulle kunna liknas vid ovannämnda, ett forum under vilket kun-
der kan ta del av andras reseupplevelser men även själv tycka till om de resor som 
gjorts. Resebolag B har en tjänst där kunden kan påverka sina vänner och bekanta 
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genom att tipsa dem om billiga resor de funnit. Enligt försäkringsbolaget och re-
sebolag A har webbplatserna inte utformats utifrån ekonomiska, personliga, socia-
la och tekniska faktorer som skulle kunna stödja kunden i dennes val att genomfö-
ra ett ärende. Webbutvecklarna på dessa två webbplatser ser dock detta inte som 
någon omöjlighet att införa i framtiden. Webbutvecklaren på resebolag A säger 
vidare att kunden får en form av stöd då denne under bokningen kan ta del av pris 
innan bokningen är slutförd. Resebolag B anser att det är de tekniska samt eko-
nomiska faktorerna som skiljer webbplatsens kundgrupper från varandra, speciellt 
då den ekonomiska basen betraktas vara den viktigaste enligt resebolag B utsaga. 
 
Mot bakgrund av ovannämnda beskrivning angående köpprocessens steg 4, köp, 
beträffande en minskning av kundens val tyder undersökningen att vissa delar be-
aktas. Detta främst av försäkringsbolaget och resebolag B, vilket baseras på att de 
har en form av stödfunktion på respektive webbplats. Vidare tycks de två resebo-
lagens webbplatser till viss del stödja påverkan från omgivningen, här menat 
andra kunders åsikter kring olika typer av resmål. Resebolag A tillhandhåller viss 
grad av ekonomiskt stöd på webbplatsen, detta då pris kan erfås innan kund beslu-
tar boka resa. Sammantaget tyder det på att försäkringsbolag, resebolag A och re-
sebolag B på olika sätt tar hänsyn till det näst sista steget i köpprocessen. 

5.2.5 Steg 5 – Efterköpskänslor 
Varken försäkringsbolag eller resebolag B följer upp utförda kundärenden på 
webbplatsen i syfte att åstadkomma positiva erfarenheter. Där webbutvecklaren 
på resebolag B uttryckligen säger att detta är företaget inte bra på, gällande före-
tagets webbplats, utan där detta sker i annan miljö. Resebolag A använder sig av 
service i form av taxfreekatalog och så kallad ”lämna-hemma-kit”, vilket kan ses 
som typiskt för den här typen av verksamhet. Resebolag A har dock för avsikt att 
utvidga denna del i ett framtida perspektiv, bestående av mer detaljerade informa-
tionsutskick och uppföljning i cyklisk form. Resebolag B använder sig av ett be-
löningssystem i form av bonuspoäng för varje utförd kundbokning, genom ett så 
kallat lojalitetsprogram, på webbplatsen. Där resebolag B svar tyds till teorins be-
skrivning av uppmuntran, vilket kan skapa tillfredsställelse hos kunder och där-
igenom minska kundernas kognitiva dissonans [11]. 
 
Teorin nämner nyckelfaktorer som service och kvalité på produkter vilka bidrar 
med tillfredsställelse hos kunder, under vilket resebolag A nämner service som en 
form de använder sig av. Detta avslutande steg i köpprocessen innebär att på nå-
got vis säkerställa att kunder efter ett köp, vilket dessutom är desto viktigare vid 
dyrare produkter, verkligen upplever behoven tillfredsställda och därigenom 
nöjdhet med de införskaffade produkterna. Det teoretiska påståendet har till följd 
att inget av de undersökta fallen visar på att detta genomförs på webbplatserna 
idag, vilket baseras dels på tolkningar men även utifrån de direkta svar vi fått om 
att detta inte genomförs. Av naturliga skäl utförs säkerligen olika marknadsfö-
ringsåtgärder som teorin påtalar under detta steg, men där ingen utav webbutveck-
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larna understryker detta som en huvudsaklig uppgift vad beträffar steg 3. Försök 
till att marknadsföra produkternas kvalitet ur positiv anda eller andra för oss 
okända sätt att utföra effektiv marknadsföring, utan för den skull avslöja affärs-
mässiga konkurrenshemligheter, var något vi från början förväntade oss som svar 
vilka dock uteblev. Vidare tycks kognitiv dissonans vara ett okänt begrepp bland 
de tre webbutvecklare vi intervjuat, vilket anses vara ett begrepp som företag bör 
lyckas med för att minimera osäkerheten hos kunder efter utfört köp. 
 
Det avslutande steget i köpprocessen, efterköpskänslor, är ett steg som inte beak-
tas av webbutvecklarna. Steg 4 i köpprocessen behandlar abstrakta företeelser i 
högre grad än köpprocessens övriga steg och detta faktum kan ha speglat det em-
piriska resultatet, vilket föranleder att webbutvecklare inte tar hänsyn till detta 
steg i allt för stor utsträckning. 

5.3 Köpprocessen i sin helhet 
Avsnittet presenterar beaktandet av köpprocessen i sin helhet och avslutas med en 
sammanställning av omkringliggande faktorer, vilka studien bidragit med och 
som kan påverka beaktandet av köpprocessen i någon riktning. För att kunna få 
svar på forskningsfrågan har vi i de fall där något steg i köpprocessen beaktats 
delvis, baserat det på att webbutvecklaren beaktat steget och i de fall där det 
framgår att steget inte beaktats har det antingen uttryckligen sagts eller så har stu-
dien tydligt visat att inget samband föreligger mellan det teorin tar upp med de 
intervjusvar som insamlats. Tabell 1 visar den analys som genomförts angående 
hur webbutvecklare tar hänsyn till köpprocessen. 
 
Tabell 1  Analysmatris över köpprocessens samtliga steg 
 
Beslutfattande 
processen 

Försäkringsbolag Resebolag A Resebolag B 

Steg 1 Behov Beaktas inte Beaktas Beaktas 
Steg 2 Info.sökn. Beaktas Beaktas Beaktas 
Steg 3 Utv. alt. Beaktas inte  Beaktas Beaktas 
Steg 4 Köp Beaktas Beaktas Beaktas 
Steg 5 Efter köp Beaktas inte  Beaktas inte Beaktas inte 

 
Som ovanstående tabell 1 redogör, visar fallstudien gemensamma drag mellan de 
två resebolagens webbplatser vid beaktandet av samtliga steg i köpprocessen. Där 
försäkringsbolaget uppvisar ett något mer avvikande sätt, i jämförelse med rese-
bolagen, om hur köpprocessen beaktats vid utformning av webbtjänster. Det som 
överensstämmer mellan samtliga fall visar sig vara det avslutande steget i köppro-
cessen. I nästföljande kapitel 6 kommenteras resultatet av sökandet efter gemen-
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samma drag mellan de tre webbplatserna, en så kallad literal replication33, som ett 
resultat av vald urvalsmetod. 

5.3.1 Köpprocessen och omkringliggande faktorer 
Samtliga webbutvecklare ser inga särskilda tekniska möjligheter vilka skulle kun-
na generera bättre beslutsunderlag för kunder. Där teorin34 förordar att skapandet 
av användbara webbplatser har väldigt lite med teknologin att göra och på så vis 
stödjer teorin det webbutvecklarna i studien säger, där teorin framhäver att allt 
istället beror på hur lösningen designas [4]. 
 
Däremot menar webbutvecklaren på försäkringsbolaget att framförallt tekniska 
hinder föreligger som bättre stödjer kunders behov, detta på grund av den storda-
torstruktur verksamheten har. En struktur vilket inte riktigt släpper in webbut-
vecklarna och beskriver vidare att svårigheten ligger i integreringen av företagets 
stordatorsystem med webbplatsen som sådan. Detta är något som försäkringsbo-
laget idag lider av, då informationshanteringen bedöms hanteras undermåligt en-
ligt webbutvecklaren. Det har att göra med att försäkringsbolaget idag inte använ-
der ett så kallat content managementsystem, en typ informationshanteringssystem, 
men som försäkringsbolaget idag ser över. Teorin35 påtalar problematiken av att 
hantera webbplatsens information utanför ett informationshanteringssystem eller 
databas. Detta eftersom inget automatiskt sätt förekommer för hur analyseringen 
av innehållet på webbplatsen ska genomföras [4]. 
 
Vidare påtalar webbutvecklaren på försäkringsbolaget att problematiken med han-
teringen av informationen inte är förenligt med den snabbhet webben idag kräver. 
Mycket av vad webbutvecklaren nämner kan härröras till de underhållsproblem 
Donnelly [4] tar upp beträffande hanteringen av information utan ett informa-
tionshanteringssystem. Problematiken vid bland annat flyttning, arkivering och 
borttagning av en webbsida, vilket även webbutvecklaren tar upp. Avslutningsvis 
nämner även webbutvecklaren på försäkringsbolaget organisatoriska problem vil-
ka hindrar utformandet av webbtjänster som bättre stödjer användarna av dem och 
som stöds av teorin36, problem vilka relateras till organisationen [4]. 
 
Resebolag A påtalar teknologiska hinder gällande bokning av så kallade kombina-
tionsresor, vilket bolaget i dagsläget inte har någon lösning på och ses vidare i 
princip som omöjlig, med systemet resebolag A idag har. Detta torde tyda på att 
denna typ av produkt inte stödjer kundens köpprocess, då webbutvecklaren ut-
tryckligen nämner detta. Resebolag B använder sig av ett content managementsy-
stem, vilket sannolikt bör innebära en bättre informationshantering, på det sätt 

                                                 
33 Se kapitel 2 avsnitt 2.8.2 
34 Se kapitel 3 avsnitt 3.4 
35 Se kapitel 3 avsnitt 3.4 
36 Se kapitel 1 avsnitt 1.2 
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teorin37 beskriver det [4]. De teknologiska hinder som föreligger, enligt resebolag 
B utsaga, gäller svarstider, detta eftersom konsumentmarknaden innefattar datorer 
och browser38 av olika slag. 
 
Teorin39 nämner användbarhetsproblematiken av hur verksamheter ser på sin 
verksamhetsmodell. Ett teoretisk påstående vilket troligtvis tycks stödja hur 
webbutvecklaren på försäkringsbolaget beskriver webbplatsens mål. Där målet för 
försäkringsbolagets webbplats är, förutom möjligheten att teckna en bilförsäkring, 
att kunder ska kunna införskaffa produktinformation via broschyrer. [17] Vidare 
tyder resebolag A:s uttalande om att dess webbplats utvecklats från dess tillkomst, 
för cirka tio år sedan, som något som överensstämmer med den teori40 som stude-
rats. Nämligen det förfaringssätt eller synsätt som anses vara det vanligaste vid 
hur företag ser på webbplatsdesignen. Vidare beskriver teorin [4] att webbplatser 
vilka omarbetats från början, troligare stödjer användarnas primära användarupp-
gifter och anses troligtvis vara mer användarorienterade och är således ett lämpli-
gare synsätt vid webbplatsutformning. Däremot anser Nielsen41 [17] att nyligen 
utformade webbplatser förmodligen gör mer saker rätt från början och därav före-
ligger inte samma skäl till omarbetning. Författaren menar vidare att nya Interne t-
företag oftare har den rätta attityden till hur on- line verksamheten ska organiseras. 
[17] Webbutvecklare på resebolag B framför att verksamhetens webbplats omar-
betats en gång efter dess tillkomst sex år tidigare. Vilket torde tyda på en mer an-
vändarorienterad webbplats enligt det teoretiska påståendet [4]. 
 
Avslutningsvis nämner webbutvecklaren på försäkringsbolaget att det anses svårt 
att utforma en mall, det vill säga följa någon form av webbutvecklingsprojekt, för 
hur de olika delarna på webbplatsen ska se ut. Detta på grund av att saker och ting 
hinner bli omoderna, vilket gör det svårt att utgå från det som gjordes först, som 
webbutvecklaren uttrycker det. Denna ståndpunkt illustreras avslutningsvis med 
citat hämtat från Donnelly [4], vilket inte tycks överensstämma med den tanke 
försäkringsbolaget har. Där citatet förövrigt även delvis beskriver författarens syf-
te med verket ”Designing Easy-to-use Websites”: 
 

”This book does not attempt to talk about the technology. If it did, it 
would be out of date before it was published. Instead, it concentrates 
on the fundamentals of getting a website development project to suc-
ceed.” [4:xvii] 

 

                                                 
37 Se kapitel 3 avsnitt 3.4 
38 Browser, en applikation vilket möjliggör tillgång till olika webbsidor, varav Internet Explorer 
och Netscape är två kända applikationer. [4] 
39 Se kapitel 1 avsnitt 1.2 
40 Se kapitel 3 avsnitt 3.4 
41 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.3 
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För att knyta an denna analys vilket här presenteras under avsnitt 5.3.1 och hur 
omkringliggande faktorer kan inverka på utformandet av webbplatser efter köp-
processen, redovisas i kapitel 6 avsnitt 6.1.1. 

5.4 Analysmatris över köpprocessens steg 
I avsnittet redovisas fem olika matriser som var och en representerar sammandrag 
och nyckelord från intervjufrågorna gällande köpprocessen. Där matriserna över-
siktligt redogör fallstudiens syn på köpprocessens samtliga fem steg. Detta har vi 
med för att bättre åskådliggöra intervjuresultaten och för att läsaren bättre ska 
kunna följa studiens arbetsgång från empiriresultat, analys och senare slutligen de 
resultat vi drar av studien. Enkelt uttryck beskriver matriserna en sammanfattning 
kring intervjuinsamlingen gällande köpprocessen, det vill säga huruvida webbut-
vecklaren beaktar kundens köpprocess för de webbtjänster som tas fram. Vidare 
ligger matriserna som underlag för den empiriska analys vilket redovisats tidigare 
i detta kapitel. 

5.4.1 Steg 1 – Behov uppstår 
Tabell 2 beskriver en sammanställning kring hur webbutvecklare försöker attrahe-
ra kunder till respektive webbplats så att kunderna stannar och utför sina ärenden. 
 
Tabell 2  Köpprocessen, steg 1, behov uppstår 
 
Webbplats 
 

Köpprocessens steg 1: Behov uppstår 

Försäkringsbolag Brist, fungerar inte riktigt bra, outtalade syften 
Resebolag A Bästa utbud = kund stannar, annorlunda kommunikation 

(reklam, kataloger, storbildstavlor med företagets namn 
och tävlingar) 

Resebolag B Tjänst ska vara kvalitativ, intuitiv, användarvänlig och 
smidig. På kunders behovsbasis, tillgänglig 24 tim/dygn 
samt bokningsavgift billigast på webben.  
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5.4.2 Steg 2 – Informationssökning 
Det empiriska resultatet kring hur webbutvecklare ser på kunders insamlande av 
information på webbplatser redovisas i ett sammandrag i tabell 3. 
 
Tabell 3  Köpprocessen, steg 2, Informationssökning 
 
Webbplats 
 

Köpprocessens steg 2: Informationssökning 

Försäkringsbolag Myndighetsstyrd information = produktbeskrivningar, vik-
tiga undantag. 
Allmän information om försäkringar, stegvis information 
vid tecknandet av bilförsäkring. 
Information på flera ställen - svår att hitta. 
Internt jämföra special försäkringar, bilförsäkringar. 
Extern jämförelse, länk till extern webbplats. 

Resebolag A Bilder, beskrivande texter som lockar kunder. 
Klicka runt, sökfunktion på resmålsinformation. 
Internt jämförelser på charter sida hotell och pris utifrån 
specifikt resemål och mellan bolag inom koncernen. 

Resebolag B Pris och aktuellt flygbolag tillgängligt, flygoperativa regler 
styr tillgänglig information. 
Relevant information via boknings- flödet, kringliggande 
information exempelvis regel- och destinations info på in-
formationssidor. 
Internt - jämföra tid och pris i hela företagets varulager. 
Externt ingen information om liknande tjänster  
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5.4.3 Steg 3 – Utvärdering av alternativ 
Utifrån intervjusvaren till hur webbplatser utformas efter att stödja kunders utvär-
dering av information, efter olika utvärderingskriterier, presenteras i tabell 4 i en 
kortare empirisk sammanställning. 
 
Tabell 4  Köpprocessen, steg 3, Utvärdering av alternativ 
 
Webbplats 
 

Köpprocessens steg 3: Utvärdering av alternativ 

Försäkringsbolag Första kriteriet: Kund med befintlig bilförsäkring. 
Andra kriterier: Registreringsnummer, bilmärke, år, pris. 
Där pris anses mest avgörande 
Känner inte till begreppen subjektiva/objektiva kriterier 
Efter förklaring av begreppen: Framhäver det de är bra på 

Resebolag A Kriterier: Enkelhet, snabba bokningar, pris, utbud 
Pris anses mest avgörande 
Känner inte till begreppen subjektiva/objektiva kriterier 
Efter förklaring av begreppen: Går mer på de objektiva 
samt säljande text (objektiva) gällande hotellbeskrivningar 
- stödjer kunders subjektiva bedömning (tankesätt att ha 
mer av detta i framtiden). Specialresor (par och äldre) 
Kryssningsresor.  
Hinder: Kombinationsresor (mer komplex) 
Övrigt: Omedvetet tillämpat mycket av vad steg 3 innebär 
(mest tydligt) 

Resebolag B Kriterier: Överblickbarhet, trovärdighet, pålitlighet, syste-
met ska ge exakta svar. 
Känner inte till begreppen subjektiva/objektiva kriterier 
Efter förklaring av begreppen: Tydlig och precis informa-
tion, i möjligaste mån, vid rätt tillfälle hela tiden (objektiva 
stödjer subjektiva) Svårt designa bokningsdialog efter det-
ta. Marknadsföring, billigare pris, trevlig grafisk presenta-
tion anses = förstärka kundens subjektiva bedömning 
Inget specifikt kriterium som inte går att realiseras 
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5.4.4 Steg 4 – Köp 
Nedan, tabell 5, redovisas intervjusvaren till hur webbplatser utformats efter steg 
fyra i köpprocessen. Där detta steg sammanfattningsvis går ut på att reducera al-
ternativen, det vill säga produkterna eller varumärken, till en mindre uppsättning 
av alternativ vilket kunder allvarligt överväger mellan innan köpet genomförs. 
 
Tabell 5  Köpprocessen, steg 4, Köp 
 
Webbplats 
 

Köpprocessens steg 4: Köp 

Försäkringsbolag En standardprodukt och fyra märkesförsäkringar (kund vet 
och väljer). Utöka säkerhetsfunktionen (inlogg) – realisera 
(kund - köp och best.)  
I dagsläget finns ingen tjänst där kund påverkas av andra 
personer. Svårt att påverka ungdomar i val av försäkrings-
bolag, väljer som föräldrar.  
I dagsläget finns inte funktioner eller beslutsstöd som på-
verkar kunden i dennes val och är inte lämplig för bil pre-
mieapplikationer i nuläget. 

Resebolag A Kund vet resmål därför inte utformad för att minska val, 
resmålsinformation kan minimera valen ex. familje-, ung-
doms-, parresor.  
Kunderna - stort engagemang för webbplatsens resor – bo-
kar mest där. Internetrabatter - kunder tar kontakt vid pro-
blem med webbplats bokning.  
Forum (kunds upplevelse av resa) webbutvecklare anser 
det svårt att utforma webbtjänster utifrån yttre påverkan. 
Inte beaktat stöd i form av faktorer vid webbplatsens ut-
formning. Något sådant stöd finns inte men ej heller något 
hinder. Kund får prisuppgift utan att slutföra bokning. 

Resebolag B Minskat antal val: dela upp bokning i affärs- & privatrese-
närer (olika krav). 
Graden av kundengagemang är viktigt för företaget, ger 
företaget feedback. 
Tjänster ej utformade så kund ska påverkas av andra per-
soner. Kund kan tipsa vänner om billiga resor de funnit. 
Ekonomiska och tekniska faktorer skiljer kundgrupperna 
affärs- och privatresenärer åt, olika ekonomisk bas. 
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5.4.5 Steg 5 - Efterköpskänslor 
Tabell 6 nedan visar hur webbutvecklare, vilka ingår i undersökning, ser på kun-
ders behovstillfredsställelse, det vill säga skapandet av webbplatser vilka försöker 
tillbringa positiva erfarenheter hos kunder efter ett köp. 
 
Tabell 6  Köpprocessen, steg 5, Efterköpskänslor 
 
Webbplats 
 

Köpprocessens steg 5: Efterköpskänslor 

Försäkringsbolag Positiva erfarenheter efter utfört ärende: Ingen direkt upp-
följning i syfte av att förstärka kundupplevelsen. Feed-
back: Telefon och e-post 

Resebolag A Positiva erfarenheter efter utfört ärende: Taxfree-katalog 
och ”lämna-hemma-kit” (ska utvidgas i framtiden) Följer 
inte upp utförda ärenden (framtid – ha cykel) Feedback: 
Telefon och e-post, besöka butik 

Resebolag B Positiva erfarenheter efter utfört ärende: Inte bra på att 
skapa tillfredsställelse på webbplatsen, sker i andra miljö-
er. Använder sig av ett belöningssystem (lojalitetspro-
gram) i form av bonuspoäng per bokning. Följer upp ut-
förda ärenden. Feedback: Telefonsupport, e-post, proakti-
va undersökningar 
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6 Resultat – slutsats och egna reflektioner 
I detta kapitel kommer studiens resultat kring huruvida webbutvecklare tillämpar 
konceptet kundens köpprocess, vid webbtjänstutformning, presenteras. Därefter 
presenteras vårt resultat över användbarhetens samband med köpprocessen, vilket 
syftar till att bidra med ny kunskap kring användbarhetsområdet och utvecklandet 
av mer användbara webbplatser där köpprocessen tydligare framgår. Kapitlet fort-
sätter med att visa på de slutsatser vi drar från resultaten, det vill säga det vikti-
gaste som framkommit och som följaktligen sammanfattar studiens resultat. Vida-
re redogörs de reflektionerna som kan dras mot bakgrund av införskaffad kunskap 
som studien bidragit med och avslutas med att förslag på fortsatt arbete ges. 
 
De resultat och slutsatser vilka presenteras baseras på den fallstudie undersök-
ningen utgått ifrån och kan anses sanna i den mån att vi undersöker ett särskilt 
fenomen i ett särskilt fall. 

6.1 Resultat från analysarbetet 
Avsnittet inleds med att vi sammanfattar resultatet utifrån den analys vi genom-
fört angående webbutvecklarnas tillämpande av köpprocessen samtliga steg. Efter 
presentationen av köpprocessens tillämpande, gör vi en återkoppling till kapitel 5 
avsnitt 5.3.1, för att där framföra resultat beträffande omkringliggande faktorer 
och huruvida tillämpandet av köpprocessen kan påverkas i någon avsikt. 
 
Inledningsvis visar studien att sökandet efter likheter, en så kallad literal replica-
tion, uppfylls främst sett till de två resebolagen, där försäkringsbolagets svar skil-
jer sig jämfört med resebolagen i vissa avseende. Med detta kan vi konstatera att 
vald urvalsmetod inte föranledde att fallstudien gav resultat vilka genomgående 
liknade varandra men dock tillräckliga resultat för att kunna framföra hur webb-
utvecklare ser på kundens köpprocess vid webbplatsutformning. I slutet på avsnit-
tet som följer tydliggörs fallstudiens skillnader och likheter över hur webbutveck-
larna ser på köpprocessens steg. 

6.1.1 Webbutvecklares syn på köpprocessen 
Steg 1 – Behov uppstår: Första steget visar sig sammantaget vara ett steg vilket 
webbutvecklare tillämpar, även om webbutvecklare på försäkringsbolaget uttryck-
ligen säger att detta inte görs. Där vi finner att de två resebolagen särskilt använ-
der sig av ett tillvägagångssätt som överensstämmer med köpprocessens första 
steg. 
 
Steg 2 – Informationssökning: Detta steg i köpprocessen visar sig samtliga webb-
utvecklare följa vid framtagandet av webbplatsers tjänster, även om webbutveck-
lare använder sig av andra begreppstermer än de teorierna förordar. Resultatet 
från fallstudien visar vidare att webbutvecklare relaterar en kunds externa sökning 
endast till affärsmässiga källor, inte till privatmässiga källor. 
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Steg 3 – Utvärdering av alternativ : utifrån hur teorin beskriver det tredje steget i 
köpprocessen, visar det sig särskilt tydligt att webbutvecklare inte känner till köp-
processens teoretiska beskrivning. Det baserar vi på att samtliga webbutvecklare 
inte tycks ha vetskapen om att vid köp utvärderar kunder oftast inte efter fler än 
sex kriterier. Vidare existerar ingen kännedom kring att kunder utvärderar infor-
mationen utifrån subjektiva och objektiva kriterier vid en köpsituation. Slutligen 
uppges inte varumärke som ett viktigt kriterium, vilket enligt teorin anses vara ett 
av de två viktigaste urvalskriterier kunder utvärderar ifrån, där det andra är pris. 
Trots detta visar de två resebolagen upp tankegångar vilka väl stämmer överens 
med teorin om än i andra ordalag, vilket inte kan sägas gällande försäkringsbola-
get. Med detta sammanfattas att webbutvecklare beaktat steg 3 i köpprocessen. 
 
Steg 4 – Köp: Förutom steg 2, informationssökning, visar sig detta steg vara något 
som samtliga webbutvecklare tillämpar. Det som däremot framkom, bland samtli-
ga webbutvecklare, var att det anses svårt att utforma webbplatser efter hur kun-
der kan påverkas av andra personer. 
 
Steg 5 - Efterköpskänslor: Fallstudien visar tydliga resultat på att det avslutande 
steget i köpprocessen inte tillämpas. Steget behandlar skapandet av positiva erfa-
renheter, tillfredsställelse hos kunder efter utförda ärenden och som tycks vara 
svårt att hantera i en webbmiljö. 
 
Fallstudiens tillämpande av köpprocessen kan sammanfattas med att framförallt 
köpprocessens andra och fjärde steg tillämpas, om än i andra uttryck och per-
spektiv än det teorin förordar. Det sista steget, femte, framgår tydligt som ett steg 
vilket inte tillämpas. Beträffande det första och tredje steget, tillämpas de endast 
av de två resebolagen. Detta visar slutligen på att, enligt vårt sätt att se på det, 
köpprocessens steg 1 till och med 4 tillämpas av webbutvecklare vid webbtjäns-
ters utformningar, där vi återigen betonar att detta dock sker i andra begreppsfor-
mer än vad som framkommer i den teoretiska referensramen om kundens köppro-
cess. 
 
Studien visar vidare att samtliga webbutvecklare inte ser några direkta tekniska 
möjligheter för skapandet av webbtjänster vilka bättre stödjer kunder till att fatta 
köpbeslut och som överensstämmer med det vi finner sagt i teorin. Nämligen att 
användbara webbplatser har väldigt lite med teknologin att göra [4]. Vidare visar 
sig teknologin vara en aspekt vilket i någon mån hindrar till att bättre stödja kun-
ders behov. De teknologiska hinder som framkommer i studien innefattar webb-
platsers informationshantering, bokning av kombinationsresor och svarstider. 
Andra svårigheter i samband med utformandet av webbtjänster som bättre skulle 
kunna tillgodose kunders behov framkom vara organisatoriskt relaterade. Där an-
vändbarhetsteorin beskriver problem relaterat till organisationen och dess infor-
mationshantering som vanligt förekommande [4] och [17]. 
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6.2 Resultat kring det teoretiska resonemanget 
Avsnittet beskriver vår analys kring det teoretiska resonemanget vi fört angående 
teoriområdena MDI och MF. Under vilka områden vi analyserat samband mellan 
användbarhetsaspekten (MDI-området) och kundens köpprocess (MF-området)42. 
Vilket vidare innebär att vi för ett teoretiskt resonemang kring hur de fem an-
vändbarhetsaspekterna, enligt Nielsens [16] definition, kan sammankopplas med 
de fem stegen i kundens köpprocess, från steg ett, behov, till sista och femte ste-
get, efterköpskänslor. Då vi inte funnit någon användbarhetsteori som tar upp 
aspekten av att ta hänsyn till hur människor agerar i en köpsituation på olika 
webbplatser, anser och tror vi att begreppet användbarhet skulle kunna få ett vida-
re perspektiv om även aspekten av köpprocessen kopplades till webbplatsers an-
vändbarhet. 

6.2.1 Samband mellan användbarhet och köpprocessen 
Tabell 7 visar en analysmatris vilket bygger på teorin om användbarhet och kun-
dens köpprocess. Där tabellen redogör vår tolkning över de två teoriernas sam-
band. Vilket vidare innebär en kort sammanfattning över samband mellan respek-
tive användbarhetsaspekt med respektive steg i köpprocessen. Avsikten med teo-
rianalysen är att visa på de samband vilka vi ser är av särskild vikt eller betydelse. 
Med det menar vi att samband troligen föreligger mellan samtliga fem använd-
barhetsaspekter och samtliga steg i kundens köpprocess och som vi utgått ifrån, 
men där vår analys, se tabell 7, belyser och lyfter fram särskilda samband vilka vi 
ser. 
 
Tabell 7  Användbarhetsbegreppet i ett vidare perspektiv, där de fem olika 

aspekterna under användbarhet sammankopplas med de fem ste-
gen som kunden genomgår vid ett köp. 

 
Användbarhet Köpprocessen 
Learnability Steg 1  Steg 2  Steg 3 
Efficiency Steg 1  Steg 2  Steg 3  Steg 4 
Memorability Steg 1  Steg 2  Steg 3  Steg 4  Steg 5 
Errors Steg 2  Steg 3  Steg 4 
Satisfaction Steg 5 

 
Innan vi visar på en närmare förklaring på hur vi analyserar sambandet mellan de 
fem användbarhetsaspekterna och köpprocessens fem steg, väljer vi att åter visa 
på respektive stegs benämning i köpprocessen, detta för att tydliggöra tabell 7 
ovan. 
 
Steg 1: Behov uppstår 
Steg 2: Informationssökning 
                                                 
42 Se kapitel 3 avsnitt 3.1.2 och 3.3 
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Steg 3: Utvärdering av information 
Steg 4: Köp 
Steg 5: Efterköpskänslor 
 
Learnability: Då en kund ska lära sig systemet på ett enkelt sätt, anser vi det av 
vikt att kunden först och främst ser att behovet han eller hon har, enkelt kan till-
fredställas på webbplatsen. Med det menar och tror vi att kundens helhetsintryck 
av webbplatsen till stor del kan bestämma huruvida denne tror att bristkänslan på 
enkelt sätt kan tillgodoses av webbplatsen. Därför har steg 1 ett särskilt samband 
till föreskrivna användbarhetsaspekt. Steg 2 och 3 ser vi även starkt sammankopp-
lat till användbarhetsaspekten learnability. Detta eftersom steg 2 tar upp kunders 
informationssökning och steg 3 handlar om kunders utvärdering av olika alterna-
tiv, vilka framkommit efter sökning. Allt detta borde vara enkelt för kunden att 
genomföra för att webbplatsen ska lyckas guida kunder till det de avser söka. Om 
detta inte anses enkelt ur kundsynpunkt, minimeras ett från början tänkt köpförfa-
rande på webbplatsen avsevärt, enligt vårt sätt att se på det. 
 
Efficiency: Eftersom saker och ting helst ska kunnas göras snabbt, föranleder steg 
1 till och med 4 av särskild stor vikt för denna användbarhetsaspekt. Köpproces-
sens första steg sammankopplas till användbarhetsaspekten då det föreligger stor 
risk att kunder ignorerar de webbplatser vilka inte tydligt och snabbt visar vad de 
erbjuder kunder för alternativa lösningar gällande uppstått behov. Skapandet av 
konkurrenskraftiga fördelar kan ske genom intuitiv förmåga hos webbutvecklare 
att marknadsföra webbtjänster. Där studien visar att detta kan bedrivas genom att 
lyfta fram särskilda produkter, vilka antingen är svårsålda eller av annan anled-
ning framhäva produkten på webbplatsens framsida. Om kunder tilltalas av pro-
dukter, vilka åskådliggörs tydligt, kommer de förmodligen också snabbare in i 
köpprocessen. Av naturliga skäl bör informationssökningen snabbt identifiera al-
ternativa lösningar till kunder, därav steg 2 i sammanhanget. Studien visar att en 
av webbutvecklarna framför att informationen på webbplatsen ligger utspridd och 
kan upplevas svår för kunder att hitta. Vilket enligt vårt sätt att se på det föranle-
der stor risk att kunder lämnar köpprocessen redan vad gäller det andra steget och 
som följd även webbpla tsen. 
 
Vidare kan steg 3 ses starkt kopplat till denna användbarhetsaspekt, eftersom 
kunder snabbt bör finna de kriterier vilka utvärdering sker ifrån och vilket oftast 
anses vara pris och varumärke. Detta tyder på att pris och varumärke är två krite-
rier vilket kunder snabbt bör finna för att kunna göra en bedömning av köpets ka-
raktär. Studien visar andra förmodade utvärderingskriterier, vilka inte framgår 
från teorin, men som webbutvecklare tror att kunder utvärderar ifrån. Om dessa 
utvärderingskriterier inte anses primära ur kundsynpunkt föreligger risken av att 
kunder inte finner de kriterier som ligger till grund vid jämförandet av olika alter-
nativ. Detta i sin tur medför ett ineffektivt sökande efter utvärderingskriterier och 
således osäkerhet kring kundens bedömning av köpet som sådan. Om de tre första 
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stegen i köpprocessen fungerar effektivt ur kunders synvinkel föreligger stor 
chans att kunder genomför ett köp på webbpla tsen, det vill säga köpprocessens 
steg 4 följer av automatik. Om kunder däremot inte finner bästa alternativet, vilket 
föranleds av köpprocessens första tre steg, föreligger risk att kunder lämnar webb-
platsen och går till en annan. 
 
Memorability: En kund ska ha lätt att komma ihåg gång från gång, vilket är den 
enda användbarhetsaspekten som sammanfaller till köpprocessens samtliga steg 
och som vi inte kan urskilja något av köpprocessens steg som mindre viktig än 
något annat steg. Som framkommer i studien har man på en webbplats utformat 
särskilda tävlingar och storbildstavlor vilka kan vara bidragande exempel till att 
kunder lättare kommer ihåg och förknippar webbplatsen med något. Utifrån detta 
hänseende kan kreativa marknadsföringsåtgärder gynna kunders medvetenhet om 
webbplatsen. Sammanfattningsvis innebär köpprocessens samtliga steg samma 
princip, det vill säga där kunder från gång till gång kommer ihåg vilken webbplats 
som bäst tillgodoser behoven, oavsett hur lång tid mellan gångerna det var sedan 
kunden sist besökte webbplatsen. 
 
Vidare är det av betydelse att kunder kommer ihåg var och hur information söks, 
att de minns utvärderingskriterierna, exempelvis varumärke och pris, vilka bidrar 
till att utvärderingen blir effektivare. Önskvärt är om kunder kommer ihåg var det 
bästa alternativet finns eller hur kunden hittar dit. Med detta menar vi att tillväga-
gångssättet fram till köpprocessens näst sista steg kan medverka till att kunder 
snabbare kommer till avslut av ett köpförfarande. Där förfarandet för köpet i sig 
är av vikt för att kunder ska komma ihåg från gång till gång. Detta för att snabba-
re ledsaga kunderna genom köpets genomförande självmant. Slutligen kan det 
sista steget betydelse förkla ras med erinran av kunders erfarenheter av och efter 
köpet, vilket kan anses påverka huruvida kunder återkommer eller inte till webb-
platsen. 
 
Errors : Om felaktigheter uppstår, ska systemet kunna ta hand om dessa. När detta 
uppstår, anser vi att köpprocessens steg 2, 3 och 4 är av särskild vikt för att kun-
der ska genomföra ett köp på webbplatsen. Det första steget kan diskuteras, då 
felaktigheter där, det vill säga sådant systemet inte lyckas ta hand om, naturligtvis 
bidrar till att kunder aldrig finner webbplatsen. För att ett köp ska kunna genom-
föras måste systemet särskilt kunna ta hand om de felaktigheter vilka uppstår in-
ledningsvis i köpprocessens, här menat steg 2 och 3. Detta för att kunder ska und-
gå starta om köpprocessen. Om detta inte införlivas kan det troligtvis medverka 
till att kunder aldrig når det fjärde steget i köpprocessen, det vill säga troligtvis är 
kunder inte lika tålmodiga vad gäller dagens Internet då otal andra webbplatser 
finns att välja bland. Det kan även leda till, som teorin förespråkar, att kunder 
uppfattar företaget ur negativ synvinkel med tanke på webbplatsens uppvisande. 
Kunder kan börja ifrågasätta företaget trovärdighet och webbplatsens professiona-
litet om systemet inte klarar av de felaktigheter som uppstår. 
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Satisfaction: Kunder ska slutligen känna sig nöjd med de förehavande som åstad-
kommits på webbplatsen. Där steg 5, efterköpskänslor, kan förknippas starkast 
med denna användbarhetsaspekt. Studien visar att detta steg är svårast att utforma 
webbplatser efter. En av webbutvecklarna säger uttryckligen att detta är de inte 
bra på vad anbelangar verksamhetens webbplats, utan där åstadkommandet av 
tillfredsställelse sker i annan miljö. 

6.3 Slutsatser 
Vår forskningsfråga avsåg att ge svar på om webbutvecklare tillämpar konceptet 
kundens köpprocess vid utvecklingen av mer användbara webbplatser. Där vi ut-
ifrån studien drar slutsatsen av att webbutvecklare tycks tillämpa köpprocessens 
första fyra steg men ur olika perspektiv. Med det menas att olika tankegångar exi-
sterar för hur webbutvecklarna tillämpar köpprocessen och där webbutvecklarnas 
resonemang liknar det teorin tar upp. Vilket föranleder att vi även kan dra slutsat-
sen av att webbutvecklare inte känner till den teoretiska beskrivningen om kun-
dens köpprocess. Vi anser oss även kunna dra slutsatsen av att skapandet av an-
vändbara webbplatser tycks ha väldigt lite med teknologin att göra. 

6.4 Egna reflektioner 
I avsnittet reflekterar vi över det teoretiska resonemang vi tidigare redovisat i av-
snitt 6.2 tillsammans med de iakttagelser vi gör utifrån webbutvecklarnas inter-
vjusvar, se avsnitt 5.1 och 5.2. Avsnittet syftar till att knyta an vårt framtagna och 
föreslagna kunskapsbidrag till användbarhetsbegreppet med den verklighet vi un-
dersökt, empiriska datainsamlingen. Detta för att kunna föra ett resonemang kring 
huruvida användbarheten kan ses förbättras på webbplatser vid även ett hänsyns-
tagande av kundens köpprocess. 
 
Undersökningen visar att det första steget i köpprocessen inte tillämpas av försäk-
ringsbolagets webbplats. Där det säkerligen förekommer olika orsaker till varför 
det är så. Då det första steget i kundens köpprocess mångt och mycket behandlar 
marknadsföringsmässiga åtgärder på intuitiv basis kan det vara så att annan per-
son än webbutvecklare inom företaget innehar kunskaper i hur man på bästa sätt 
attraherar kunder till affärsverksamhetens webbplats. Där studien visar att försäk-
ringsbolaget egentligen inte känner till deras kunders behov och framför att 
webbplatsen brister angående denna del. Det föranleder att resonemanget som te-
orin för kring att webbansvariga brister vad gäller vetskapen om kunders behov 
kan stämma överens. 
 
Det andra steget i köpprocessen som går ut på att kunden samlar in information 
för alternativa lösningar, där relaterar samtliga webbutvecklare en kunds externa 
sökning till affärsmässiga källor men inte till privata källor. Där utformandet efter 
affärsmässiga källor av konkurrensmässiga skäl inte genomförs, vilket vi har för-
ståelse för eftersom samma faktum förekommer i den traditionella handeln, det 
vill säga en affärsägare hänvisar inte sina kunder till konkurrenterna. Även om 
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webbutvecklarna skulle känna till att kunder går till privatmässiga källor då till-
räcklig information inte ges i första läget, tror vi denna bit kan vara svår att ut-
forma webbtjänster efter. 
 
Det tredje steget i köpprocessen, anser vi har bidragit extra mycket till att webb-
utvecklare inte tycks inneha kunskap om den teoretiska beskrivningen till köppro-
cessen. Detta då vi anser steget tydligt visa att webbutvecklare inte har kännedom 
om teorin. Där vi tror att många av de begrepp vilka beskrivs under detta steg, 
exempelvis att kunder sällan har fler än sex kriterier för utvärdering och att varu-
märke och pris oftast avgör om kunder köper eller inte. Där vi vidare tror att ve t-
skapen kring just detta steg, enligt vårt sätt att se på det, troligtvis bidrar med ny 
kunskap hos webbutvecklarna gällande hur kunder tänker och agerar vid en köpsi-
tuation, med det skulle även användbarheten kunna förbättras. 
 
Det näst sista steget, fjärde steget, i köpprocessen visar tydligt att det anses svårt 
att utforma webbtjänster efter hur kunder påverkas av andra personer, vilket gör 
att även vi förmodar att det kan föreligga på det viset som webbutvecklarna fram-
för. Detta eftersom denna del i köpprocessens fjärde steg handlar om förhållande-
vis suspekta detaljer vilka inte verkar vara helt enkla att införliva på en webbplats. 
 
Undersökningen visar att de undersökta webbplatserna inte tillämpar det femte 
steget i köpprocessen som handlar om att skapa positiva erfarenheter, det vill säga 
tillfredställa kunder efter utförda ärenden. Enligt vår mening, verkar steg fem vara 
det steg som kan ses svårast att utveckla webbplatser efter, då vi har känslan av att 
detta även är svårhanterligt i en traditionell köpmiljö, där det mångt och mycket 
handlar om kunden själv, det vill säga där kunden själv utvärderar sina föreha-
vande. Naturligtvis kan företagen alltid göra något för att förstärka känslan av ett 
bra köp hos kunden, men där det slutligen ändå är upp till kunden att bedöma dess 
värde. Vilket gör att vi tror att det sista steget i köpprocessen kan vara rent onö-
digt att utveckla webbtjänster efter, där vi finner det troligt att det kanske inte har 
med användbarhet att göra överhuvudtaget. Detta då många kunder, efter utfört 
ärende, helt enkelt vill lämna ärendet och inte bli överösta av exempelvis reklam 
eller annan typ av återkoppling. Då vi fick erfara av studien att kunder och använ-
dare i mindre utsträckning hör av sig vid felaktigheter på webbplatsen, än vad 
som tidigare skett i begynnelsen av främst två av de undersökta webbplatserna, 
kan det innebära att köpprocessens femte steg trots allt är av värde för att fånga 
dessa synpunkter bättre. 
 
Det faktum att webbutvecklarna nämner att folk ringer i större utsträckning i dag 
än tidigare kan enligt vårt sätt att se på det tyda på att webbplatserna brister i nå-
gon mening. Vilket även stöds av försäkringsbolaget då denne uttryckligen näm-
ner detta. Där vi tror att beaktande av köpprocessen, det vill säga med en större 
teoretisk bakgrund hos webbutvecklarna, skulle kunna bidra till att webbplatser 
bättre stödjer kunders behov. Med det följer ärenden, vilka i större utsträckning 
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utförs självmant bland kunder. Även om vi inte med säkerhet kan säga att det sce-
nariot skulle införlivas, det vill säga det förekommer säkerligen en rad olika orsa-
ker till varför kunder ringer i större utsträckning än tid igare, men där vi menar att 
någon eller några delar av köpprocessen torde vara av intresse att undersöka mer 
på djupet än den rent erfarenhetsmässiga delen, det vill säga att webbutvecklare 
även medvetet studerar den teoretiska delen av köpprocessen vid utformandet av 
webbtjänster. 
 
Den främsta orsaken till att webbutvecklare inte känner till den teoretiska model-
len av köpprocessen, kan ha att göra med faktumet att modellen inte används i 
den utvecklingsmiljön. Det kan också vara så att man känner till modellen, men 
att den inte tycks tillämpbar på en kanal som Internet, det vill säga modellen i sin 
helhet kanske bättre tillämpas i den mer så kallade traditionella handeln. Där vi 
ändå vill påstå att modellen, åtminstone i någon form, går att tillämpa vid webb-
utveckling och skulle innebära helt nya dimensioner som skulle införlivas på 
webbplatser om webbutvecklare var medvetna om modellen i sin skrivna form. 
Där det åtminstone torde vara intressant att utvärdera om webbplatsens tjänster 
bättre skulle stödja kunderna i deras köpprocess och således även användbarheten 
av webbplatsen. 
 
I dag tycks företag fokusera mycket på användbarhetsaspekterna enkelhet och 
snabbhet, men skulle inte en webbplats som inkluderar tankesättet av en kunds 
köpprocess även göra dess tjänster enklare till sin karaktär? Då vi människor mer 
eller mindre följer många av de aspekterna som beskrivs i köpprocessen, enligt 
vårt sett att se på det. Om webbutvecklare inte bara genom sunda förnuftet utfor-
mar webbplatser utan istället även medvetet utformar webbtjänster efter modellen 
för hur kunder köper, så torde detta kunna innebära helt nya och förbättrade 
webbplatser, ur kundsynpunkt men även rendera positiva effekter tillbaka till or-
ganisationen som sådan. 
 
Som vi fick erfara från en av intervjuerna kan kostnad ses som ett hinder till att 
genomföra utformningen av webbplatsen efter köpprocessen. Där verksamheten 
kanske tror att det skulle innebära en helt ny utformning av webbplatsens tjänster. 
Vi menar att då tankesättet finns torde webbplatsernas tjänster kunna ses över 
utan allt för stora förändringar. Fast där vi ändå tror att en webbplats som från 
början tagit med modellen i utvecklingen, innebär en mer komplett och genom-
tänkt webbplats. 
 
Tidigare var det vanligt att företag lejde ut arbetet med att utveckla webbplatsens 
olika webbsidor, även om företaget idag har en eller flera personer internt inom 
företaget som ansvarar för webbplatsen så tror vi att många webbplatser från 
grunden utvecklats externt av någon mer eller mindre sakkunnig person eller före-
tag. Där vi anar att många företag idag, vilkas webbplatser tillkommit sedan tid i-
gare, fortsätter webbplatsens utveckling därifrån antingen internt eller externt. 



 Resultat, slutsatser och egna reflektioner  
 
 

 74 

Vilket även framkommer i den teoretiska bakgrunden. Med detta menar och tror 
vi att många företags webbplatser förmodligen har synen av ju mer design desto 
bättre som teorin hävdar. 
 
Sammantaget tror vi att de webbplatser vilka tillkommit för ett tag sedan, undan-
taget de webbplatser som tillkommer nuförtiden, inte startar om från noll. Det kan 
säkerligen bero på skäl som härrör till kostnadsmässiga och tidsmässiga vilka teo-
rin påstår. Detta då det handlar om kommersiella webbplatser som konkurrerar på 
Internet. Oavsett bakomliggande skäl tyder det på att webbplatser där utveckling-
en inte startat om från scratch anses mindre bra. Vilket i sin tur kan, enligt vårt 
resonemang, tyda på att många kunder i stor utsträckning fortfarande använder 
telefonkanalen istället för att utföra hela webbärendeprocessen, från uppstått be-
hov till slutfört köp. 
 
Andra eventuella skäl, med stöd från den teori vi studerat, till varför webbpla tser 
inte tycks locka användare och kunder till att i större utsträckning utföra hela 
webbärendet, kan vara att webbutvecklarna inte förfogar över de rätta kunskaper-
na för utformandet av användbara webbtjänster. Där även den organisatoriska 
kompetensen av olika skäl kan styra webbutvecklingen i felaktig riktning. Organi-
sationen i sig kanske inte är villig att utföra de förändringar som krävs. Vidare 
anses användarcentrerad design vara svårt vilket torde tyda på att här måste verk-
samheterna ta in rätt person med rätt kunskap om syftet med webbplatsen är att 
vara mer än endast en kontaktyta gentemot kunden. Där webbutvecklingsproces-
sen bör bibehålla ett systematiskt fokus på användbarheten under hela processen. 
 
För att kunna designa webbplatser utifrån en användarcentrerad struktur bör 
webbutvecklaren besitta kunskaper för hur detta genomförs på bästa sätt. Där stu-
dien antyder att många webbplatser utformats genom webbutvecklarens personli-
ga erfarenhet vilket ställer oss undrande till i vilken utsträckning webbutvecklare 
innehar användbarhetskunskaper. Studien visar förvisso att webbutvecklare i nå-
gon mån resonerar likartat kring användbarhetsbegreppet men där vi misstänker 
att en djupare studie kring användbarhetsområdet troligtvis skulle resultera i större 
skillnader. 
 
Då vi alla vet hur snabbt ett ryk te kan spridas, vilket enligt teorin även innefattar 
verksamheter med webbplatser, anser vi, på grund av personlig användning och 
erfarenhet av olika webbärenden, att mycket kan göras bättre för minimerandet av 
mindre önskvärda rykten. Ibland får man känslan av att webbplatser läggs ut i syf-
te att tillhandahålla ”broschyrinformation” och fungerar då som ett slags bihang 
till övriga verksamheten, vilket även teorin nämner. Om webbplatser inte uppfyl-
ler bra användbarhet, riskerar de i det långa loppet att förlora sina kunder till and-
ra webbplatser vilka kanske lagt ner tid, pengar och kunskap, kanske till och med 
ny revolutionär kunskap för åstadkommandet av nya smarta lösningar som bättre 
stödjer en kunds köpprocess. 
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Slutligen som vi ser det kan en webbtjäns t i sig inte ses som ett datorstödjande 
system för dess användare. Däremot kan en datoriserad webbtjänst som utformats 
med hänsyn till kundens köpprocess, i ett avseende, ses som ett förbättrat stödsy-
stem för webbplatsens kunder. Där en slutlig tankegång är att den ultimata webb-
platsen skulle kunna liknas vid arkadspelet pacman, det vill säga ett spel som med 
sin enkelhet lyckats etsa sig fast i många människors minne, oavsett ålder och 
kön, sedan en lång tid tillbaka. Uppfyller således god ”användbarhet” genom att 
spelet lyckats förmedla sig själv till så många människor så framgångsrikt. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån de resultat vi presenterat i studien angående sambandet mellan använd-
barhet och köpprocessen finner vi det intressant att bygga vidare enligt detta tan-
kesätt. Där ett fortsatt arbete utifrån denna studie förslagsvis bygger på ett vidare 
resonemang utifrån de tankar vi presenterat kring det teoretiska sambandet mellan 
användbarhet och köpprocessen. Det vore därför intressant att studera denna del 
vidare, det vill säga genomföra en utvärdering av sambandsmodellen. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel som avslutar uppsatsen diskuterar och reflekterar vi över vår egen 
undersökning. I det stora hela innebär det att vi tittar kritiskt på vår undersökning 
och värderar det egna arbetet utifrån det. 

7.1 Metoddiskussion 
För att ta reda på hur väl vi uppnått syftet med undersökningen kommer vi under 
detta avsnitt att reflektera över den metod vi använt och hur väl den fungerat. 

7.1.1 Val av fallstudie 
Då studien undersöker en kanal över Internet insåg vi snabbt att det fanns en ota-
lig mängd företag att välja bland. Inledningsvis visade det sig vara svårt att få tag 
på respondenter att intervjua, vilket medförde fastställandet av ett antal urvalskri-
terier. Urvalskriterierna låg sedan till grund för sökandet av lämplig fallstudie och 
säkerställdes sedermera vid den första kontakten med respektive respondent. I 
fallstudie ingår tre webbplatser, ett försäkringsbolag och två resebolag. Där fall-
studien likväl kunde inbegripit två försäkringsbolag och ett resebolag, detta efter-
som webbtjänsten karaktär, sett ur kundens perspektiv, styrde valet av webbplats 
och inte verksamheten som sådan. 
 
Resultaten visade sig senare mer överensstämmande mellan de två resebolagen, 
vars orsak vi endast kan spekulera i. Det skulle kunna ha göra med att resebola-
gens webbtjänster innefattar liknande uppbyggnad och struktur, men det kan lik-
väl handla om hur verksamheten eller webbutvecklaren till personlighet förhå ller 
sig till att delge information, vilka kan anses känsliga. Tre undersökta verksamhe-
ter kan vara i det minsta laget för att kunna dra säkra slutsatser utifrån det resultat 
som framkommit. Vår undersökning grundar sig på tre webbplatser, vilket innebär 
att det skulle krävas fler webbplatser för att kunna dra mer generella slutsatser. 

7.1.2 Intervjuns utformande och utförande 
Det sätt som vi valde att genomföra undersökningen på kan ha medfört vissa 
nackdelar, då respondenterna upplevde vissa frågor som svåra. De frågor, vilket 
samtliga respondenter hade svårt att förstå innefattade vissa begrepp vilka teorin 
om köpprocessen använder sig av. När vi formulerade intervjufrågorna så ville vi 
uttryckligen inte tala om vad undersökningen skulle gå ut på, det vill säga om en 
kunds köpprocess beaktas vid utformandet av webbplatser. Detta för att i möjli-
gaste mån minimera påverkan till respondenternas svar, eftersom vi ansåg att risk 
förelåg till att webbutvecklarna skulle uppleva det som att de avslöjar sina egna 
brister. Om vi däremot gått ut med studiens syfte och ställt frågor med tydligare 
anknytning till köpprocessen, förmodade vi svar av mindre sanningsenlig karak-
tär, vilket möjligtvis gett ett annat resultat och enligt vår mening ett mer miss-
visande resultat. Med detta motiverar vi valet av att utföra intervjun enligt nämnd 
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beskrivning och som vi sannolikt tror, nu i efterhand, minst påverkat studiens re-
sultat i negativ riktning. 
 
Vid intervjun undveks ledande frågor vilket kan påverka respondenterna i deras 
svar. Ordningen på det sätt vi ställt frågorna i intervjumallen, se bilaga 2 och 3, 
följer inte sätter för hur vi presenterar resultaten. Vilket har att göra med förfaran-
det för hur vi valt att genomföra intervjuerna, det vill säga ett uttalat ”dolt” syfte 
till de webbutvecklare vilka ingår i studien. Intervjuerna kan ha påverkats av det 
faktum att vi i ett fall skickade ut frågemallen i förväg och i och med det gav en 
fingervisning om vad som skulle behandlas under intervjun. Utifrån resultatet an-
ser vi dock oss kunna säga att detta inte torde ha påverkat studien nämnvärt. 
 
Intervjusvaren vilket webbutvecklaren på försäkringsbolag gav, upplevde vi som 
uppriktiga och rättframma. Om det beror på att denne inte tog del av intervjufrå-
gorna på förhand eller personligheten som sådan, kan vi inte uttala oss om. Oav-
sett vilket, upplevdes denna intervju som mycket bidragande till studien och som 
förövrigt var den intervju vilket tog längst tid att genomföra. Vi konstaterar dock 
att resebolag A, vilket inte heller fick intervjufrågorna på förhand, hade en inter-
vjutid av betydligt kortare tid än försäkringsbolaget. Vilket torde tyda på att inter-
vjuutskick på förhand inneburit mindre betydelse och mer relaterat till individen 
som sådan. Resebolag B, vilket fick intervjufrågorna på förhand, hade den kortas-
te intervjutiden, dock inte nämnvärt kortare än resebolag A: s intervjutid, men kan 
ändå ha haft betydelse för intervjutiden som sådan. 
 
Intervjuerna med resebolag A och B upplevdes mer restriktiva. Med det menas att 
vi fick känslan av att de inte ville avslö ja allt för mycket för oss, utan där de istäl-
let försökte framställa respektive webbplats på bästa möjliga vis. Vi anser trots 
detta att de två resebolagen bidragit till studiens frågeställning och syfte, vilket vi 
starkt tror har att göra med hur vi valt att genomföra intervjun, det vill säga den 
”dolda” syftet med arbetet. Avsikten var dock inte att lura någon i ordalagets be-
tydelse eller framställa någon ur sämre synvinkel. Intentionen var att erfå så san-
ningsenliga resultat som möjligt för att kunna dra senare slutsatser, vilket föran-
ledde att vi, vid första kontakten med respektive webbutvecklare, framförde ano-
nymitet såväl för verksamheten som för individen. 

7.1.3 Litteraturstudier 
Vi anser att vi uppnått ett bra resultat med vår litteratursökning då den litteratur vi 
funnit givit oss en bra teoretisk grund för ämnet och bidragande kunskaper under 
arbetets utförande och resonemang. Studiens teoretiska referensram har vi kritiskt 
granskat genom att vi betraktat flera källor inom samma ämnesområde för att där-
igenom kunna bedöma trovärdigheten i det som skrivits. Detta resulterade i att vi 
huvudsakligen valde att utgå från Nielsen [16] användbarhetsdefinition inom 
MDI-området och Jobbers [11] beskrivning av kundens köpprocess inom MF-
området. 
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7.1.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 
I efterhand upptäckte vi att vi berört fler aspekter i intervjuundersökningen än vad 
vi i slutändan behövde använda, vilket vi förövrigt tror är vanligt förekommande i 
studier, men som kan ha påverkat vår studie vad rör respondenternas vakenhet 
och engagemang. Vi noterade och upplevde dock att detta fenomen inte inträffat, 
eftersom vi uppfattade intervjusituationen som harmonisk och följsam samt det 
faktum att samtliga respondenter tycktes engagerade till att bidra till studien. Ef-
tersom intervjun berörde ett stort antal frågor medförde det att vi vid något tillfäl-
le förde diskussion med respektive respondent om det kändes bra att fortsätta in-
tervjun. Två av de totalt tre intervjuerna höll den intervjutid vi diskuterat fram 
med respondenterna, vilket torde tyda på att de överflödiga intervjufrågor, vilka 
senare inte användes i studien, märkbart inte spelat någon roll för studiens senare 
resultat. 
 
I en kvalitativ studie är det svårt att uppnå objektivitet, detta då tillförlitligheten 
påverkas av intervjuarna och kontexten som he lhet. [5] Denna kunskap var vi 
medvetna om innan studien startade vilket föranledde att vi i den mån vi själva 
var medvetna om det försökte ha ett så objektivt ställningstagande som möjligt 
gentemot de intervjuade i studien. Studien är vidare tillförlitlig och unik beträf-
fande den specifika undersökningskontexten och de individer som deltagit, där vi 
inte på något sätt uttalar oss om andra typer av kontexter eller individer. 
 
Då det insamlade datamaterialet består av intervjuer, baseras data på vad männi-
skor säger snarare än vad de gör [5], vilket föranleder att viss intervjuareffekt kan 
ha uppstått. Studien kan emellertid ha undkommit intervjuareffekt, då vår uppfatt-
ning är den att respondenterna var både sanningsenliga och samarbetsvilligas, 
men detta till trots kan vi inte med automatik förmoda att samtliga intervjusvar 
återspeglar sanningen. I och med att vi framförde anonymitet, torde detta innebära 
att intervjuareffekten åtminstone minimerats. Vid intervjuerna, vilka samtliga 
genomfördes via telefon, använde vi oss av bandspelare, vilket kan framkalla 
hämningar hos den intervjuade. Vi upplevde dock att de intervjuade inte kände sig 
besvärade av det faktum att vi spelade in samtalen, vilket även här kan ha att göra 
med att vi tydligt framförde och lovade anonymitet. Vidare fick respondenterna 
kommentera och korrigera eventuella felaktigheter och missförstånd i och med att 
de fick ta del av respektive intervjusammanställning, vilket torde tyda på en för-
hållandevis hög reliabilitet. 
 
Resultatens validitet kan kontrolleras genom ett antal frågeställningar. En av frå-
gorna tar upp om slutsatserna ger rättvisa åt komplexiteten i det undersökta feno-
menet och på så vis undviker alltför stora förenklingar, men ändå uttrycker en inre 
följdriktighet. En annan frågeställning berör forskarens ”jag” om denne erkänts 
som en influens i forskningen. När det gäller forskningens syfte bör undersök-
ningsenheterna väljas ut på rimliga och tydligt redovisade grunder. Vidare bör 
konkurrerande teorier undersökas, vilket innebär att forskaren måste visa att han 
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eller hon inte fallit för första bästa fungerande förklaring. Informanterna ska ges 
möjlighet att ta del av resultatet samt komma med synpunkter. Slutligen kan vali-
diteten kontrolleras genom att se över i vilken utsträckning resultaten och slutsat-
serna överensstämmer med existerande kunskap inom området samt i hur hög 
grad dessa går att överföra till andra jämförbara situationer, det vill säga extern 
validitet. [5] 
 
Då studien genomförts av fler än en person, det vill säga två personer, anser vi att 
risken minimerats att våra perspektiv inverkat på resultatet av analysen. Under-
sökningens validitet ökas vidare genom att vi relaterat data till fler teorier än en 
och att undersökningen utfö rts av fler än en person. Det finns en del konkurreran-
de teorier såväl inom MF-området som inom MDI-området, vilka vi undersökt 
innan vi slutligen valde huvudsaklig källa, inom respektive ämnesområde och 
som studien skulle baseras på, se avsnitt 7.1.3 i samma kapitel, där detta diskute-
ras ytterligare. Graden av inre validitet går att diskutera då vi frågat fler frågor än 
vad vi faktiskt använt, men anser dock att det vi använder väl speglar det vi avser 
mäta och då ingen respondent nämnvärt visat sig vara påverkad av de så kallade 
övriga frågor, vilka inte ingår i studien, anser vi att den inre validiteten inte på-
verkats i för stor utsträckning. Det faktum att intervjuerna baseras på det vi avser 
studera uppfyller vad som kan anses som god validitet. Detta torde innebära att 
studiens frågeställning väl replikerar studiens resultat och sedermera slutsatser 
som framkommit och vidare god validiteten. Eftersom den yttre validiteten rör 
svar vilka inte alltid kan anses valida, det vill säga människor kan minnas fe l, lju-
ga eller vet inte alltid svaren, kan vi inte annat än anta att detta till stor del inte 
inträffat mot den bakgrundsinformation vi erfarit från intervjuerna. 
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 Bilaga 1 
Intervjumall – Försäkringsbolag 
 
Intervjun är uppbyggd utifrån scenariot ”tecknande av en bilförsäkring”. 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Din nuvarande befattning? 
2. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Har du varit med och utvecklat webbplatsen? 
4. Hur länge har organisationen haft webbplatsen? 
5. Vilken målgrupp av kunder syftar webbplatsen att stödja? 
 
Tema: IS/IT strategi 
6. Ge en kortfattad beskrivning av företagets syfte med webbplatsen? 
7. Ge en kortfattad beskrivning av uppsatt IS/IT strategi för företagets webb-

plats? 
 
Tema: Köpprocessen 
8. Vilka delar, sett till tecknandet av bilförsäkring, har ni tagit i beaktning vid 

webbutvecklingsprocessen? 
– har ni följt någon specifik webbutvecklingsmodell? 
 

9. Hur ser ni på en kunds beteende och är det något som togs i beaktning vid ut-
formandet av webbplatsen? 
 

10. Vid utformningen av företagets webbplats, hur har ni tänkt för att attraherar 
kunder till er webbplats tjänster, så att de behov kunden har gör att just 
han/hon stannar och utför ärendet? 
 

11. När en kund söker information kring ett specifikt ärende, tecknandet av en 
bilförsäkring, vilken typ av information anser ni ska finnas tillgänglig för en 
kund? 
 

12. På hur många olika sätt kan kunden söka sig till relevant information i ären-
det? 
 

13. Kan en kund via er webbplats få tag på information om andra liknande tjäns-
ter, exempelvis andra typer av bilförsäkringar (internt och/eller externt) för 
jämförelse? 
– om ja, på vilket sätt? 
– om nej, varför har ni inte tagit med det? 
 

14. Vilka kriterier eller egenskaper, anser ni är viktiga för att kunden ska teckna 
en bilförsäkring och som ni tagit i beaktning vid utformandet av webbplatsen? 
 



 

 

15. Har ni vid utformningen delat upp en kunds utvärderingskriterier utifrån en 
kunds subjektiva- och objektiva kriterier? 
– om ja, på vilket sätt? 
– om nej, vilka kundkriterier har ni utgått ifrån?  
 

16. På vilket sätt stödjer de objektiva kriterier (kundupplevelsen av produktens 
konkreta egenskaper, som exempelvis pris, varumärke, service, garanti etc) 
kundens subjektiva bedömningskriterier (kriterier utifrån hur en kund upple-
ver produktens egenskap), så att kunden genomför och tecknar en bilförsäk-
ring? 
 

17. Vid utformningen av webbplatsen, har ni tänkt på att förstärka kundens sub-
jektiva bedömning av produkten, exempelvis varför en kund skulle vilja för-
säkra en 15 år gammal bil? 
 

18. Finns det några kriterier eller egenskaper, sett till en tjänst, som ni vet att kun-
der utvärderar ifrån innan val av att genomföra tjänsten görs men som inte går 
att realiseras på grund av någon anledning? 
- om ja, vad är det som hindrar/begränsar utformningen? 
 

19. Erbjuder er webbplats hjälp och stöd till att minska antalet val en kund har att 
tillgå? 
- om ja, på vilket sätt? 
 

20. Hur ser ni på graden av kundengagemang och dess betydelse för webbutveck-
lingen?  
 

21. Har tjänsterna på er webbplats utformats med hänsyn till att kunden kan på-
verkas av andra personer, som exempelvis den egna familjen, vänner och ar-
betskollegor?  
 

22. Olika faktorer, som ekonomiska-, personliga-, sociala- och tekniska faktorer 
kan påverka kunden i valet av att genomföra ett ärende eller inte. Det vi und-
rar över är om det finns stöd i era webbtjänster för det? Där tjänsten exempel-
vis erbjuder beslutsstöd i form av exempelvis olika uträkningar utifrån exem-
pelvis ekonomiska aspekter som inkomst, lån och annat som kan ha relevans 
för tecknandet av en bilförsäkring.  
 

23. På vilket sätt försöker ni åstadkomma tillfredsställelse, det vill säga positiva 
erfarenheter, hos kunden efter ett utfört ärende? 
 

24. Följer ni upp utförda ärenden på webbplatsen? 
– Om ja, på vilket sätt sker det och anser ni det viktigt? 
– Om nej, varför gör ni inte det? 
 



 

 

25. Genom vilka olika funktioner kan kunderna komma med feedback angående 
exempelvis en genomförd tjänst på er webbplats, tecknandet av en bilförsäk-
ring? 
 

Tema: Användbarhet 
26. Vad gör, tycker ni, att en webbplats tjänster uppfyller god eller bra använd-

barhet? 
– är någon faktor av viktigare betydelse framför någon annan? 
 

27. Ser ni över era tjänsternas användbarhet och i sådant fall hur? 
 

28. Har ni någon uppfattning om hur kunder tar till sig informationen på webb-
platsen? 
– ringer de ofta kring ärenden som kunden själv kan utföra. 
 

29. För ni statistik över antal genomförda ärenden via webbplatsen? 
– Om ja, vad kan ni säga om webbplatsens användning jämfört med antalet 
som ringer? 
– Om nej, har ni för avsikt att föra statistik angående användningen av er 
webbplats och i sådant fall i vilket syfte? 
 

30. Upplever ni en mindre telefonbelastning idag, då ärenden går att utföra via 
webbplatsen? 
– om ja, vad kan ni ytterligare säga om vad det inneburit för er och eventuellt 
för andra? 
– om nej, varför tror ni att kunder fortfarande ringer? 
 

31. Är det något du tycker att vi glömt ta upp om användbarhet och som du vill 
tillägga? 

 
Tema: Teknologier och verktyg 
32. Ge en kortfattad beskrivning om den webbteknologi samt de verktyg som ni 

använder er av? 
33. Ser ni några möjligheter med tekniken och verktygen för skapandet av webb-

tjänster som genererar bättre beslutsunderlag hos en kund? 
34. Föreligger det några hinder på grund av teknologin som gör att det inte går att 

realisera en webbtjänst som bättre skulle kunna stödja kunders behov? 
 
Övrigt 
35. Är det något viktig som du tycker vi har förbisett och som du anser relevant 

att ta upp? 
 
Vi vill härmed tacka för avsatt tid och för din medverkan till vår studie 
 



 

 

Bilaga 2 
Intervjumall – Resebolag  
 
Intervjun är uppbyggd utifrån scenario ”Bokning av resa - Thailand” 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Din nuvarande befattning? 
2. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Har du varit med och utvecklat webbplats? 
4. Hur länge har organisationen haft webbplats? 
5. Vilken målgrupp av kunder syftar webbplats att stödja? 
 
Tema: IS/IT strategi 
6. Ge en kortfattad beskrivning av företagets syfte med webbplatsen? 
7. Ge en kortfattad beskrivning av uppsatt IS/IT strategi för företagets webb-

plats? 
 
Tema: Köpprocessen 
8. Vilka delar, sett till bokning av resa, har ni tagit i beaktning vid webbutveck-

lingsprocessen? 
– har ni följt någon specifik webbutvecklingsmodell? 
 

9. Hur ser ni på en kunds beteende och är det något som togs i beaktning vid ut-
formandet av webbplatsen? 

 
10. Vid utformningen av företagets webbplats, hur har ni tänkt för att attraherar 

kunder till er webbplats tjänster, så att de behov kunden har gör att just 
han/hon stannar och utför ärendet? 

 
11. När en kund söker information kring ett specifikt ärende, bokning av resa, vil-

ken typ av information anser ni ska finnas tillgänglig för en kund? 
 

12. På hur många olika sätt kan kunden söka sig till relevant information i ären-
det? 
 

13. Kan en kund via er webbplats få tag på information om andra liknande tjäns-
ter, exempelvis andra typer av resor (internt och/eller externt) för jämförelse? 
– om ja, på vilket sätt? 
– om nej, varför har ni inte tagit med det? 
 

14. Vilka kriterier eller egenskaper, anser ni är viktiga för att kunden ska boka 
resan och som ni tagit i beaktning vid utformandet av webbplatsen? 

 



 

 

15. Har ni vid utformningen delat upp en kunds utvärderingskriterier utifrån en 
kunds subjektiva- och objektiva kriterier? 
– om ja, på vilket sätt? 
– om nej, vilka kundkriterier har ni utgått ifrån? 
 

16. På vilket sätt stödjer de objektiva kriterier (kundupplevelsen av produktens 
konkreta egenskaper, som exempelvis pris, varumärke, service, garanti etc) 
kundens subjektiva bedömningskriterier (kriterier utifrån hur en kund upple-
ver produktens egenskap), så att kunden genomför en bokning av en resa? 
 

17. Vid utformningen av webbplatsen, har ni tänkt på att förstärka kundens sub-
jektiva bedömning av produkten, exempelvis vid mindre attraktiva resor? 
 

18. Finns det några kriterier eller egenskaper, sett till en tjänst, som ni vet att kun-
der utvärderar ifrån innan val av att genomföra tjänsten görs men som inte går 
att realiseras på grund av någon anledning? 
- om ja, vad är det som hindrar/begränsar utformningen? 

 
19. Erbjuder er webbplats hjälp och stöd till att minska antalet val en kund har att 

tillgå? 
- om ja, på vilket sätt? 
 

20. Hur ser ni på graden av kundengagemang och dess betydelse för webbutveck-
lingen?  
 

21. Har tjänsterna på er webbplats utformats med hänsyn till att kunden kan på-
verkas av andra personer, som exempelvis den egna familjen, vänner och ar-
betskollegor?  
 

22. Olika faktorer, som ekonomiska-, personliga-, sociala- och tekniska faktorer 
kan påverka kunden i valet av att genomföra ett ärende eller inte. Det vi und-
rar över är om det finns stöd i era webbtjänster för det? Där tjänsten erbjuder 
beslutsstöd i form av olika uträkningar utifrån exempelvis ekonomiska aspek-
ter som inkomst, lån och annat som kan ha relevans för bokning av resa.  
 

23. På vilket sätt försöker ni åstadkomma tillfredsställelse, det vill säga positiva 
erfarenheter, hos kunden efter ett utfört ärende? 
 

24. Följer ni upp utförda ärenden på webbplatsen? 
– Om ja, på vilket sätt sker det och anser ni det viktigt? 
– Om nej, varför gör ni inte det 
 

25. Genom vilka olika funktioner kan kunderna komma med feedback angående 
exempelvis en genomförd tjänst på er webbplats, bokning av resa? 
 



 

 

Tema: Användbarhet 
26. Vad gör, tycker du, att en webbplats tjänster uppfyller god eller bra använd-

barhet? 
– är någon faktor av viktigare betydelse framför någon annan? 
 

27. Ser ni över era tjänsters användbarhet och i sådant fall hur? 
 

28. Har ni någon uppfattning om hur kunder tar till sig informationen på webb-
plats? 
– ringer de ofta kring ärenden som kunden själv kan utföra 
 

29. För ni statistik över antal genomförda ärenden via webbplatsen? 
– Om ja, vad kan ni säga om webbplatsens användning jämfört med antalet 
som ringer? 
– Om nej, har ni för avsikt att föra statistik angående användningen av er 
webbplats och i sådant fall i vilket syfte? 
 

30. Upplever ni en mindre telefonbelastning idag, då ärenden går att utföra via 
webbplatsen? 
– om ja, vad kan ni ytterligare säga om vad det inneburit för er och eventuellt 
för andra? 
– om nej, varför tror ni att kunder fortfarande ringer? 
 

31. Är det något du tycker att vi glömt ta upp om användbarhet och som du vill 
tillägga? 

 
Tema: Teknologier och verktyg 
32. Ge gärna en kortfattad beskrivning om den webbteknologi samt de verktyg 

som ni använder er av? 
33. Ser ni några möjligheter med tekniken och verktygen för skapandet av webb-

tjänster som genererar bättre beslutsunderlag hos en kund? 
34. Föreligger det några hinder på grund av teknologin som gör att det inte går att 

realisera en webbtjänst som bättre skulle kunna stödja kunders behov? 
 
Övrigt 
35. Är det något viktig som du tycker vi har förbisett och som du anser relevant 

att ta upp? 
 
Vi vill härmed tacka för avsatt tid och för din medverkan till vår studie! 
 


