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Den här uppsatsen är ämnad att ge läsaren en inblick i hur 

strukturen på ett säljsamtal via Internet skulle kunna utformas 

för att stödja kunden under val och inköp av en produkt eller 

tjänst. 

 

Efter genomförd studie vill jag rikta ett stort tack till 

nedanstående personer som tog sin tid för att hjälpa mig i mitt 

uppsatsskrivande och som låtit mig ta del av deras erfarenhet 

och kunskap, vilket har också möjligtgjort denna uppsats. 

 

~ Chris Jangelöv ~ 

~ Sara Eriksén ~ 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till opponenter. 

 

Växjö, den 5 januari 2007 
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Abstract 
 
Title: Visma Spcs – A sell dialog through the web shop 

 
Author: Ajna Hajderovic 

 
Course: IVD 731 

 
Date: 2007-01-06 

 
Summary: The main objective of this thesis is to study how the structures of a sell 

dialog, via a web shop, should be designed in order to support and 
inspire the customer. To get the answer to this question I use a 
qualitative and quantitative method. The qualitative method is applied in 
connection with different interviews. The quantitative method is used to 
analyze different answers given from those who are interviewed. I also 
use the deductive method due to my interest of studying how reality can 
relate to the theories with the choice of the subject.  
 
Moreover, this thesis is structured by three main perspectives; company, 
customers and techniques. The theoretical part of the thesis includes 
definitions and theories about electronic business, customers’ behaviour 
and technique, UML (Unified Modelling Language), which is a visual 
syntax for visualising, specifying, constructing and documenting system 
engineering, and UP (Unified Process), which is a method that 
complements UML. Furthermore, the empirical part of the thesis 
includes interviews with Chris Jangelöv and Patrik Cardell (Visma Spcs), 
who are representing the companys’ perspective on a sell dialog via a web 
shop. For the customers’ perspective on the subject, I collect and outline 
the interviews from Visma Spcs customers. Moreover, I review the 
interview with David Nadel, where he discusses the UML and UP 
techniques and also electronic business in general.  
 
As for the results, I come to the conclusion that a web shop should be 
structured from a customer´s perspective and his/her inquiries con-
cerning the products and services. UML and UP, however, are techniques 
that focus on the structuring of data and processes without taking the 
developing dialogue with the customer into serious account. These 
techniques do not address issues of why a web shop is used as it is, UML 
and UP only apply what a web shop can look like and how it could be 
used. Therefore, I argue that there is a lack of connection between the 
UML and UP techniques and the real live user and actual use. I also 
reached the conclusion that there should be three main building blocks 
when structuring a sell dialog via a web shop. These are; structure, 
information and navigation.    
 

Keywords: Web shop, electronic business, UML, UP, customer behaviour, structure, 
sell dialog. 
 

Language: Swedish 
Pages: 91 
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Sammanfattning 
 
Titel: Visma Spcs – Ett säljsamtal via webbutiken 

 
Författare: Ajna Hajderovic 

 
Kurs: IVD 731 

 
Datum: 2007-01-06 

 
Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur 

strukturen på ett säljsamtal, via en webbutik, ska kunna se ut för att 
inspirera kunden. För att kunna svara på ovanstående syfte använder 
jag mig av kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden 
används i samband med de olika intervjuer. Den kvantitativa metoden 
tillämpas i samband med analysen av en del intervjuer. Jag väljer också 
att arbeta efter deduktiv metod eftersom jag ville studera hur 
verkligheten kan relateras till teorierna inom det valda ämnet.  
 
Uppsatsen är strukturerad efter tre olika perspektiv: 
företagsperspektivet, kundperspektivet och teknikperspektivet. I den 
teoretiska delen av uppsatsen definieras och beskrivs elektronisk 
handel, kund beteendet samt tekniker, där jag beskriver UML (Unified 
Modelling Language), som är ett modelleringsspråk för att visualisera, 
specificera, konstruera och dokumentera en systemutveckling, samt UP 
(Unified Process), som är en metod och används som komplement till 
UML. Den empiriska delen av arbetet behandlar intervjuer med Chris 
Jangelöv och Patrik Cardell, som i det här fallet representerar 
företagets perspektiv på ett säljsamtal via webbutiken. 
Kundperspektivet representeras av Visma Spcs kunder, där intervjuer 
har gjorts och sammanfattats. Vidare redogörs även intervju med 
David Nadel, där diskussionen handlar om tekniker som UML och UP 
samt allmän diskussion om elektronisk handel.   
 
Resultatet av min undersökning visar att strukturen på ett säljsamtal via 
en webbutik måste byggas utifrån kundens perspektiv samt kundernas 
förfrågningar om produkter och tjänster. Det visar sig också att det 
finns en brist i UML tekniken. Det som kan tas fram med hjälp av de 
olika UML-diagrammen är hur en webbutik ska se ut och användas, 
men det säger inget varför en webbutik används som den gör. Därför 
argumenterar jag för att det saknas en förbindelse mellan tekniken och 
användaren. Jag har också kommit fram till att det finns tre 
huvudsakliga byggstenar för strukturering av ett säljsamtal via en 
webbutik. Dessa är; struktur, information och navigation.  
 

Nyckelord: Webbutik, elektronisk handel, UML, UP, kundbeteende, struktur, 
säljsamtal. 
 

Språk: Svenska 
Sidor: 91 
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1. INLEDNING 
 
 

 
 

 

apitlet inleds med en bakgrund om Internetmarknadsföring samt 

Visma Spcs och dess verksamhet när det är frågan om elektronisk 

handel. Detta följs av en problemdiskussion där jag belyser problematiken i 

mitt ämnesval, vilket sedan resulterar i problemformuleringarna som 

uppsatsen skall besvara. Därefter följer en presentation av syftet och 

avgränsningarna för studien. Inledningen avslutas med en beskrivning av 

den fortsatta dispositionen av uppsatsen. 

 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Enligt Nationalencyklopedin (Multimedia 2000 Plus, 2000) definieras informatik som 

“vetenskaplig område som studerar användningen av informationsteknik, IT, och av hur 

sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt”. IT definieras som 

tekniken för att samla in, bearbeta, lagra och distribuera information (Seipel, 2004). Falk 

(2000) skriver att användningen och tillämpningen av IT ger helt nya möjligheter att 

hantera och sprida information samt ändrar samhällets arbetsorganisation och affärs- 

respektive verksamhetsprocesser när det gäller informationshanteringen. Internet anses 

vara den mest betydelsefulla standardiseringen inom IT hittills (Falk, 2000). Vidare anser 

Falk (2000) att Internet påverkar och radikalt ändrar verksamheten i många företag.  

 

Internet – en snabbväxande marknad 

Internet är ett nätverk som består av många sammanhängande nät. Dessa bildar 

tillsammans Internet. Internet skapar många nya möjligheter, men också utmaningar. En 

möjlighet är att stora och små företag kan, idag, bedriva marknadsföring och försäljning av 

varor och tjänster via Internet.   

 

K 

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS 
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Fredholm (2002) beskriver hur de flesta företag uppfattar försäljning via Internet som en 

ny kanal som kompletterar de traditionella försäljningskanalerna. Han skriver också att 

effekten för många företag som säljer via Internet är i dagsläget marginell, men att det är 

väldigt svårt att bedöma hur detta kommer att se ut i framtiden. I denna uppsats har jag 

valt att studera utformningen av det Internetbaserade säljsamtalet hos ett företag som har 

den uttalade ambitionen att satsa på att förbättra sin försäljning via Internet; Visma SPCS.  

 

Visma SPCS  

År 1984 startade Rolf Dahlberg och Jan Älmeby Scandinavian PC Systems, ett företag som 

utvecklade ekonomiprogram för små företagare. Företaget som 1984 bara bestod av två 

personer kom att växa genom åren och har idag ungefär 200 anställda. År 2005 byttes 

företagets namn till Visma Spcs och företaget ingick i en stor Nordisk koncern, Visma 

(www.vismaspcs.se, 2006-09-21).  

 

Företagets affärsidé är ”att genom en effektiv utvecklings–/och distributionsverksamhet 

erbjuda prisvärda och standardiserande administrativa program till mindre företag och 

organisationer” (www.vismaspcs.se, 2006-09-21). Visionen är att förenkla företagandet för 

små företag, vilket också resulterar i att Visma Spcs webbplats är fylld med tips och 

support samt information om produkter och tjänster som företaget har att erbjuda 

(www.vismaspcs.se, 2006-09-21). 

 

Företaget bedömmer att de har lagt mycket tid på att utveckla och uppdatera sin webbplats. 

Ambitionen är att webbplatsen ska tillföra nya och befintliga kunder rätt information om 

produkter och tjänster. År 2003 fick Visma Spcs hedersutmärkelsen ”Årets nykomling” i en 

tävling om landets bästa webbplatser. Priset togs emot av Chris Jangelöv, som är 

Internetansvarig på företaget. Motiveringen för hedersutmärkelse löd enligt följande:  

 

”Vinnaren har nått näst bästa resultat av alla totalt i 2003 års 

mätningar, vilket är mycket anmärkningsvärt för en som inte har 

deltagit i undersökningen tidigare” (www.vismaspcs.se, 2006-09-21) 

 

Företaget fick även Guldmusen samma år. Guldmusen är ett IT pris och arrangeras av 

tidningarna Computer Sweden och Affärsvärlden, för årets svenska IT-företag 

(www.nyteknik.se/art/25787 , 2006-09-21).  



 - 11 - 

Inom företaget bedömer man att Visma Spcs webbplats bidrar till att företaget idag står för 

ungefär hälften av marknaden när det gäller försäljning av ekonomiprogram till små 

företag. I företaget identifieras webbplatsen som en slags kommunikationsverktyg mellan 

företaget och kunder. En stor del av Visma SPCS kunder använder idag webbsupport för 

att få hjälp och svar på sina frågor (www.vismaspcs.se/statisk/pressrelease/2004/pressrelease040129.htm,  

2006-09-21). 

  

Visma Spcs har ambitionen att ta väl vara på nya kunder. Man bedömer att det finns ett 

stort behov av stöd och hjälp vid inköpet, ett behov som dagens webbutik inte riktigt klarar 

av att ge dem som inte vet något om ekonomiprogram, men som ändå startar eller redan 

driver ett eget företag. Därför anser företagets webbansvarige att en ny webbutik behöver 

vara mer hjälpsam än dagens mer produktcentrerade lösning (Intervju med Chris Jangelöv, 

2006-09-18).  

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Många företag använder idag Internet som informations – och inköpskanal som är till för 

att användas av deras befintliga och nya kunder. Det är ett sätt för företag att underlätta 

”köpprocessen genom att på enkelt och interaktivt sätt informera, inspirera och hantera 

processerna kring köp, betalning och leverans” (www.webserviceaward.com/pressrelease.asp?id=66, 

2006-09-23).   

 

Det är även vad Visma Spcs står för och vill utvecklas med. Figuren nedan visar affärsidén 

med företagets webbplats och situationen i dag, men där finns även en framtida vision som 

Visma Spcs strävar efter, vilket är att förenkla företagandet (www.vismaspcs.se, 2006-09-

23).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Nuläge och framtiden, källa: egen figur 

Vision 
 
”... vår vision är att förenkla företagandet ...” 
(www.vismaspcs.se, 2006-09-23) 

Affärsidé 
 

”Vår webbplats är ett sätt för oss att visa dig som redan är kund hos Visma Spcs – och dig 
som kanske aldrig ens hört talas om oss – hur mycket vi har att erbjuda Sveriges 
småföretagare, organisationer, föreningar, redovisningskonsulter och revisorer.” 
(www.vismaspcs.se, 2006-09-23) 

 

Nuläge Framtiden 
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Ett säljsamtal (som är ett flöde av information och/eller kommunikation mellan en säljare 

och en kund) med webbutiken (en butik med varor och tjänster som kan beställas via 

Internet) (Peterson, 1997), som kommunikationskanal mellan företaget och kunder är ett 

sätt att effektivisera köpprocessen och öka kvalitén i informationsförmedlingen samt 

inspirera kunden att köpa produkten och komma tillbaka till webbutiken (intervju med 

Chris Jangelöv, 2006-09-18).  

 

Frågan är hur kunderna beter sig när de handlar via en webbutik samt hur kan företaget 

underlätta och hjälpa dem i köpprocessen, utan att de ska behöva ringa till 

försäljningsavdelningen eller kundtjänsten.  

 

En välfungerande webbutik bör motsvara en vanlig traditionell butik, där kunderna kan få 

den service de behöver. Därmed skapas även ett välfungerande säljsamtal, som i den här 

uppsatsen definieras som ett samtal mellan försäljaren och kunden i en köpprocess. Det 

som jag finner intressant här är hur ett säljsamtal kan byggas upp och tillämpas i en 

webbutik. Den här diskussionen leder mig till följande problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 
 

o Hur ska strukturen på ett säljsamtal, via en webbutik, se ut för att 

inspirera kunden? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att dels beskriva nuvarande kunskap som finns om elektronisk 

handel och dels ta fram en struktur på hur ett säljsamtal kan föras via webbutiken. 

Säljsamtalet via en webbutik handlar om hur informationen ska struktureras upp för att 

hjälpa kunden hitta informationen han/hon söker samt inspirera denne att komma tillbaka 

eller köpa produkten med detsamma. Det handlar alltså om hur webbutiken ska kunna 

tillfredställa kundernas behov vid sökandet av information om en produkt eller tjänst.  

1.5 Målgrupp 
 

Rapporten riktas till företaget Visma Spcs, som är intresserade av att förbättra sin 

nuvarande webbutik genom att kartlägga strukturen av ett säljsamtal via webbutiken. 

Uppsatsen riktas också till studenter som kan ta till sig kunskap av den här uppsatsen.  
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1.6  Varför beforska säljsamtal via webbutiken? 
 

I dagens läge finns det många böcker som handlar om elektronisk handel. Författarna tar 

upp hur ett företag kan marknadsföra sig via sin webbutik, webbplats eller Internet i övrigt. 

Björn Lundén har skrivit en bok om Internet handel där han tar upp mycket bra saker om 

exempelvis uppbyggandet av en webbutik, men han tar inte fram någon struktur på hur en 

webbutik kan se ut för att främja ett välfungerande säljsamtal. Lundén (2000) skriver 

följande om strukturen på en webbutik: 

 

”Strukturen ska vara logisk. Det betyder att varorna ska vara sorterade 

i olika avdelningar på ett logiskt sätt, ungefär som i ett varuhus eller en 

livsmedelsaffär…” 

 

Förklaringen ger ingen detaljerad bild av strukturen i en webbutik. Den säger endast att 

strukturen ska vara logisk. För att ett säljsamtal via en webbutik ska fungera i verkligheten 

är strukturen i en webbutik ytterst viktigt att behandla. Strukturen ska ge en klar och enkel 

bild av produkt- och tjänsteutbudet. Därför kan jag dela in min problemformulering (Hur 

ska strukturen på ett säljsamtal, via en webbutik, se ut för att inspirera kunden?) i 

följande delfrågor: 

o Hur ska informationen i webbutiken struktureras för att hjälpa kunderna i 

köpprocessen?  

o Vad är det som kan inspirera kunden i en webbutik? 

o Hur kan strukturen på ett säljsamtal via webbutiken illustreras? 

 

1.7 Grundläggande antaganden 
 
Min syn på begreppet säljsamtal via webbutiken bygger på några huvudsakliga antaganden. 

För det första: ett säljsamtal är nödvändigt för att kunderna ska känna trygghet i det de 

köper samt att de ska kunna fråga och få svar på alla sina frågor. För det andra: webbutiker 

ska kunna ge den information som kunderna behöver. Det traditionella sättet att föra ett 

säljsamtal ska kunna tillämpas även i en webbutik. De företag som lyckas tillföra rätt 

information till kunder via sin webbutik kommer inte att förlora kunder. Idag är det 

kunderna som får välja, vilket gör att webbutikerna som inte lyckas leverera rätt 

information till sina kunder kan komma att förlora de till en konkurrent.  
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Det finns mycket som är oklart kring hur ett säljsamtal via en webbutik ska kunna 

kartläggas. Företagare undrar ofta vilka frågor som kunderna har på läpparna när de 

kommer till webbutiken och vilken information de är intresserade av. Det är väldigt svårt 

att veta hur kunderna tänker och vad de vill ha för information beroende på vilken 

situation de befinner sig i. Min synpunkt på det här ämnet är att om webbutiken innehåller 

rätt information medför det större möjlighet för nya och befintliga kunder att stanna kvar 

och förbli lojala kunder.  

 

Det kan ibland vara väldigt svårt att bemöta kundernas förfrågningar via en webbutik, 

eftersom det inte finns något personligt samtal, som egentligen kan ge en kund mycket mer 

information. 

 

1.8 Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer att definiera och kartlägga hur en webbutik kan byggas upp för att 

kunna på bästa möjliga sätt förmedla rätt information till kunder. Det som också är 

intressant är samspelet mellan en kund och en webbutik. Därför kommer jag även att ta 

upp hur kunderna beter sig när de handlar över Internet samt hur kundernas köpprocess 

ser ut. Jag kommer att, med hjälp av UML (Unified Modelling Language), som är ett 

modelleringsspråk för att visualisera, specificera, konstruera och dokumentera en 

systemutveckling, och UP (Unified Process), en metod vid systemutveckling som bäst 

kompletterar UML, att kartlägga strukturen och kraven för ett säljsamtal via webbutiken. 

Uppsatsen kommer dock inte att resultera i någon form av prototyp för Visma Spcs 

webbutik.  

 

1.9 Disposition av arbetet 
 

 

Figur 2. Disposition av arbetet, källa: egen figur 
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Uppsatsen består utav sex olika huvudkapitel varav det första kapitlet ger en introduktion 

om mitt valda ämne d v s beskriver problemet om strukturen på säljsamtal via webbutiken. 

Därefter följer ett teorikapitel som kombinerar olika relevanta teorier inom ämnet för att 

kunna ge en så pass bra bild som möjligt över hur elektronisk handel (e-handel, all 

elektronisk överförd affärskommunikation) används som marknadsföringsverktyg. 

Dessutom tar teorikapitlet upp modelleringsverktyg som kan användas för att kartlägga och 

strukturera ett säljsamtal via webbutiken samt hur kunder beter sig när de handlar via en 

webbutik. Metodkapitel redogör för mitt val av metod samt tillvägagångssätt. Vidare följer 

ett kapitel som presenterar resultat av mina empiriska data. Därpå följer analys- och 

diskussionsavsnittet där jag noterar, jämför och analyserar den befintliga teorin med den 

insamlade empiriska data. Sista kapitel presenterar min slutsats som jag har kommit fram 

till efter att ha gjort analys av teori och empiri. Avslutningsvis presenteras källkritik till eget 

arbete och förslag till vidare forskning.  
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2. METOD 
 

 

 
 
 

etodkapitlet beskriver den ansats som används i uppsatsen. Syftet 

är att visa viken vetenskaplig filosofi jag väljer att arbeta efter och 

förklarar hur jag har samlat in information. Avslutningsvis vill jag även 

göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma rimligheten av 

studiens resultat.    

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod  
 
Val av metod vid insamling av data beror på forskningsproblemets utformning (Malhotra, 

1999). Kvalitativ forskningsmetod behandlar förståelsen av helheten och innebär att ”ta 

reda på hur människor upplever sin värld” (Judith, 1993). Att använda sig av kvalitativ 

forskningsmetod betyder att fokus ska läggas på ord och bilder, inte siffror. Den här 

forskningsmetoden går ut på att skapa sig en förståelse av en viss händelse. Jag använder 

mig av en kvalitativ ansats som undersökningsmetod. Metoden tillämpas i samband med de 

olika intervjuerna. Syftet med denna metod är att jag söker en djupare insikt och förståelse 

av det problemkomplex jag studerar d v s strukturen av ett säljsamtal via webbutiken.  

 

2.1.1 Fallstudie 
 
En fallstudie är en undersökning på en mindre avgränsad grupp vilket jag har tillämpat i 

denna uppsats. Vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få så 

täckande information som möjligt. Ett ”fall” kan vara en individ, grupp med individer eller 

en situation som rör flera olika organisationer (Patel & Davidsson, 1994). Eftersom jag är 

intresserad av hur ett säljsamtal via webbutiken skulle kunna struktureras har jag studerat 

detta på djupet. Genom att intervjua och föra samarbete med Chris Jangelöv, 

Internetansvarig på företaget Visma Spcs, ville jag därmed se hur företaget uppfattar 

situationen för att kunna bilda mig en uppfattning om ämnet. Detta har lett till att jag har 

fått en bättre bild av mitt problem. 

M 
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2.1.2 Deduktiv metod 
 

Att använda sig av deduktiv metod innebär att forskaren ”drar en logisk slutsats som 

betraktas som giltig om den är logisk sammanhängande” (Bengtsson & Bengtsson, 2003). 

Den vetenskapliga ansatsen i denna uppsats byggdes på en deduktiv arbetssätt, även kallat 

bevisandes väg. Det innebär att man drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån 

befintliga teorier (Patel & Davidsson, 1994), se figuren nedan (figur 3). Jag har valt en 

teoretisk referensram som är relevant för mitt forskningsområde, den har beskrivits under 

teoriavsnittet. De befintliga teorierna bestämde vilken information som samlades in, hur jag 

sammanställde frågorna till intervjun samt hur jag tolkade dem. Anledningen till det valda 

angreppssättet är att jag ville studera hur verkligheten, empirin som samlas in, kan relateras 

till de befintliga teorierna inom det valda området. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Deduktion, källa: egen figur 

 

2.2 Kvantitativ forskningsmetod 
 

Jag kommer även att använda mig av kvantitativ forskningsmetod genom att låta en del 

mina empiriska data mynna ut i numeriska beräkningar. Experiment, test, prov enkäter och 

frågeformulär är exempel på användningen av kvantitativ forskningsmetod (Backman, 

1998). Jag kommer att använda mig av numeriska beräkningar när jag analyserar kundernas 

svar på mina frågor. 

 

2.3 Datainsamling 
 

För att uppnå syfte med rapporten måste rätt data och information samlas in för att sedan 

kunna bearbetas och analyseras. Datan är rå och oanalyserad fakta som transformeras i 

information dvs. användbar och relevant kunskap. Transformationen sker via människor, 

3. Resultat 

1- Teori 

2. Empiri 
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procedurer, experiment, undersökningar, enkäter mm (Boddy m.fl., 2002). Det insamlade 

data analyseras och resulterar i att en viss slutsats uppnås. 

 

 

Figur 4. Från information till data, källa: Managing Information Systems 

 
Data som samlas, bearbetas och analyseras ska hjälpa mig lösa problemformuleringen.  

 

2.3.1 Datainsamlingsmetoder 
 

I rapporten används multimetodprincipen (Starring, 1999), vilket innebär att det finns flera 

olika datainsamlingsmetoder. Information i mitt empiriska material grundades på primär 

data i form av djupintervjuer. Primärdata är datamaterial som samlas in för första gången i 

form av enkäter, intervjuer och observationer (Patel & Davidsson, 1994). I den här 

uppsatsen tillämpas observationsmetoden vid observeringen av dagens Visma Spcs 

webbutik för att undersöka vad det är som gör att dagens webbutik saknar ett 

välfungerande säljsamtal. 

 

”Att intervjua innebär att söka information om ett sakförhållande eller kring ett 

problemområde genom någon annan” (Wisén & Lindblom, 2001). Intervjuer är ett bra sätt 

för att samla in kvalitativa data som annars är väldigt svårt att få tag på (Wisén & Lindblom, 

2001). Jag använde mig av informell intervju då jag ansåg att denna form passar en 

kvalitativ metod bättre. En informell intervju innebar att jag använde en frågemall som 

stöd, för att säkert veta att jag får svar på de frågor som jag vill. Jag framställde en 

intervjuguide med frågor sammanställda utifrån den valda teorin. På det viset fick jag en så 

stor helhetsbild som möjligt av det ställda problemet. 

 

Vid genomförande av en undersökning måste man först bestämma undersökningens 

population för att sedan genomföra en totalundersökning eller göra någon form av urval. 

(Andersen, 1998) När jag strukturerade undersökningens upplägg bestämde jag mig för 

vilka individer som ska medverka, dvs. vilka personer som ska intervjuas samt vilka 

tekniker som ska användas för att samla information.  

 

Data 
Rå, oanalyserade 

fakta, siffror  

 

Data transformation 
Via människor, 

procedurer, hårdvaror, 
mjukvaror, papper etc. 

Information 
Användbar och 

relevant kunskap 

 



 - 19 - 

Företag Kund 

Teknik 

Säljsamtal 
via Internet 

Intervjuade personer är väldigt mycket insatta i problemet som det här examensarbetet 

handlar om. Därför kommer jag att använda mig av flera olika perspektiv för att lättare 

kunna hitta lösningen till problemet. Perspektiven som jag kommer att gå efter i mitt 

examensarbete är: 

� Kundperspektivet 

� Företagsperspektivet 

� Tekniskt perspektiv 

 

Figur 5. Uppsatsens tre olika perspektiv, källa: egen figur 

 

Med hjälp av ovanstående figur (figur 5) sammanfattar jag de tre olika perspektiv som 

behandlas i uppsatsen. Företagsdelen av arbetet handlar om att få svar på hur företaget 

använder sig av e-handel i dag. Under den tekniska delen av uppsatsen kommer jag att 

definiera olika sätt att strukturera information i en webbutik med hjälp av UML (Unified 

Modelling Language). Kunderna spelar en viktig roll i uppsatsen, eftersom det är de som 

använder webbutiken. Därför är det ytterst viktigt att ta reda på vad Visma Spcs kunder 

tycker om webbutiken.  

 

Val av intervjupersoner baseras på vilken kunskap och erfarenhet jag anser att de har om 

det valda ämnet. Intervjuerna hjälper mig att förstå hur situationen är idag när det är fråga 

om ett säljsamtal via webbutiken.  

 

Chris Jangelöv är Internetansvarig på Visma Spcs. Han jobbar med företagets 

marknadsföring via Internet. Personliga intervjuer gjordes p.g.a. Chris stora samarbete och 

koppling till arbetet. Intervjumöten har skett den 18 september 2006 kl. 13.00 – 15.00. 

Utöver intervjumötet hade vi andra möten där vi diskuterade problemområdet (se bilagor). 
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David Nadel är programansvarig för MSI (Matematiska och Systemtekniska Institutionen). 

I samband med hans IT (Informationstekniska) arbete anses David vara rätt person att 

intervjua för att få hans synpunkter angående hur en webbutik borde struktureras och 

byggas upp för att ett säljsamtal ska kunna formas. Detta var ett personligt intervjumöte 

som ägde rum 12 oktober, 2006  kl. 10.30 – 11.15. 

 

Patrik Cardell är gruppchef på Visma Spcs försäljningsavdelning. Han jobbar dagligen med 

nya och befintliga kunder som vill köpa ekonomiprogram från Visma SPCS, därmed har 

han erfarenhet och kunskap om kunderna, deras kunskap och erfarenhet av 

ekonomiprogram och e-handel. Detta var en personlig intervju som ägde rum den 11 

december 2006 kl. 12.30 – 13.00. 

 

Telefonintervjuer med sex av Visma Spcs senaste kunder har genomförts. Kunderna 

kommer att förbli anonyma. De här kunderna gjorde de senaste köpen via webbutiken och 

därför är det intressant att veta hur de upplevde köpet och Visma Spcs webbutik i 

allmänhet. Kundlistan är under sekretess och gavs till mig endast för bruk inom 

utvecklingsprojektet som jag gör tillsammans med Visma Spcs. 

 

Kund 1 har köpt Visma Avendo Bokföringsprogrammet. Företaget är beläget i Svenljunga. 

Telefonintervjun ägde rum den 16 oktober kl. 09.30-10.00 

 

Kund 2 har köpt Spcs Administration 2000. Företaget är beläget i Stockholm. 

Telefonintervjun ägde rum den 16 oktober kl. 11.00-11.30. 

 

Kund 3 har köpt Spcs Administration 1000. Företaget är beläget i Stockholm. 

Telefonintervjun ägde rum den 16 oktober kl. 11.45-12.10. 

 

Kund 4 har köpt Spcs Administration 2000 -programmet. Företaget är beläget i Stockholm. 

Telefonintervjun ägde rum den 16 oktober kl. 09.30-10.00 

 

Kund 5 har köpt Spcs Bokföring -programmet. Företaget är beläget i Mörbylånga. 

Telefonintervjun ägde rum den 16 oktober kl. 15.30. 
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Kund 6 har köpt Spcs Administration 200 -programmet. Företaget är beläget i Onsala. 

Telefonintervjun ägde rum den 16 oktober kl. 18.00-18.15 

 

Fullständiga intervjufrågor och alla intervjuerna finns sammanställda i bilagor. För att få en 

bättre förklaring om strukturen för en webbplats, använder jag mig av en Internetkälla. 

Informationen ligger under den empiriska delen av uppsatsen under sektionen 4.2.2 

Kundupplevelse vid e-handel. Beslutet om att lägga informationen under empirin togs i 

samråd med min handledare Sara Eriksén. Vidare behandlar jag en e-handel undersökning 

som har gjorts av HUI, Handelns utredningsinstitut. Även denna information hittas i den 

empiriska delen av uppsatsen under sektionen 4.1 Elektronisk handel. 

2.4 Sanningskriteriet 
 
Vid insamlandet av data och analys av information är det viktigt att forskaren är självkritisk. 

Eftersom jag har använt mig utav den kvalitativa och kvantitativa metoden är det följande 

fyra begrepp som bör beaktas för att säkerställa standarden i studien (Patel & Tebelius, 

1987). 

 

2.4.1 Tillämplighet 
 
Tillämplighet innebär att välja insamlingsteknik och undersökningsgrupp som är relevant 

till det valda problemområdet. Den intervjuade bör vara intresserad av problemområdet för 

att han ska kunna bidra med substantiell information och därmed räknas som tillämplig 

(Patel & Tebelius, 1987). De personerna som jag har intervjuat är välinsatta i mitt 

problemområde då de på ett eller annat sätt har koppling till elektronisk handel och jobbar 

med det dagligen. Därmed ansåg jag att det är en relevant undersökningsgrupp för att 

kunna svara på mina frågeställningar som jag hade angående ett säljsamtal via webbutiken. 

 

2.4.2  Rimlighet 
 
Det finns inga absoluta kriterier att gå efter vid bedömning av studiens rimlighet utan det är 

forskaren själv som måste bestämma rimligheten i informationen och tolkningarna. 

Rimligheten innebär en samstämmighet med verkligheten som kan mätas vid en 

tillämpning av tolkningen i andra situationer än den först undersökta (Patel & Tebelius, 

1987). Det är svårt att uppskatta rimligheten av intervjuerna, men jag anser att varken jag 

eller respondenterna skulle vinna något på att inte vara ärliga och snedvrida informationen. 
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Jag tror att respondenterna under intervjuernas gång har återgivit svar som 

överrensstämmer med det uppfattade verkligheten. 

 

2.4.3 Trovärdighet 
 
Det är viktigt att kunna argumentera för trovärdigheten och den information som forskare 

har samlat in. Dessutom påverkar tolkningen av materialet trovärdigheten. Forskaren måste 

kunna visa att tolkningen inte bygger på föränderliga uppfattningar, förutfattade meningar 

eller lättillgängliga slutsatser (Patel & Tebelius, 1987). För att mina empiriska data skulle 

vara trovärdiga har jag försökt att undvika ledande frågor och frågor som eventuellt skulle 

kunna påverka respondenternas svar. Jag har även skickat många av intervjuerna i förväg så 

att respondenterna kunde förbereda en mer precis och korrekt presentation. Jag ansåg detta 

vara viktigt för att respondenterna inte skulle känna någon press utan avslappnat kunna 

svara på frågor.  

 

2.4.4 Samvetsgrannhet 
 
Forsknings kvalitet påverkas till stor del av forskarens inställning till ärlighet och 

noggrannhet av insamlat material, som inte får förvrängas vid bearbetning. Ärlighet och 

noggrannhet är särskilt viktig vid tolkning av den insamlade informationen eftersom den 

kvalitativa forskningen kan innebära en känslosam påverkan som är viktig att reflektera 

över ur forskarens synvinkel (Patel & Tebelius, 1987). För att göra så samvetsgranna 

tolkningar som möjligt av den insamlade informationen har jag använt mig utav en 

bandspelare vid nästan alla intervjuer och även samtidigt antecknat. För att undvika 

eventuella missuppfattningar har jag skickat de bearbetade intervjuerna till samtliga 

respondenter så att de kunde kontrollera att allting stämde. 

 



 - 23 - 

3 TEORI 
 

 

 

 

öljande kapitel beskriver teorier som är relevanta med syftet av denna 

uppsats. Här kartläggs och definieras elektronisk handel (e-handel), 

kundbeteendet och tekniken UML (Unified Modelling Language), som i 

denna uppsats kommer att användas som en teknik för att modellera 

strukturen på ett säljsamtal via en webbutik.  

 

3.1 Elektronisk handel 
 

Elektronisk handel, också kallad e-handel, började redan på 1970-talet varefter två datorer 

kopplades samman och information utbyttes. Med e-handel menas all elektronisk överförd 

affärskommunikation (Fredholm, 1999). Det kan exempelvis handla om order, leverans, 

fakturering och betalning (Fredholm, 1999). Det finns ett flertal typfall av e-handel. Enligt 

Fredholm (2000) är de allra vanligaste: 

o B2B (Business to Business), där e-handel sker företag emellan. 

o B2C (Business to Consumer), där e-handel sker mellan företag och konsumenter. 

 

B2B är det typfallet av e-handel som är den mest omfattande (Fredholm, 1999). Vidare kan 

elektronisk handel delas in i två olika delar, indirekt och direkt handel. Med indirekt handel 

menas att kunden beställer en produkt via Internet, men att betalningssättet blir antingen i 

form av en faktura eller via postförskott. Leveransen av produkten sker på traditionellt sätt. 

Direkt handel, å andra sidan, innebär att kunden beställer och betalar för en produkt eller 

tjänst direkt via Internet. Leveransen sker därmed också via Internet. Exempel på sådana 

produkter eller tjänster är datorprogram, spel, filmer och musik (Lundén, 2000).  

 

Fredholm (2002) antyder att e-handel stärker och förbättrar kontakter mellan köpare och 

säljare. Detta behöver dock inte betyda att kontakterna blir fler, men att de kontakter som 

finns blir av högre kvalitet. Vidare anser Fredholm (2002) att när informationsflödet 

F
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automatiseras minimeras också antalet fel, vilket Fredholm (2002) anser vara en garanti för 

att kvaliteten i affärsrelationer ökar.   

 

3.1.1 Säljsamtal via webbutik 
 

I samband med e-handelns utveckling har dagens kunder fått större makt eftersom det är 

mycket lättare att komma åt information om konkurrenternas erbjudanden (Johnson, 

Scholes & Whittington, 2005). Därför sägs order, leverans och betalning vara tre 

komponenter, som ingår i e-handel, och som är avgörande för att kunden ska uppleva en 

webbutik (butik med varor där varorna beställs via Internet) som attraktivt. Kunden ska vid 

ordertillfället kunna få relevant information om produkter och tjänster som säljs. Vidare 

ska leveransinformation, liksom egenskap och prisinformation också vara tydlig. 

Beställningen ska vara enkel att göra och kunden ska, efter en beställning, kunna få en 

snabb bekräftelse på sin beställning. Detta ger kunden trygghet. I bekräftelsemeddelandet 

kan annan information tillhandahållas som t ex beräknad leveranstid, leveranssätt, ändring 

av leveranstiden, förslag till kompletteringsbeställning, mindre ändringar i produkterna, 

prissänkning av de beställda varorna, information om fraktarens webbplats och där kunden 

kan följa försändelsens väg (Lundén, 2000). Med den andra komponenten menas att 

leveranser ska vara snabba, säkra och exakta. Betalningen, som är den tredje komponenten, 

är en viktig del av webbutiken. Här ska företag kunna erbjuda flera olika betalningssätt, på 

det viset kan kunderna själva avgöra vad som passar dem (Fredholm, 2002). Dessa tre 

komponenter kan sammanfattas i följande figur (figur 6, nedan). 

 

Figur 6. Webbutikens tre komponenter, källa: egen figur 

Order 
 

o Information om produkter 
och tjänster 
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b) Leveransinformation 

o Beställningsbekräftelse 
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d) Leveranssätt 
e) Ändring av leveranstiden 
f) Förslag till 

kompletteringsbeställning 
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Alltför många företag som använder e-handel sätter tyngdpunkt på att bygga upp en 

webbplats på Internet och bryr sig mer om dess utseende än själva funktionerna. Den 

egentliga utmaningen, som företagare bör fokusera på, är att skapa en bredare och mer 

fördjupad dialog med kunder (Fredholm, 2002).  

 

Ett sätt att föra dialog med kunder är via e-post. Företag som använder sig av e-handel blir 

mer offentliga vilket gör att de potentiella kunder som söker en vara eller en tjänst kan 

enklare söka möjliga leverantörer. Därmed genereras också många frågor, som kunder vill 

få svar på. En kund ska kunna ställa frågor när som helst via e-post från företagets 

webbplats. Företag som har en webbplats får mycket mer frågor från både befintliga och 

potentiella kunder, detta beror på att företaget är betydande mer lättillgängligt. Det anses 

dock vara väldigt positivt med den ökade dialogen och det kan skötas med hjälp av ett 

ärendehanteringssystem, som är en teknik där ett ärende kan hanteras elektroniskt av flera 

olika handläggare (Fredholm, 2002). Med hjälp av ärendehanteringssystemet går det även 

att mäta hur snabbt frågor besvaras. Detta kan sedan användas för att analysera kvaliteten i 

kunddialogen. Systemet kan även utlösa ett larm om det skulle hända att en fråga inte 

besvaras i tid (Fredholm, 2002).  

 

En välutformad webbutik kan automatisera en stor del av säljsamtalet. Det är många 

kunder och företag som anser att det är lättare att få information via Internet än att ringa 

och hamna i en telefonkö. Vidare är det viktigt att webbutikens besökare får även annan 

information som eventuellt kan locka de att komma tillbaka. Det kan exempelvis handla 

om nya produkter eller tjänster.  Ett annat sätt att påverka besökarna är att erbjuda 

information om närliggande områden som också kan vara intressant för dem. Många 

företag anordnar tävlingar på sin webbplats för att dra till sig potentiella kunder. Styrkan 

med ett välutformat säljsamtal via webbutiken är hastigheten med vilken ny information 

kan förmedlas till kunderna (Fredholm, 2002). 

 

3.2 Kunden i centrum 
 

Internet har i många aspekter blivit en succé när det är fråga om e-handel. Det har givit en 

möjlighet för både stora och små företag att marknadsföra sig via webbplatser och 

webbutiker, vilket gör att det går att nå ut till fler människor över hela världen. Detta gör 
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Fastställande av behov 

Sökande efter produkter 

Jämförelse av produkter 

Gör en beställning 

Betalar varan 

Tar emot varan 

Kontaktar försäljaren 

det även möjligt för konsumenter att få mer makt över köpprocessen och leverantörer 

(”Power at last”, 2005). 

 

Enligt Fredholm (2002) är det kunderna som är vinnare i allmän e-handel. I USA talas det 

om ”buy power”, som betyder köparmakt. Vanliga kunder och inte minst konsumenterna 

har fått ett redskap att kunna välja det bästa på Internets stora utbud av varor och tjänster. 

Detta har förvandlat en vanlig kund till ”power customer”, en kund som kan ställa krav på 

leverantörer och som vill ha den bästa servicen. Fredholm (2002) anser också att e-handel 

fungerar som bäst för ett företag när köparen bygger upp och känner förtroende för 

leverantören. Likaså måste även leverantören känna säkerheten i att kunden betalar för 

produkten eller tjänsten. 

 

Peterson (1997) anser att det inte är endast säkerheten och informationen som lockar folk 

till att köpa via en webbutik. Han anser att det finns tre aspekter som företag ska tänka på 

för att locka kunder till att handla mer via webbutiken. Dessa tre är: bekvämlighet, ekonomi 

och effektivitet. Kunderna förväntar sig med andra ord få antigen bättre priser och/eller 

bättre service (Fredholm, 2002).  

3.2.1 Kundens köpbeteende 
 

Ström (1999) antyder att kundernas köpbeteenden, liksom de affärsmässiga 

förutsättningarna är annorlunda vid e-handel än vid en traditionell handel i en fysisk butik. 

Turban (2000) beskriver i sin bok sju olika steg som ingår i beslutsprocess när kunder 

handlar via Internet. Dessa sju är enligt följande: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7. Kundernas beslutsprocess vid e-handel, källa: egen figur 
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Enligt Turban (2000) kan kundens behov antingen vara känt och bestämt eller att priser 

och andra funktioner är förhandlingsbara. Det andra steget innebär sökandet efter 

produkter och tjänster. Detta kan göras med hjälp av sökmotorer eller redan av kunden 

kända webbplatser. Vidare jämför kunder de olika produkter som hittats. Faktorer som 

priser och funktioner kan spela en stor roll. Jämförelsen av produkter kan även det ske 

genom Internet med hjälp av olika så kallade ”intelligenta agenter”, vilket är ett 

datoprogram som fungerar som en mellanhand för en uppdragsgivare och gör 

fördefinierade rutinuppgifter. Intelligenta agenter hjälper alltså kunden att hitta och jämföra 

information om produkter och tjänster (Turban & Aronson, 1998). Vanligtvis finns en 

kundvagn som kunden klickar på för att välja varan som stämmer överens med deras 

behov. Kunden registrerar sina uppgifter och betalar för varan. Betalningen kan ske via 

Internet, faktura eller postförskott i samband med leveransen. Därefter kan leveransen ske 

på två sätt, antigen traditionella vägen i paketform via t ex posten eller direkt via Internet. 

Fördelen med leveranser via Internet är att det går snabbt. Det sista steget är att kunden på 

något sätt tar kontakt med försäljaren. Även detta kan idag ske via företagets webbutik eller 

webbplats där support- och servicetjänster kan erbjudas (Turban, 2000). 

 

Rackham (1998) skriver i sin bok att det handlar om att ta fram en effektiv säljstrategi, som 

i det stora hela, handlar inte om att ta fram storslagna planer eller smarta knep. Istället ska 

fokus ligga på att få en djupgående insikt om kunden. ”Det handlar om att känna till de 

frågeställningar som sysselsätter kunden i de olika faserna av beslutsprocessen och att 

förstå hur man på ett effektivt sätt kan möta dessa” (Rackham, 1998). Vidare anser 

Rackham (1998) att samling av information är en väsentlig del av ett traditionellt säljsamtal, 

men att informationsökningen också kan vara ineffektivt om det inte finns några mycket 

specifika syften. 

 

3.2.2 Kundupplevelsen vid e-handel 
 

Enligt Hallowell (2000) handlar det inte om vad en webbutik säljer, utan det handlar om 

hur försäljningen genomförs. Därför är kundupplevelsen av stor betydelse för ett företags 

webbutik. Hallowell (2000) skriver i sin bok att kundupplevelsen vid e-handel består av fyra 

steg: 

1. Navigation, vilket innebär att kunna orientera sig i webbutiken 

2. Information, vilket gör att kunderna kan fatta köpbeslut 



 - 28 - 

Navigation 

Information 

Customer support 

Logistics Customer Expirience 
Cycle 

3. Kundservice, som är till för att besvara kundernas frågor kring produkter, tjänster, 

beställning och hur webbutiken ska kunna användas etc. 

4. Logistik, som avser packning, transport och betalningsrutiner.  

Detta kan illustreras med figur 8”Customer experience cycle”, nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Customer experience cycle, källa: Hallowell (2002) 

 

Anledningen till att Hallowell (2000) beskriver detta som en kundupplevelse cykel är för att 

de fyra olika delar hänger ihop på ett direkt eller indirekt sätt. Ett exempel är (1) när det 

finns bristande navigation i webbutiken. Detta medför att kunder inte kan hitta och få den 

(2) information de behöver. Resultatet kan bli att stor press sätts på (3) kundservice när det 

gäller kundernas förfrågningar om hur webbutiken fungerar. 

 

Navigation 

I webbutikens navigering kan kunderna leta rätt på den information de behöver. 

Navigeringen presenterar också den informationen som finns i webbutiken (Lindberg, 

2000). Hallowell (2000) beskriver information som den information kunderna behöver för 

att fatta rätt köpbeslut. Lindberg (2000) menar dock att informationen om varor inte är det 

enda som kunderna kräver när de ska fatta ett köpbeslut, utan det är också informationen 

om hur kunderna handlar samt hur de kan navigera i webbutiken som spelar stor roll. 

Vidare menar Lindberg (2000) att om kunderna inte lyckas hitta informationen de vill ha 

vänder de sig till kundtjänsten eller försäljningsavdelningen som belastas med 

förfrågningar.  

 

Enligt Nielsen (2000) är det navigationsgränssnittet som hjälper användare att få svar på 

följande tre grundläggande navigationsfrågor: 

� Var är jag? 
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� Var har jag varit? 

� Var kan jag gå? 

 

Den viktigaste navigationsfråga som användaren ställer sig är, enligt Nielsen (2000), ”var är 

jag?”. Han menar att användaren inte har någon chans att förstå webbplatsens struktur om 

denne inte vet var han/hon befinner sig. Den aktuella sidan i webbplatsen borde visas på 

två olika nivåer, i förhållande till webb i helheten och i förhållande till den egna 

webbplatsens struktur. Nielsens (2000) forskning visar att användarens klagomål framkallas 

när en webbplats försöker använda sig av navigationsgränssnitt som i stor utsträckning 

skiljer sig från andra webbplatser. Nielsen (2000) menar också att användaren inte vet 

vilken webbplats de befinner sig i om det inte finns något angivet på självaste webbplatsen. 

Därför anser han att den första navigationsregeln är att ha en logotyp på samtliga sidor i 

webbplatsen. Logotypen ska alltid stå högst upp i sidans högra hörn. Vidare ska 

webbplatsens aktuella sida vara markerat för att användaren lättare ska veta var han/hon 

befinner sig. Med hjälp av t ex en sitemap (sv. webbplatskartan) skulle webbplatsens 

aktuella sida kunna markeras. Den kan ge en bild av ytterligare information som finns på 

webbplatsen.   

 

Den andra navigationsfråga lyder: ”var har jag varit?”. Även här kan länkarna markeras med 

de tre grundläggande färger (blå, lila och röd), som visar användaren var han/hon har varit. 

Ett annat sätt är att ha en ”tillbaka” knapp som tar användaren tillbaka till tidigare sida på 

webbplatsen. Att låta användaren få veta vilka länkar som leder till tidigare besökta sidor i 

webbplatsen anser Nielsen (2000) vara användbart av två skäl: det hjälper användaren att 

lära sig webbplatsens struktur och det hindrar användaren från att, av misstag, gå till samma 

sida flera gånger och slösa bort sin tid. 

 

Den tredje navigationsfrågan är: ”var kan jag gå?”. Det viktigaste i det här sammanhanget 

enligt Nielsen (2000), är att synliggöra navigationens valmöjligheter. Om användaren redan 

har svarat på de andra två navigationsfrågor har han/hon redan förståelse för webbplatsens 

struktur. Detta gör att de kan röra sig fritt i webbplatsen även till de ställen som är lite mer 

osynliga, eftersom det är omöjligt att visa alla möjliga destinationer på alla sidor.  Det krävs 

i synnerhet en välstrukturerad webbplats för att användaren ska kunna svara på frågan ”var 

kan jag gå?”. Det finns tre typer av hypertext länkar, som är en text med förgreningar och 

som ger läsaren möjlighet att välja sin egen väg genom texten (Nationalencyklopedin, 

2001). Dessa är enligt följande (Nielsen, 2000):  
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� Inbäddade länkar, som vanligen är understruken text som påpekar att det 

finns mer tillgänglig information att läsa som rör ett visst ämne.  

� Strukturerade länkar, som systematisk pekar på andra nivåer i en 

webbplatsstruktur. Det är väldigt viktigt att det är samma strukturella upplägg 

på länkar, på alla sidor i webbplatsen.  

� Associerade länkar, som brukar ge användarna en vink till ”se även/också” 

om sidor som kan vara av intresse för användarna och som på något sätt 

också relaterar till den aktuella sidan. 

 

Rätt information och navigation är inte det enda som gör att kunderna kan hitta rätt och bli 

inspirerade av webbplatsen. Enligt Nielsen (2000) är det webbplatsens struktur som också 

spelar en stor och viktig roll i det hela. Han menar att navigationen visar var kunden 

befinner sig, men om webbplatsens struktur är dålig kan navigationen inte rädda det. Med 

andra ord, dålig struktur främjar till brist i användbarheten. Enligt Nielsen (2000) finns tre 

olika strukturer att välja på: 

� Hierarkisk struktur  

 

Figur 9. Hierarkisk webbplatsstruktur, källa: Nielsen (2000) 

 

Den hierarkiska strukturen är den struktur som används mest, eftersom den ger 

mer detaljerade nivåer av information. Den hierarkiska strukturen anses vara 

den bästa eftersom den kan ge rätt navigation som är synlig för användare, 

vilket gör att de kan välja var de vill ta vägen samtidigt som de ser var de 

befinner sig i webbplatsen och även vad de har varit. 

 

� Nätbaserat struktur  
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Figur 10. Nätbaserat webbplatsstruktur, källa: Nielsen (2000) 

 

Nätbaserat struktur är upplagt och klassificerat enligt ett antal bestämda attribut 

eller parametrar.  

 

� Linjär struktur   

 

Figur 11. Linjär webbplatsstruktur, källa: Nielsen (2000) 

 

En linjär webbplats struktur ger intryck om att det är en process bestående av 

olika steg som användare går igenom. Nielsen (2000) anser dock att linjär 

struktur ger brist i användbarheten eftersom användaren måste gå igenom alla 

sidor för att komma till den han/hon själv vill titta på eller också titta på en sida 

i taget och gå tillbaka till startsidan för att därifrån gå till en annan sida. 

 

Det finns två regler med webbplatsens struktur, det ska endast finnas en typ av struktur 

samt att strukturen ska spegla användarens förmåga att se på webbplatsen. Den andra 

regeln är att webbplatsstrukturen inte ska återspegla strukturen i företaget (Nielsen, 2000). 

 

Information 

Dykert, Ivarsson och Widman (2002) anser att tillgängligheten av informationen är ytterst 

viktigt när ett företag är verksam i e-handel. Författarna menar att ”det som inte syns finns 

inte”. Kunderna söker efter information via sökmotorer, som är elektroniska kataloger eller 

index (Lundén, 2002), eller andra mer avancerade söktjänster. Därför är det viktigt att delge 

information till kunder, partners och försäljare.  

 

Företag som har webbplats och webbutik ska kunna tillföra dessa parter 

företagsinformation och produktinformation. Det är också av stort betydelse att 

kontinuerligt uppdatera sin webbplats och webbutik. Dykert, Ivarsson och Widman (2002) 

jämför en vanlig tidning med en webbplats eller webbutik där de nämner att innehållet ska 
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regelbundet förnyas. På det viset tappar inte kunderna intresset för webbplatsen eller 

webbutiken. De anser dock att strukturen och innehållet på en webbutik eller webbplats 

inte ska förändras för mycket. Stora förändringar av strukturen och innehållet kan göra att 

kunder inte känner igen sig och slutar besöka webbutiken eller webbplatsen. Vidare anser 

de att webbutiker eller webbplatser som förnyas eller som kan påverkas av kunden, gör att 

det finns större chans till kundens återbesök.  

 

Att tillföra tilläggsinformation är också av intresse för en kund. Tilläggsinformationen kan 

vara av nöjes- eller nyttokaraktär och egentligen stå utanför företagets verksamhet. Ett 

exempel på tilläggsinformation är väderprognoser eller börskurser (Dykert, Ivarsson och 

Widman, 2000). 

 

3.3 Teknik med hjälp av UML och UP 
 

Unified Modelling Language, UML, är ett bra sätt att kartlägga arkitekturen av ett 

informationssystem, som t ex webbutiker. UML är en modell som visar en förenklad bild 

av verkligheten. Det är ett modelleringsspråk för att visualisera, specificera, konstruera och 

dokumentera en systemutveckling. Det är alltså ingen metod eller tillvägagångssätt för 

systemutveckling. Själva UML tillför en visuell syntax som används för att konstruera 

modeller. Unified Process, UP, är å andra sidan en metod som används som komplement 

till UML (Arlow & Neustadt, 2001). 

 

UML består av 9 olika diagramtyper som kan delas in i två delar, statiska modeller och 

dynamiska modeller (se figur 12, nedan). De statiska modellerna visar systemets struktur 

och behandlar föremål samt strukturella relationer mellan dessa. Dynamiska modeller visar 

hur föremålen interagerar med varandra för att uppnå den önskade beteendet av systemet 

(Arlow & Neustadt, 2001).  
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Figur 12. UML diagram, källa: Arlow & Neustadt (2002) 

 

UP (Unified Process) är en typ av metodik som bäst kompletterar UML. UP är alltså själva 

processen, där den visuella syntaxen är UML. UP definierar vem, vad, när och hur en 

mjukvara ska utvecklas. Processen anses vara både riskabel och krävande. Vid 

användningen av UP är det en arkitektur som jobbas fram. Arkitekturen beskriver bl.a. hur 

systemets olika komponenter påverkar varandra. UP handlar också om iteration, som 

innebär att ett stort projekt delas upp i flera mindre projekt. Detta gör att utvecklingen av 

projektet blir enklare. Varje iteration har fem arbetsflöden (Arlow & Neustadt, 2002):  

1. Krav, behandlar hur systemet bör fungera och vilka krav som ställs på ett system. 

2. Analys, handlar om att identifiera och analysera olika krav som ställs på systemet 

3. Design, hanterar införandet av ställda krav i en systemarkitektur 

4. Genomförelse, innebär själva byggandet av ett system. 

5. Test, där det handlar om att testa igenom genomfört arbete och beslutar om 

systemet är bra nog eller inte. 

 

Enligt Arlow och Neustadt (2002) är dessa iterationer uppdelade i olika faser, som också 

utgör en generell bild av UP: s struktur. Följande fyra faser ingår i strukturen: 

Klassdiagram 
(Class diagram) 

Komponentdiagram 
(Deployment diagram) 

Grupperingsdiagram 
(Deployment diagram) 
 

Objekt diagram 
(Object diagram) 

Användarfallsdiagram 
(Use Case diagram) 

Sequence diagram 
(Sekvensdiagram) 

Collaboration diagram 
(Samarbetsdiagram) 

Statechart diagram 
(Tillståndsdiagram) 

Aktivitetsdiagram 
(Activity diagram) 

Diagram 

Statiska modeller 
(Systemets struktur) 

Dynamiska modeller 
(Systemets beteende) 
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1. Start/Början (eng. Inception), här handlar det om att påbörja utvecklingen av något 

projekt. Här ska fokus ligga på vilka krav som ställs på systemet och hur dessa ska 

analyseras. 

2. Undersökning (eng. Elaboration), är den andra fasen som handlar om att en bild av 

det önskade systemet ska skapas. Här är krav, analysering och konstruering av 

systemet de väsentligaste arbetsflöden.  

3. Konstruktion (eng. Construction), behandlar själva genomförelse av det färdiga 

systemet.  

4. Övergång (eng. Transition), här behandlas introduktionen av det färdiga systemet 

till användaren. Här ligger fokusen på testningen av systemet. 

Var och en av dessa faser innehåller en eller flera iterationer. Detta kan illustreras med figur 

13 nedan. Sammanfattningsvis handlar UP om risk och krav, arkitektur och 

iterationer.

 

Figur 13. UP-strukturmatris, källa: Arlow & Neustadt (2002) 

 

3.3.1 Kravspecifikation 
 

För att utvecklingen av ett system ska uppnå sitt mål måste identifiering, modellering och 

dokumentering av kraven ske. Slutprodukten av detta blir en kravspecifikation. Enligt 

Arlow & Neustadt (2002) kan kraven delas in i funktionella krav och icke-funktionella krav. 

Funktionella krav handlar om vilket beteende som systemet ska kunna erbjuda och icke-

funktionella krav är en specifik egenskap eller restriktion. Kravinsamlingen kan göras 

genom intervjuer, observationer, dokument mm (Arlow & Neustadt, 2002). I grund och 
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botten handlar kraven om att beskriva vad ett system ska kunna göra istället för att beskriva 

på vilket sätt det ska göras (Arlow & Neustadt, 2002). 

 

3.3.2 Aktivitetsdiagram 
 

Aktivitetsdiagram används för att visa flöden och händelser i ett informationssystem. Ett 

aktivitetsdiagram är mycket användbart vid beskrivning av arbetsflöden i hur kunden 

arbetar eller hur systemet är tänkt att fungera på ett övergripande nivå. Kärnan i ett 

aktivitetsdiagram är en aktivitet. En aktivitet är en uppgift som måste göras (Arlow & 

Neustadt, 2002).  

 

 

Figur 14. Aktivitetsdiagram, källa: 
http://www.cs.kau.se/cs/students/lab_info/_labflow_together_swe.php, 2006-10-20 

 

3.4 Sammanfattning 
 
Utifrån teorierna som har beskrivits tidigare i detta kapitel, har jag sammanställt en egen 

modell som knyter ihop teorierna med varandra (se figuren 15 nedan). Bilden visar hur det 

med hjälp av teknik kan skapas en webbutik som ska ge information om produkter 

och/eller tjänster. Samtidigt bör en webbutik kunna hjälpa företaget att föra ett säljsamtal 

via webbutiken. För att uppnå ett lyckat säljsamtal måste bl.a. navigationen och 

informationen ses över. Även kundens köpbeteende och kundens beslutsprocess bör 
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undersökas. För att kartlägga strukturen på ett säljsamtal via en webbutik måste en teknik 

kunna användas. I den här uppsatsen används UML – tekniken för att ge en bild av 

strukturen på ett säljsamtal via webbutiken.  

 

 
Figur 15. Sammanfattning av teorikapitlet, källa: egen figur 

 

• Teknik relateras till UML-tekniken, i denna uppsats, som används för att rita upp 

en bild av hur strukturen för ett säljsamtal via en webbutik skulle kunna se ut.  

• Webbutik är butiken via Internet, som ska generera et välfungerande säljsamtal. 

• Ett säljsamtal är informationsflödet eller kommunikation mellan en kund och 

webbutiken. 

• Kund är en privat eller juridisk person som handlar varor och tjänster via 

webbutiken. 

 

WEBBUTIK 

INFORMATION 
INTERAKTION 

Teknik 

Säljsamtal 

Kund 
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4 EMPIRI 
 

 

 

 

 detta kapitel presenteras den empiriska delen av uppsatsen, där ett antal 

intervjuer görs och redovisas. Vidare redovisas också en undersökning 

från HUI (Handelns utredningsinstitut) samt observationer av Visma Spcs 

webbutik. 

 
 

4.1 Elektronisk handel 
 

Hösten 1999 skapades en webbutik för dåvarande företaget Scandinavian PC Systems, ett 

välkänt företag med en stor andel av sin försäljning via postorder. Företagets katalog var 

välkänd på svenska småföretag. Webbutiken organiserades liksom katalogen efter 

produktserier/produkter (Intervju med Chris Jangelöv, 2006-09-18). 

 

Våren 2000 var det dags för ännu ett steg i webbplatsen utveckling. Support via Internet 

infördes, vars målsättning var att kunna hjälpa kunder även kvällar och helger. 

Målsättningen med införandet av Internetsupporten var att kunna erbjuda kunder alla 

tjänster som redan kunde erbjudas via telefon (Intervju med Chris Jangelöv, 2006-09-18). 

Även andra metoder att marknadsföra sig via Internet framkom. Man försökte även med 

sökordsannonsering (en sökteknik på Internet t ex Google, som leder besökaren till rätt 

information), men det handlade om att utveckla en terminologi som ibland kunde vara 

väldigt svårt, säger Chris (Intervju med Chris Jangelöv, 2006-09-18). 

 

HUI, Handelns utredningsinstitut, presenterade den 24 oktober resultat från årets andra e-

barometer, en undersökning som tar upp e-handel och dess utveckling. Resultaten visade 

att mellan maj och augusti ökade försäljningen av varor via Internet i Sverige med 30 

procent i jämförelse med samma period förra året. Prognosen för e-handelsförsäljningen 

för året 2006, enligt HUI, kom att uppgå till 12 miljarder kronor, jämfört med förra året då 

varor för 9 miljarder kronor såldes via Internet. Även konsumenter var positivare än 
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någonsin till Internetköp. Enligt HUI: s e-barometer var det 79 procent som planerade att 

handla över Internet inom det närmaste halvåret. Anledningen till ökningen och 

positivismen till e-handel var att konsumenterna känner större säkerhet än vad de gjorde 

tidigare (http://www.hui.se/, 2006-10-29). 

 

4.1.1 Säljsamtal via webbutik 
 

Enligt HUI ökar alltså antalet människor som handlar via Internet hela tiden. Därför måste 

företag anpassa sig mer efter kunder och deras behov. På Visma Spcs är man väldig duktig 

på att ta vara på nya kunder. Det finns också ett stort behov av stöd och hjälp vid inköpet 

som dagens webbutik inte riktigt klarar av att ge dem som inte vet något om 

ekonomiprogram, men som ändå startar eller redan driver ett eget företag. Därför anser 

Chris (Intervju, 2006-09-18) att en ny webbutik behöver vara mer hjälpsam än dagens mer 

produktcentrerade lösning. 

 

Chris (intervju 2006-09-18) anser att det är viktigt att veta vad kunderna har för frågor när 

de besöker en webbutik. Detta för att kunna erbjuda den informationen som kunderna 

faktiskt behöver.  

 

4.2 Kunden i centrum 
 

Att sätta kunden i centrum är väldigt viktigt i dagens läge. Detta vill även Visma Spcs göra, 

genom att, som jag nämner tidigare i sektionen 4.1.1, göra en mer kundcentrerad webbutik. 

Dagens mer produktcentrerade webbutik kan ibland medföra problem för kunderna när 

det gäller att välja rätt kombination av program, framför allt för dem som inte har några 

tidigare ekonomiska förkunskaper. Patrik Cardell (intervju, 2006-12-10) upplever att 

ekonomiska benämningar som t ex kundreskontra också kan utgöra problem för kunderna. 

De olika benämningar förklaras i löpande text på webbutiken, men det är inte ofta som 

kunderna har tid att läsa alla texter om en viss produkt. Istället fokuserar kunderna mer på 

priset och köper oftast ett för litet ekonomiprogram, som inte tillfredställer kundens behov 

(Patrik Cardell, intervju 2006-12-10). 
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4.2.1 Kundens köpbeteende via Internet 
 

För att lyckas skapa en bra webbutik, med en välfungerande säljsamtal, måste kundens 

köpbeteende via Internet beaktas. Fem av sex kunder, som har gjort de senaste 

beställningar via Visma Spcs webbutik, säger att de har jobbat med Visma Spcs 

ekonomiprogram sedan tidigare (telefonintervju med kunder, 2006-10-16). Detta gör att 

kunderna som intervjuats inte hade behov av att ringa eller söka efter information om 

ekonomiprogram på Visma Spcs webbutik, utan de gjorde endast beställningen. Samtliga 

kunder tycker att Visma Spcs webbutik är enkel och klar. En av kunderna anser att 

webbutiken är en standardwebb, vilket gör att köpet går snabbt och smidigt. Vidare säger 

samtliga kunder att de kände sig bekväma med köpet och medger att det inte har varit 

några problem alls.  

 

David Nadel (intervju, 2006-10-10), som är programansvarig för Systemvetenskapliga 

programmet på Växjö universitet, säger att han inte brukar handla via Internet. De enstaka 

gånger han gör det handlar det om att köpa böcker. Anledningen till att han inte brukar 

köpa varor via Internet är för att det är alltför komplicerat.  

 

David Nadel ger dock exempel på de funktioner som kan generera ett bättre säljsamtal via 

en webbutik. Han anser att en beskrivning av innehållet i varan eller tjänsten är det som 

han brukar titta på först. Vidare anser David att det är bra om det finns ett antal 

skärmbilder på hur varan ser ut och fungerar. Detta, säger David, kan spela en avgörande 

roll i kundens beslutsporcess (intervju med David Nadel, 2006-10-10).  

 

I övrigt tycker inte David att det är något fel på säkerheten i webbutikerna. Han tror inte 

att det skulle vara anledningen till att folk inte köper varor via en webbutik. Vidare anser 

han att det värsta med en webbutik är att det ibland kan vara väldigt svårt att hitta 

information man letar efter (intervju med David Nadel, 2006-10-10).  

 

Visma Spcs har allt ifrån den små företag till den största som kunder, därmed varierar även 

erfarenheten inom ekonomin. Patrik Cardell (intervju 2006-12-10) säger att det inte finns 

några kunder som inte vet hur webbutiken bör användas. Han tror att vissa kunder, helt 

enkelt, inte vill handla via webbutiken, medan vissa vill snabbt ta reda på vilken program de 

behöver. Det svåraste är att förmedla rätt fördelar med ett program till en viss kund.   
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4.2.2 Kundupplevelsen vid e-handel 
 

Det är väldigt viktigt att veta hur kunderna upplever e-handel via Visma Spcs webbutik. 

Kundens upplevelse vid e-handel kan vara avgörande om kunden handlar via Internet. Idag 

har Visma Spcs en funktion, som heter ”Vi ringer direkt”.  Kunder kan använda den för att 

få svar på deras frågor. Det går ut på att kunderna fyller i ett formulär (se figur 16, nedan) 

för att sedan blir uppringda av Visma Spcs försäljningsavdelningen, som är beredda att 

svara på kundernas frågor kring köpet av en produkt eller tjänst (www.vismaspcs.se, 2006-

10-27). 

 

 

 

Figur 16. Vi ringer direkt, källa: www.vismaspcs.se (2006-10-27) 

 

För att se vilka andra kommunikationskanaler skulle kunna vara, möjliga för framtida 

uppföljningar av webbutiken, har jag även frågat kunderna om de någonsin har pratat med 

folk, via Internet, genom att använda mikrofon och högtalare, om de någonsin har chattat 

samt om kunderna har använt diskussionsforum för att få hjälp och tips. Samtliga kunder 

säger att de har använt sig utav diskussionsforum och chattat samt använt mikrofon och 

högtalare för att prata med människor via Internet. Detta tycker de fungerade bra och kan 

tänka sig använda sådana funktioner vid inköp av en vara, för att få information som 

kanske inte finns på webbutiken (telefonintervjuer, 2006-10-16).  

 

Navigering 

Observationer av webbutiken visar att det finns en klar och tydlig navigation i 

navigationsträdet till vänster i bilden (figur 17). Länkarna är svarta och det går inte att se 

vilka länkar som redan har besökts. Genom att enbart titta i navigationsträdet går det heller 

inte att se var någonstans man befinner sig i dagsläget (se bilaga 10, Observationsguide). 
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Själva webbutiksstrukturen är av hierarkisk art (se bilaga 9), vilket även bekräftas av Chris 

Jangelöv. Vidare har webbutiken en logotyp längst upp i vänstra hörnet som visar 

användaren vilken webbutik han/hon befinner sig i (bilaga 10).  

 

Figur 17. Visma Spcs webbutik, källa: www.vismaspcs.se, 2006-11-15 

 

Struktur 

Webbplatsen kan ha tre olika stilar, i form av sekvenser, hierarkier och nät. Det enklaste 

sättet att strukturera upp informationen är att använda sig av en sekvensstruktur. Det finns 

dock två typer av sekvensstruktur: den ena är rak sekvensstruktur och den andra är logisk 

sekvensstruktur.  Den raka sekvensstrukturen ser ut enligt figuren 18, nedan. Det kan vara 

en logisk serie av ämnesområden som hör ihop. I en vanlig förekommande webbplats med 

en rak sekvensstruktur ges en introduktion till ett ämne som sedan ger mer information ju 

mer användaren väljer att klicka (http://www.webstyleguide.com/site/basic_structures.html, 2006-11-

30).  
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Figur 18. Rak sekvensstruktur, källa: http://www.webstyleguide.com/site/basic_structures.html, 2006-11-30 

 

Med en logisk sekvensstruktur menas dock att det är mer komplext. Det kan vara att det 

finns ett antal sidor på en webbplats som utgör en sekvensstruktur, men som också 

innehåller länkar till andra sidor (http://www.webstyleguide.com/site/basic_structures.html, 2006-11-

30). 

 

 

Figur 19. Logisk sekvensstruktur, källa: http://www.webstyleguide.com/site/basic_structures.html, 2006-11-30 

 

Vidare finns den hierarkiska strukturen som innebär att samtliga sidor på webbplatsen är 

uppbyggda kring en huvudsida. Det här är ett utmärkt sätt att strukturera komplex 

information. Hierarkiska diagram är lätt att förstå eftersom de är vanliga även i 

organisationer och företag. Att använda sig av en hierarkisk struktur på en webbplats ger 

intryck av en välorganiserad webbplats. Mina observationer av Visma Spcs webbutik visar 

att den har en struktur som är av hierarkisk art (se bilaga 10, Observationsguide). 

 

 

Figur 20. Hierarkisk struktur, källa: http://www.webstyleguide.com/site/basic_structures.html, 2006-11-30 

 

En nätbaserat struktur på en webbplats innebär att alla sidor på webbplatsen är kopplade 

till varandra. Själva idén med att ha en nätbaserat struktur är att användare ska kunna följa 
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sina intressen. Problemet med den här strukturen är att det ibland kan bli förvirrande för 

användare (http://www.webstyleguide.com/site/basic_structures.html, 2006-12-01). 

 

Figur 21. Nät struktur, källa: http://www.webstyleguide.com/site/basic_structures.html, 2006-11-30 

 

Figur 22, nedan, visar sammanfattningsvis de tre strukturernas komplexitet och hur 

användare av de olika webbplatserna kan uppfatta dessa. Sammanfattningsvis är den 

nätbaserade strukturen flexibel men väldigt komplex. Den sekvensbaserade strukturen är 

linjär och går att förutspå samt att den är väldigt enkel. Den hierarkiska strukturen är till för 

att kunna förstås av alla och är både flexibel men också förutsägbar 

(http://www.webstyleguide.com/site/diagrams.html, 2006-12-02). 

 

Figur 22. Webbstruktur diagram, källa: http://www.webstyleguide.com/site/diagrams.html, 2006-12-02 

 

Information 

Webbutiken ger en möjlighet för Visma Spcs kunder att fördjupa sig i de olika produkterna 

och ta till sig den information som erbjuds och som är tillgänglig tjugofyra timmar om 

dygnet (Patrik Cardell, intervju, 2006-12-10).  

 

Det som ibland kan vara problem för kunderna, som inte har några tidigare förkunskaper 

av ekonomi, är att välja rätt kombination av program. Patrik Cardell (intervju 2006-12-10) 
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upplever att ekonomiska benämningar som också kan utgöra problem för kunderna. De 

olika benämningar förklaras i löpande text på webbutiken, men det är inte ofta som 

kunderna har tid att läsa alla texter om en viss produkt. Istället fokuserar kunderna mer på 

priset och köper oftast ett för litet ekonomiprogram, som inte tillfredställer kundens behov. 

 

4.3 Teknik med hjälp av UML och UP 

4.3.1 Kravspecifikation 
 
För att en välstrukturerad webbutik ska kunna skapas, måste företaget höra vad kunderna 

har för önskningar, för att de sedan ska uppfatta webbutiken som attraktivt och för att 

välfungerande säljsamtal ska genereras. Visma Spcs kunder (telefonintervju, 2006-10-17) 

har svårt för att uttala sig om hur Visma Spcs kan förbättra sin webbutik för att hjälpa sina 

kunder i köp- och beslutsprocessen. En kund säger dock att det skulle vara bra att ha en 

Hjälp-meny för de mer oerfarna användarna av webbutiken. Detta föreslog även David 

Nadel (intervju, 2006-10-19) där han utöver Hjälp-menyn nämner även att en bra webbutik 

skulle kunna innehålla ett demoprogram, som skulle underlätta köpprocessen. 

 

Vidare anser David Nadel (intervju, 2006-10-19) att om Visma Spcs skulle lyckas göra en 

online-hjälp som fungerar betydligt bättre och lättare att nå, än genom att ringa till 

företaget, skulle det bli fler som handlar via webbutiken. Online-hjälp menar han, bör bestå 

av FAQ (Frequent Asked Questions), som behandlar svaren på de senaste ställda frågor, 

och en Hands-on-Manual, som med hjälp av ett antal bilder skulle kunna visa hur t ex en 

programvara installeras. Kundernas utvärderingar av olika program kan också vara ett sätt 

att informera nya kunder om olika program som finns tillgängliga. Chirs Jangelöv (intervju 

2006-12-01) säger att kunderna som inte har tidigare kunskap eller erfarenhet av ekonomi 

förstår inte alla ekonomiska begrepp som används för att beskriva innehållet i ett 

ekonomiprogram. Detta resulterar i att kunderna ringer istället till försäljningsavdelningen 

på Visma Spcs, och ber om hjälp.  

 

En av kunderna (telefonintervju, 2006-10-17) anser också att det är bra med 

diskussionsforum som support eller hjälp under eller efter köpprocessen. I dagsläget har 

Visma Spcs inte denna tjänst, men det är något som kan komma att införas i framtiden. 

Detta säger Chris Jangelöv (intervju, 2006-12-01) är något som redan diskuterats. Den 

typen av nya former för umgänget med kunderna väcker ofta interna diskussioner. Om 

företagets webbplats ses som ytterligare en del av företagets verksamhet är kunderna 
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kanske mindre benägna att utnyttja alla nya möjligheter kanalen har. Om kunderna däremot 

ser den som en fullservicekanal, en e-kopia av företagets verksamhet, så är det lättare att 

söka nya utvecklingsvägar anser Chris Jangelöv (intervju, 2006-09-18). 

 

Patrik Cardell (intervju 2006-12-10) anser att webbutiken saknar en funktion som skulle 

kunna underlätta för kunden att hitta rätt lösning. Han anser att en frågetabell bör kunna 

fungera. Ett personligt säljsamtal går ut på att samla information om kunden, där vanliga 

frågor är t ex: hur jobbar ni idag och hur ser er verksamhet ut? Försäljarna på Visma Spcs 

försöker undvika att ta beställningar från kunder, för att istället försöka säkerställa behovet 

hos kunden.  

4.3.2 Aktivitetsdiagram 
 

David Nadel (intervju 2006-10-12) anser att strukturen av ett säljsamtal via en webbutik 

skulle kunna kartläggas med hjälp av ett aktivitetsdiagram. Dagens säljsamtal via 

webbutiken kan därmed illustreras, med ett aktivitetsdiagram, enligt följande: 

 

Figur 23. Aktivitetsdiagram av säljsamtal via dagens webbutik, källa: egen figur 

 

Figur 23, ovan, visar att det inte finns mycket av säljsamtal via dagens webbutik. Detta 

stöds även av Visma Spcs kunder som säger att de känner till och har jobbat tidigare med 

ekonomiprogram från Visma Spcs (intervju, 2006-10-13) och att det ända de gjorde vid 

köptillfället var att beställa ekonomiprogrammet de behövde.  

Klickar på Ekonomiprogram 

Ringer Gör beställning 

Vet inte vilket ekonomiprogram kunden ska ha Vet vilket ekonomiprogram kunden ska ha 

If kunden 

Kund 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

 

 

 

 kommande avsnitt relateras den teoretiska grunden till det empiriska 

materialet. Här diskuteras och analyseras även det insamlade data som 

ska lägga grunden till slutsatserna.  

 

5.1 Elektronisk handel 
 

Enligt teorin kan e-handel delas in i två olika delar, indirekt och direkt handel. Med indirekt 

handel menas att kunden beställer en produkt via Internet, men att betalningssättet blir 

antigen i form av en faktura eller via postförskott. Leveransen av produkten sker på 

traditionellt sätt. Direkt handel, å andra sidan, innebär att kunden beställer och betalar för 

en produkt eller tjänst via Internet. Leveransen sker därmed också via Internet. Exempel på 

sådana produkter eller tjänster är datorprogram, spel, filmer och musik. Visma Spcs är 

inriktade på indirekt e-handel eftersom beställningen kan göras via webbutiken, men 

betalningssättet blir antigen i form av faktura eller postförskott. När det gäller Visma SPCS 

anser inte jag att betalning via Internet är något de behöver, eftersom kunderna inte får det 

beställda ekonomiprogrammet med detsamma d.v.s. det går inte att hämta 

ekonomiprogrammet direkt från webbutiken. I teorin kallas detta för indirekt e-handel. 

Leveransen av ekonomiprogram sker också på traditionellt sätt.  Jag anser att det som 

ytterligare skulle kunna påverka och förmodligen stärka Visma Spcs e-handel är att kunna 

leverera ekonomiprogram direkt via webbutiken, genom att låta kunder ladda hem 

ekonomiprogrammet samt betala via webbutiken. På det viset skulle kunderna se på 

webbutiken som en fullservice kanal.  

 

Med Business to Business (B2B) menas att e-handel sker företag emellan via Internet. 

Business to Customer (B2C) innebär att e-handel sker mellan företag och konsumenter. 

Visma Spcs främsta målgrupp är små företagare, men det finns även privata personer som 

handlar ekonomiprogram för eget bruk. Eftersom både företag och privatpersoner som 
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handlar från Visma Spcs benämns som kunder är det ett tydligt tecken på att Visma Spcs 

följer en klar B2C koncept, eftersom alla kunder är egentligen de slutliga konsumenterna.  

 

Visma Spcs gjorde sin senaste uppföljning av webbutiken år 2000. Mycket har hänt i 

utvecklingen av e-handel de senaste sex åren. Människor har i synnerhet börjat handla mer 

via Internet, detta visar även HUI: s undersökning. Det som är viktigt att analysera härnäst 

är hur säljsamtalet via webbutiken har fungerat hittills och hur vill man att det ska fungera i 

framtiden. 

 

5.1.1 Säljsamtal via webbutik 
 

Teorin säger att dagens kunder har fått större makt eftersom det har blivit mycket lättare att 

komma åt information om konkurrenternas erbjudanden. Därför sägs order, leverans och 

betalning vara tre komponenter som är avgörande för att kunden ska uppleva en webbutik 

som attraktivt. Vid ordertillfället bör kunden få relevant information om produkter och 

tjänster som säljs. Även leveransinformation bör vara tillgänglig för kunden, liksom 

egenskap och prisinformation. Beställningen ska också vara enkel och kunden ska kunna få 

en snabb bekräftelse, som också ger kunden trygghet. Bekräftelsemeddelandet ska innehålla 

information som t ex beräknad leveranstid, leveranssätt, ändring av leveranstiden, förslag 

till kompletteringsbeställning, mindre ändringar i produkterna, prissänkning av de beställda 

varorna samt information om fraktarens webbplats och där de kan följa försändelsens väg 

fram till kunden. Chris säger att kunderna får en beställningsbekräftelse via e-post när de 

beställer en produkt. Leveranserna ska vara snabba, säkra och exakta. Webbutiken ska 

kunna erbjuda flera olika betalningssätt, vilket gör att kunderna själva kan avgöra vilket 

betalningssätt som passar dem.  

 

Kunderna som intervjuats anser att webbutiken är tydlig och klar. Den anses vara en 

standardwebb. Ingen av kunderna har haft problem med beställningen. Samtliga kunder 

säger att de har erfarenhet av Visma SPCS ekonomiprogram sedan tidigare och letade aldrig 

efter information om produkterna vid beställningstillfället. Jag anser att det är just där 

problemet ligger, att det finns kunder som har kunskap om ekonomi samt att det finns de 

som inte har någon kunskap om ekonomi. Mina observationer av Visma Spcs webbutik 

visar att det är väldigt enkelt att förstå sig på webbutiken och beställningen. 
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Enligt det teoretiska ramverket i den här uppsatsen sätter alltför många företag tyngdpunkt 

på att bygga upp webbutiken och bryr sig mer om dess utseende än själva funktionerna. 

Den egentliga utmaningen, som företagare bör fokusera på, är att skapa en bredare och mer 

fördjupad dialog med kunder. Detta kan göras genom t ex e-post från företag webbutik.  

 

En välutformad webbutik kan automatisera en stor del av kunddialogen. Det är många 

kunder och företag som anser att det är lättare att få information via Internet än att ringa 

och hamna i en telefonkö. Vidare är det viktigt att webbutikens besökare får även annan 

information som eventuellt kan locka de att komma tillbaka. Det kan exempelvis handla 

om nya produkter eller tjänster.  Ett annat sätt att påverka besökarna är att erbjuda 

information om närliggande områden som också kan vara intressant för dem. Att erbjuda 

besökarna att lägga en bevakning för att sedan få besked när ny information uppstår är 

därför mycket effektivt. Styrkan med välutformad kunddialog via Internet är hastigheten 

med vilken ny information kan förmedlas till kunderna Många företag även anordnar 

tävlingar på sin webbplats för att dra till sig potentiella kunder.  

 
Chris säger i sin första intervju att Visma Spcs är väldig duktig på att ta vara på nya kunder. 

Det finns också ett stort behov av stöd och hjälp vid inköpet som dagens webbutik inte 

riktigt klarar av att ge dem som inte vet något om ekonomiprogram, men som ändå startar 

eller redan driver ett eget företag. Det högst prioriterade målet är att alla besökare ska 

kunna förstå och använda webbutiken och webbplatsen. Detta är helt i linje med företagets 

ursprungliga affärsidé, att göra begripliga program som alla ska kunna lära sig att använda.  

 

Det svåra är att ta reda på vad de olika kunder har för frågor när de kommer till Visma 

Spcs webbutik. Vilken information de är intresserade av samt om kunderna hittar 

informationen de söker i webbutiken? Jag tycker att Visma Spcs bör i snar framtid lägga 

mer energi på att förenkla webbutiken åt kunder som inte har mycket kunskap om 

ekonomi.  

 

Även David Nadel anser att e-handel kan, ibland, vara komplicerat beroende på hur 

webbutiken är strukturerad. Han menar att rätt information som kunderna behöver ibland 

inte finns i webbutiken eller är gömd någonstans i navigeringsträdet. Patrik Cadell anser 

däremot att Visma Spcs webbutik fungerar väldigt bra för de kunder som vet vad de vill ha. 

Patrik menar att webbutiken är väldigt informativ och tydlig. Det kan dock vara lite svårt 

för kunderna att veta vilken produkt som passar just de p.g.a. att Visma Spcs har flera 
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produktserier av en och samma produkt. Webbutiken ger dock en möjlighet för Visma 

Spcs kunder att fördjupa sig i de olika produkterna samt ta till sig den information som 

erbjuds och som är tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet. 

 

Jag anser inte att Visma Spcs webbutik saknar rätt information, det som istället kan vara 

problem är att få kunderna att läsa all text som behöver läsas för att sedan kunna fatta ett 

köpbeslut. Visma Spcs kunder är oftast egna företagare som inte har tid att läsa igenom allt 

som behövs för att kunna fastställa sina behov och fatta ett köpbeslut. Därför tycker jag att 

en ordlista bör vara tillgänglig för dem som kanske inte vill läsa förklaringar i en lång text, 

utan kunna lätt komma åt en ekonomisk benämning genom att titta i en ordlista. Detta tror 

jag skulle spara tid för både kunden, som inte skulle behöva ringa till 

försäljningsavdelningen och därmed skulle försäljningen ha mer tid över för andra 

uppgifter.  

 

5.2 Kunden i centrum 
 

Internet är i många aspekter en succé för e-handel. Det ger en möjlighet för både stora och 

små företag att marknadsföra sig via webbplatser och webbutiker, vilket gör att det går att 

nå ut till fler potentiella kunder över hela världen. Detta resulterar också i att konsumenter 

får mer makt över köpprocessen och leverantörer. För att förstå hur ett säljsamtal kan 

formas räcker det inte att bara att beskriva hur e-handel fungerar och hur strukturen på en 

webbutik ser ut. Kunden måste stå i centrum och där spelar kundens köpbeteende en 

väldigt stor roll. Även teorin antyder att det är kunderna som är de egentliga vinnare vid 

allmän elektronisk handel. I USA talas det om ”buy power”, som betyder köparmakt. 

Vanliga kunder och inte minst konsumenterna får ett redskap att kunna välja det bästa på 

Internets stora utbud av varor och tjänster. Detta förvandlar en vanlig kund till ”power 

customer”, en kund som kan ställa krav på leverantörer och vill ha den bästa servicen. 

Enligt teorin fungerar e-handel som bäst för ett företag när kunden bygger upp och känner 

förtroende för leverantören. Likaså måste även leverantören känna säkerheten i att kunden 

betalar för produkten eller tjänsten. Det är dock inte endast säkerheten och informationen 

som lockar folk till att handla via en webbutik. Det finns tre aspekter som företag ska tänka 

på för att få kunderna att handla mer via webbutiken. Dessa tre är: bekvämlighet, ekonomi 

och effektivitet. Kunderna förväntar sig få antigen bättre priser och/eller bättre service. 
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Företag Kund 

Teknik 

Säljsamtal 
via Internet 

Kundens krav ska kunna tas 
fram, inte bara företagets. 
Vilka är kunder? Kan man 
dela upp kundsegmentet i 

mindre grupper för att lättare 
kunna känna igen deras 

behov. Vilken kunskap har 
kunderna? 

Vilken relation har företaget med sina kunder? 
Vad vet företaget om kunderna och hur mycket vet 

kunderna om företaget? 

Vilka kompetenser har 
företaget? 

Hur använder sig företaget 
av tekniken? Vad för slags 

teknik behövs det? 

 Det som ibland kan vara problem för kunderna som inte har några tidigare förkunskaper 

om ekonomi, är att välja rätt kombination av program. Det är ekonomiska benämningar 

som kan utgöra problem för kunderna i köpprocessen. De olika benämningar förklaras i 

löpande text på webbutiken, men det är inte ofta som kunderna har tid att läsa alla texter 

om en viss produkt. Istället fokusera kunderna mer på priset och köper oftast ett för litet 

ekonomiprogram, som inte tillfredställer kundens behov. 

 

Jag anser att även kundens köpbeteende kan avgöra strukturen till ett säljsamtal via 

webbutiken. Det är viktigt att fråga sig hur kunderna beter sig när de handlar via en 

webbutik. Vad är de för personer och hur kunniga är de, när det är frågan om 

ekonomiprogram? Den här informationen spelar en avgörande roll om hur strukturen för 

ett säljsamtal via webbutiken kartläggs. 

 

Figur 24, nedan, visar relationer mellan kunder, företaget och tekniken. För att ett bra 

säljsamtal via webbutiken ska kunna formas behöver företaget ta reda på vilken sorts 

relation företaget har gentemot sina kunder och vilken slags relation som vill skapas med 

hjälp av en webbutik. Det som också är väldigt viktigt för företaget är att se över kundernas 

behov och krav på hur ett säljsamtal via webbutiken ska utformas. Företaget ska också 

kunna gruppera kundsegmentet i mindre grupper genom att t ex undersöka hur mycket 

kunskap dessa har om varor och tjänster som säljs. I den här uppsatsen delar jag upp 

kundsegmentet efter kunskap och/eller erfarenhet av ekonomiprogram. Ovanstående 

diskussion kan illustreras enligt följande (figur 24): 

Figur 24. Relationer mellan företag, teknik och kunder, källa: egen figur 
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Fastställande av behov 

Gör en beställning 

Betalar varan 

Tar emot varan 

Kontaktar försäljaren 

Erfarna kunder 

Fastställande av behov 

Sökande efter produkter 

Jämförelse av produkter 

Gör en beställning 

Betalar varan 

Tar emot varan 

Kontaktar försäljaren 

Sju steg i beslutsprocessen enligt teorin 

Fastställande av behov 

Sökande efter produkter 

Jämförelse av produkter 

Gör en beställning 

Betalar varan 

Tar emot varan 

Kontaktar försäljaren 

Oerfarna kunder 

5.2.1 Kundens köpbeteende 
 
De intervjuade kunderna som beställde sina varor via webbutiken säger att de är erfarna 

inom e-handel och brukar handla ofta via Internet. Det är oftast de kunder som inte har 

jobbat med ekonomiska informationssystem eller som inte har tillräckligt med kunskap av 

ekonomi som får problem att hitta rätt produkt. De flesta känner också till eller har jobbat 

tidigare med ekonomiprogram från Visma Spcs. Det är dessa kunder som ringer, söker 

information och oftast beställer direkt via telefon. De intervjuade kunderna anser att 

webbutiken är enkel och klar. Även Patrik Cardell, som är gruppchef på 

försäljningsavdelningen, kunde intyga om att det aldrig är någon som inte förstår hur 

webbutiken fungerar.  

 

Det finns två typer av kunder, de som är erfarna av ekonomiprogram och de som är 

oerfarna av ekonomiprogram.  

 

Att inte ta itu med vilka kunskaper som kunderna har kring produkterna som ett företag 

säljer kan resultera i att företaget lägger pengar på en webbutik som saknar värdefull 

information. Om kunden inte råkar ha tillräckliga kunskaper av ekonomiprogram kan det 

förekomma svårigheter i att fastställa sina behov och leta rätt på informationen som behövs 

för att fatta rätt köpbeslut. Enligt teorin finns det sju olika steg som ingår i beslutsprocess 

när kunder handlar via Internet. Dessa sju är enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Två typer av beslutsprocess via en webbutik, källa: egen figur 
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Min undersökning visar att kunder som är erfarna inom ekonomiprogram går inte igenom 

andra och tredje steget. De vet vad de ska ha och de flesta har tidigare jobbat med Visma 

Spcs ekonomiprogram, vilket gör att de inte söker efter produkten och gör heller ingen 

jämförelse av produkten. Det är endast beställningen av varan som de erfarna kunderna gör 

i köpprocessen. Att komma i kontakt med försäljaren kan också förekomma vid t ex 

leverans av fel ekonomiprogram. 

 

Kunderna som är oerfarna av ekonomiprogram, går igenom alla de sju stegen som finns i 

köpprocessen. Vissa kan fastställa sina behov, men vet inte riktigt vilket program som 

passar de, eftersom det finns många programserier av ett och samma ekonomiprogram. 

Andra oerfarna kunder kan inte fastställa sina behov och känner heller inte till de olika 

ekonomiska begrepp, som skulle kunna hjälpa de att fastställa sina behov och hitta rätt 

ekonomiprogram. 

 

Mitt empiriska material visar på att det finns fler steg i kundens beslutsprocess än de sju 

som anges i teorin. Jag anser att en kund ska kunna få ringa försäljaren när som helst under 

beslutsprocessen, detta är ytterst viktigt eftersom det visar på att företaget verkligen vill 

vara där för kunden, även om det skulle finnas minsta lilla tvekan om en vara eller tjänst 

som finns på webbutiken. Detta resonemang kan sammanfattas i följande figur: 

 

Figur 26. Kundens nya beslutsprocess via en webbutik, egen figur 

Fastställande av behov 

Sökande efter produkter 

Jämförelse av produkter 

Testa/känna på produkter 

Betänkelse tid 

Gör en beställning 

Kund 

Kontakt med försäljaren 
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Figuren ovan visar att kunden (1) fastställer sina behov för att sedan (2) söka efter 

produkten. Vidare (3) jämför kunden olika produkter genom att exempelvis titta på priset. 

Liksom i en traditionell butik vill kunden även titta närmare på en produkt eller (4) testa 

den, för att vara säker på att det är rätt produkt för honom/henne. Några av Visma Spcs 

kunder säger att de besökte webbutiken en gång innan de gjorde beställningen. De säger att 

de ville (5) betänka över köpet. Här överväger kunden all information han/hon fick vid 

första besöket i webbutiken. Sist gör kunden en (6) beställning. Jag anser att kunden ska 

kunna ta kontakt med försäljaren när som helst under beslutsprocessen för att visa på att 

företaget är seriös och vill hjälpa sina kunder i deras beslutsprocess (köpprocess). 

 

Mitt empiriska material visar att Visma SPCS webbutik inte har steg som ”tar emot vara” 

och ”betalar varan”. Dessa steg kommer först efter själva säljsamtalet och beslutsprocessen. 

Däremot har mitt empiriska material visat på att vissa kunder inte köper en vara eller tjänst 

omedelbart dvs. de behöver betänkelse tid. Kunderna kan heller inte betala för varan i 

webbutiken eftersom Visma SPCS har tillämpat en indirekt försäljning, vilket innebär att 

kunderna får betala först när varan levereras, genom en faktura. Kunden kan dock göra en 

order. Utifrån det empiriska och teoretiska materialet i denna uppsats är det också ytterst 

viktigt att låta kunderna testa varan innan själva beställningen. Därför anser jag att även 

detta steg i kundens bör finnas med kundens beslutsprocess via Internet. 

 

För att kunna göra ett bra säljsamtal via en webbutik är det också viktigt att undersöka 

kundupplevelsen vid dagens webbutik. 

 

5.2.2 Kundupplevelsen vid e-handel 
 

Enligt teorin består kundupplevelsen vid e-handel av fyra steg (se också figur 7 på sidan 

26): 

� Navigation, vilket innebär att kunna orientera sig i webbutiken 

� Information, vilket gör att kunderna kan fatta köpbeslut 

� Kundservice, som är till för att besvara kundernas frågor kring produkter, 

tjänster, beställning och hur webbutiken ska kunna användas etc. 

� Logistik, som avser packning, transport och betalningsrutiner.  

Anledningen till att Hallowell beskriver detta som en kundupplevelse cykel är för att de fyra 

olika delar hänger ihop på ett direkt eller indirekt sätt. Ett exempel är (1) när det finns 
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bristande navigation i webbutiken. Detta medför att kunder inte kan hitta och få den (2) 

information de behöver. Resultatet kan bli att stor press sätts på (3) kundservice när det 

gäller kundernas förfrågningar om hur webbutiken fungerar. 

 

Jag anser att kundupplevelsen är ytterst viktigt att beakta från företagets sida, i det här fallet 

Visma Spcs. Idag har Visma Spcs en funktion som heter ”Vi ringer direkt” och som 

kunderna kan använda för att få svar på deras frågor. Det anser jag, visar på att företaget är 

seriöst och vill satsa på att hjälpa sina kunder i beslutsprocessen vid köpet. Andra sätt att 

kommunicera med kunden, för att förbättra kundupplevelsen vid e-handel, kan vara bl a 

chatt och diskussionsforum. Dessa kan användas för att vägleda kunden genom köpet av 

en vara eller tjänst. 

 

Navigation 

En väsentlig del av webbplatsens design är ändå navigationen som påverkar hur 

informationen hittas. Navigationen kan även påverka kundens syn på interaktionen med 

webbplatsen. Enligt teorin ska användaren kunna veta var han befinner sig. Detta visar 

Visma Spcs webbutik klart och tydligt genom att ha en logotyp som anger att användaren 

(kunden) befinner sig på Visma Spcs webbutik. Vidare har Visma SPCS ett klart 

navigationsträd som visar vad som användaren kan förvänta sig av webbutiken. Enligt 

teorin är det navigationsgränssnittet som hjälper användare att få svar på följande tre 

grundläggande navigationsfrågor: 

� Var är jag? 

� Var har jag varit? 

� Var kan jag gå? 

Visma SPCS webbutik svarar delvis på frågan ”var är jag?”, men den visar inte var 

användaren är i navigationsträdet. Här skulle länkarna i navigationsträdet kunna markeras 

med hjälp av de tre grundläggande färger, blå, lila och svart. På detta viset skulle 

användaren veta var han/hon har varit, var han/hon befinner sig i dagsläget och var 

han/hon kan ta vägen i webbutiken? Detta skulle också, enligt teorin, hindra användaren 

från att, av misstag, gå till samma sida flera gånger och slösa bort sin tid. Detta är också en 

av de två skäl som finns till varför det är bra att låta användaren veta vilka länkar som leder 

till tidigare besökta sidor i webbutiken. Det andra skälet är att det hjälper användaren lära 

sig webbutikens struktur.  
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Den tredje navigationsfrågan ”var kan jag gå?” besvaras genom att göra navigationens 

valmöjlighet synlig för användaren. Om användaren redan svarat på de andra två 

navigationsfrågor har han/hon redan fått förståelse för webbutikens struktur. Detta gör att 

de kan röra sig fritt i webbplatsen även till de ställen som är lite mer osynliga, eftersom det 

är omöjligt att visa alla möjliga destinationer på alla sidor. Det krävs i synnerhet en 

välstrukturerad webbplats för att användaren ska kunna svara på frågan ”var kan jag gå?”. 

Enligt teorin finns tre typer av hypertext länkar som kan användas på en webbplats eller 

webbutik:  

� Inbäddade länkar, som vanligen är understruken text som påpekar 

att det finns mer tillgänglig information att läsa som rör ett visst 

ämne.  

� Strukturerade länkar, som systematisk pekar på andra nivåer i en 

webbplatsstruktur. Det är väldigt viktigt att det är samma 

strukturella upplägg på länkar, på alla sidor i webbplatsen.  

� Associerade länkar, som brukar ge användarna en vink till ”se 

även/också” om sidor som kan vara av intresse för användarna och 

som på något sätt också relaterar till den aktuella sidan. 

Det är inte endast rätt information och navigation som gör att kunderna kan hitta rätt och 

bli inspirerade av webbutiken. Det är webbutikens struktur som också spelar en stor och 

viktig roll. Navigationen visar var kunden befinner sig, men om strukturen är dålig kan 

navigationen inte rädda webbutiken. Med andra ord, dålig struktur främjar till bristande 

användbarhet. Visma Spcs har många varor och tjänster som säljs via webbutiken, vilket 

medför att det finns en stor mängd information som måste struktureras på bästa möjliga 

sätt. Det finns tre strukturer att välja bland: 

 

Hierarkisk struktur  

Den hierarkiska strukturen är den struktur som används mest, eftersom den ger mer 

detaljerade nivåer av information. Den hierarkiska strukturen anses vara den bästa eftersom 

den kan ge rätt navigation som är synlig för användare, vilket gör att de kan välja var de vill 

ta vägen samtidigt som de ser var de befinner sig i webbplatsen och även vad de har varit. 

Även Visma Spcs webbutik har en hierarkisk struktur, vilket gör att webbutiken är klar och 

tydlig. Den hierarkiska strukturen anses vara ett utmärkt sätt att strukturera komplex 

information, eftersom dessa är lätta att förstå och det ger en intryck av en välorganiserad 

webbplats. Jag anser att strukturen i Visma Spcs webbutik bör förbli av hierarkisk art. 
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Nätbaserat struktur  

Nätbaserat struktur är upplagt och klassificerat enligt ett antal bestämda attribut eller 

parametrar. I ett nätbaserat struktur är alla sidor kopplade till varandra, vilket möjliggör för 

användare att följa sina egna intressen. Det finns dock ett problem, som är att användarna 

lätt kan bli förvirrade, framför allt om webbutiken innehåller en stor mängd information. 

Visma Spcs har för stor mängd information för att kunna använda sig av en nätbaserat 

struktur, detta anser jag skulle bara bli förvirrande för kunderna. 

 

Linjär struktur   

En linjär eller sekvens struktur ger intryck om att det är en process bestående av olika steg 

som användaren går igenom. Linjär struktur ger brist i användbarheten eftersom 

användaren måste gå igenom alla sidor för att komma till den han/hon själv vill titta på. 

Det finns två typer av (linjär) sekvensstruktur, den ena är rak sekvensstruktur, som ger en 

introduktion till ett ämne för att sedan ge allt mer information i takt med att användaren 

väljer att klicka sig framåt.  Den andra typen av sekvensstruktur är logisk sekvensstruktur 

där ett antal sidor på en webbplats utgör en sekvensstruktur, men som också innehåller 

länkar till andra sidor. Jag anser också att en linjär eller sekvensstruktur i Visma Spcs 

webbutik inte skulle passa in, eftersom det finns alltför mycket information att hantera, 

samtidigt som kunderna skulle tvingas läsa all information som finns på webbutiken. 

 

Det finns två regler med webbutikens struktur, det ska endast finnas en typ av struktur 

samt att strukturen ska spegla användarens förmåga att se på webbplatsen. Den andra 

regeln är att webbplatsstrukturen inte ska återspegla strukturen i företaget. Visma Spcs 

webbutik har en hierarkisk struktur vilket enligt teorin är det enklaste och bästa sättet att 

bygga upp en webbplats eller i detta fall, en webbutik. Detta visar både mitt empiriska och 

teoretiska material i arbetet (se bilaga 7).  

 

Jag anser att en välutvecklad hierarkisk struktur skulle kunna svara på de tre 

navigationsfrågor dvs. ”var är jag?”, ”var har jag varit?” och ”var kan jag gå?”. Utifrån 

ovanstående analys och resonemang visar sig webbplatsens struktur vara väldigt viktigt. 

Detta innebär också att Hallowells ”customer experience cycle” figur (se figuren 7 på sid. 

26) kan modifieras, där strukturen kan läggas till som ytterligare en del som kan påverka 

kundens upplevelse vid e-handel. Ett exempel kan vara när (1) strukturen är den bristande 

delen i en webbutik. Detta skulle medföra brist i (2) navigationen dvs. även om det finns en 

bra navigation blir den bristande om webbplatsens struktur är fel. Vidare blir även (3) 
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Navigation 

Information 

Customer support 

Logistics 

Customer Expirience 
Cycle 

Struktur 

informationen svåråtkomlig för kunderna som sedan ringer till (4) försäljaren eller 

kundtjänsten och ber om hjälp. 

 

 

Figur 27. Modifierad "Customer Expirience Cycle", källa: egen figur 

 

Detta resulterar i att struktur, navigation och information är de viktigaste tre byggstenar vid 

skapandet av en webbutik eller webbplats. Detta kan jag sammanställa i följande figur (figur 

28): 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Webbutvecklingens tre byggstenar 

Jag anser att Visma Spcs har lyckats bra med strukturen i webbutiken. Den är av hierarkisk 

struktur, vilket gör att användaren kan få en bra överblick av vad som finns i webbutiken. 

När det är frågan om navigationen är det en del som jag anser skulle kunna förbättras. Ett 

exempel är att använda de tre grundläggande färger (blå, lila och rött) på länkarna i 

navigeringsträdet, vilket skulle hjälpa användaren att se var han/hon befinner sig, vilka 

sidor i webbutiken som redan besökts samt vilka sidor i webbutiken som är kvar att besöka. 

Visma Spcs innehåller en stor mängd information om varor och tjänster, men den 

Struktur 

Information Navigation 



 - 58 - 

hierarkiska strukturen gör att informationen är lätt att hitta, vilket är en fördel för Visma 

Spcs webbutik. 

 

Information 

Tillgängligheten av information är ytterst viktigt när ett företag är verksam i e-handel. 

Författarna menar att ”det som inte syns finns inte”. Därför är det väldigt viktigt att kunna 

erbjuda kunderna all information som finns för att de inte ska söka sig till någon annan 

leverantör.  

 

Företag som har webbplats och webbutik ska kunna tillföra företagsinformation och 

produktinformation. Det är också av stort betydelse att kontinuerligt uppdatera sin 

webbplats och webbutik. En webbutik kan jämföras med en vanlig tidning där innehållet 

ska regelbundet förnyas. På det viset tappar inte kunderna intresset för webbutiken. 

Strukturen och innehållet på en webbutik borde dock inte förändras för mycket. Stora 

förändringar av strukturen och innehållet kan göra att kunder inte känner igen sig och 

slutar besöka webbutiken. Webbutiker som förändras eller som kan påverkas av kunden, 

gör att det finns större chans till kundens återbesök. Jag anser att det är viktigt att kunderna 

kan känna igen sig men ändå få all information de behöver. Därför är det viktigt att sträva 

efter en lätt och klar navigering i webbutiken. Alla intervjuade säger att webbutiken är lätt 

att hantera. Ingen av de kunder, som intervjuats, sökte efter information vid 

beställningstillfället. Patrik Cardell säger dock att problemet inte ligger i informationen i 

allmänhet utan om de ekonomiska begreppen som beskriver innehållet i ett 

ekonomiprogram. Därför anser jag att en ordlista bör finnas tillgänglig för kunderna som 

inte riktigt känner till alla begreppen.   

 

Tilläggsinformation är också av intresse för en kund. Den kan vara av nöjes- eller 

nyttokaraktär och egentligen stå utanför företagets verksamhet. Ett exempel på 

tilläggsinformation är väderprognoser eller börskurser. Det som är bra med 

tilläggsinformation är att det finns en chans att kunden får upp ögonen för något som är 

intressant och kommer tillbaka till webbutiken. Jag anser dock att tilläggsinformationen ska 

kunna riktas och vara bra för kundsegmentet som köper produkterna. I Visma SPCS fall 

kan tilläggsinformation handla om ekonomiska nyheter på t ex marknaden. Det kan också 

handla om politiska beslut som kan påverka en småföretagarens verksamhet.  
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I sektionen 5.2.1 Kundens köpbeteende, diskuteras om att Visma SPCS har erfarna och 

oerfarna kunder inom ekonomiprogram som ekonomi i allmänhet. Därför måste en 

webbutik anpassas till, först och främst, de oerfarna kunderna. David Nadel nämner i sin 

intervju att det borde finnas On-line hjälp för hur webbutiken fungerar. Detta tycker jag 

kan åstadkommas på flera sätt bl.a. genom att lägga till FAQ (Frequent Aksed Questions), 

som tar upp senast, av kunden, ställda frågor. Vidare nämner Chris även diskussionsforum, 

där kunderna kan gå till för att se vad andra tycker och tänker om olika produkter, vilket 

skulle hjälpa en kund med lite erfarenhet inom ekonomiprogram att fatta ett beslut 

angående köpet av ett ekonomiprogram. Diskussionsforum kan även användas av redan 

befintliga kunder, för att diskutera med andra kunder och därmed minska telefonsamtal till 

kundtjänsten. Kunderna ska alltså kunna hjälpa varandra.  Jag anser dock att det bör finnas 

kontaktinformation om det skulle röra sig om större affärer, eller riktigt osäkra kunder. En 

annan informationskälla kunna vara en ordlista, där kunderna som inte vet särskilt mycket 

om ekonomi och ekonomiska begrepp skulle kunna få hjälp och därmed lättare kunna 

bestämma sig för vilket ekonomiprogram som de behöver.  

 

Utifrån den teoretiska och den empiriska ramen sammanfattar jag, med hjälp av figuren 

nedan (figur 29), vad det är för information som en webbutik bör kunna tillföra sina 

kunder.  
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Figur 29. Information på en webbutik, källa: egen figur 

 

När det är fråga om informationen för olika produkter och tjänster på webbutiken finns 

inga klagomål från de intervjuade kunderna. Å andra sidan säger de att det inte fanns behov 

av att söka efter information eftersom de sedan tidigare jobbat med ekonomiprogram från 

Visma Spcs. 

 

Kundservice 

Kundservice ska enligt teorin vara tillgänglig på en webbutik för att kunna besvara 

kundernas förfrågningar om produkter. Visma Spcs kundservice är idag tillgänglig för 

kontakt via bl.a. e-post från webbutiken. Vidare kan kunderna, med hjälp av funktionen 

”Ring mig direkt” i webbutiken, komma i kontakt med försäljningsavdelningen. Kunderna 

fyller i ett formulär för att sedan blir uppringda av Visma Spcs försäljningsavdelning, som 

är beredda att svara på kundernas frågor som rör en produkt eller tjänst.  

 

Nyheter om 
produkten 

Prisinformation 

Information om 
Köpevillkor 

On-line hjälp 

Kontakt 
information 

Ekonomisk 
tilläggsinformation 

Produkt 
information 

Detta vill jag 
veta… 
(Information) 
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Det har även diskuterats om att inrätta ett diskussionsforum där kunderna kan få hjälp med 

produkter och tjänster. Diskussionsforumet är dock någonting som kunderna skulle få mer 

användning av efter köpet, om de skulle stöta på problem. 

 

För att se vilka andra kommunikationssätt skulle kunna vara möjliga för framtida webbutik 

uppföljningar har jag frågat kunderna om de använder mikrofon och högtalare för att prata 

med folk via Internet samt chattar och om kunderna använder diskussionsforum för att få 

hjälp och tips. Samtliga kunder säger att de har använt sig utav diskussionsforum och 

chattat samt använt mikrofon och högtalare för att prata med människor via Internet. 

Detta tycker de fungerar bra och kan tänka sig använda sådana funktioner vid e-handel, för 

att få information och hjälp, som kanske inte finns tillgängligt i webbutiken. Jag anser att 

dessa funktioner alltså kan användas för att vägleda och hjälpa kunderna i deras köp. 

Samtliga kunder som intervjuats säger att de är erfarna av ekonomiprogram och är det 

något som de skulle undra över, är det bra om det finns möjlighet för att använda en eller 

flera av de ovannämnda funktionerna.  

 

5.3 Teknik med hjälp av UML och UP 
 

Teknik som används för att ta fram strukturen på ett säljsamtal via en webbutik är av 

största intresse. Jag har valt att använda mig av UML (Unified Modelling Language) och 

UP (Unified Process). UML är en modell som visar en förenklad bild av verkligheten. Det 

är ett modelleringsspråk för att visualisera, specificera, konstruera och dokumentera en 

systemutveckling. Det är alltså ingen metod eller tillvägagångssätt för systemutveckling. 

Själva UML tillför en visuell syntax som används för att konstruera modeller. UP, Unified 

Process, är å andra sidan en metod som används som komplement till UML. 

 

Det finns 9 olika diagramtyper i UML som används för att göra en bild av ett 

informationssystem. Jag använde mig av dessa diagram för att skapa mig en bild av hur ett 

säljsamtal skulle kunna kartläggas. Aktivitetsdiagrammet är ett sätt att visa flödet i ett 

informationssystem. Med hjälp av aktivitetsdiagrammet kan jag avgöra hur 

informationsflödet ska se ut i ett säljsamtal via en webbutik, som också är väldigt viktigt för 

ett säljsamtal.  

 

UML-diagram kan dock inte användas i alla sammanhang och är väldigt svårt att använda 

även i den här uppsatsen. Jag använde mig av UML-diagram för att visa på samspelet 
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Företag Kund 

Teknik 

Säljsamtal 
via Internet 

Förbindelsen saknas 

mellan kunden och webbutiken samt dess informationsflöde. Jag anser att det fattas en 

förbindelse mellan kund och UML - tekniken. Med hjälp av UML kan man strukturera upp 

företagets hela verksamhet och skapa en webbutik, men det är väldigt svårt att anpassa 

diagrammen efter kunden. Jag har även, förgäves, försökt att göra andra diagram (som t ex 

klassdiagram) för att visa på strukturen av ett säljsamtal via en webbutik, men insåg snart 

att klassdiagrammet var för teknisk och att de mjuka faktorerna saknas som t ex kundens 

syn på webbutiken. Ett annat exempel är aktivitetsdiagrammet so jag använder i denna 

uppsats. Problemet är att aktivitetsdiagrammet visar på aktiviteter som en kund bör göra 

(kan motsvaras av Turbans beslutsmodell), men det säger inget om varför kunden behöver 

gå igenom dessa aktiviteter. Det visar alltså inte kundens behov och krav till vilken 

information han/hon vill ha.  

 

 

Figur 30. Förbindelsen mellan kund och teknik, källa: egen figur 

 

För att göra en webbutik mer kundcentrerat är det viktigt att utgå ifrån kundens krav och 

behov. Det är viktigt att fråga sig vad en kund vill ha för information när han/hon kommer 

till webbutiken dvs. vad har kunderna på läpparna när de kommer till webbutiken. Det 

anser jag att Visma Spcs bör lägga mer energi på.  

 

5.3.1 Kravspecifikation 
 
För att utvecklingen av ett system ska uppnå sitt mål måste identifiering, modellering och 

dokumentering av kraven ske. Slutprodukten av detta blir en kravspecifikation. 

Kravinsamlingen kan göras genom intervjuer, observationer, dokument mm. I grund och 

botten handlar kraven om att beskriva vad ett system ska kunna göra istället för att beskriva 

hur det ska göra det.  
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Kunderna har svårt för att uttala sig om hur Visma Spcs kan förbättra sin webbutik för att 

hjälpa kunderna i köpprocessen. En kund säger dock att det skulle vara bra att ha en Hjälp-

meny för de mer oerfarna användarna av webbutiken. David Nadel föreslår också att ett 

demoprogram skulle underlätta köpprocessen. Patrik Cardell säger att det inte finns kunder 

som är oerfarna av e-handel, istället bör fokus ligga på kunder som inte har mycket 

kunskap eller erfarenhet av ekonomi. Visma Spcs erbjuder sina kunder ett demoprogram 

och handledning till demoprogrammet som kan laddas ner från företagets webbutik. Detta 

kommer Visma Spcs att fortsätta med i framtiden eftersom det ger en bild av hur 

programmet ser ut och fungerar, samt att det ger kunderna en chans att prova ett eller flera 

ekonomiprogram som de är intresserade av för att sedan kunna bestämma sig om köpet ska 

göras eller inte. Jag tycker att det är viktig för Visma Spcs att erbjuda sina kunder all hjälp 

som går att erbjuda, eftersom det skapar en trygghet för kunderna. 

 

Vidare anser David Nadel att om Visma Spcs skulle lyckas göra en online-hjälp som 

fungerar betydligt bättre och lättare att nå, än genom att ringa till företaget, skulle det bli 

fler som handlar via webbutiken. Online-hjälp menar han, bör bestå av FAQ (Frequent 

Asked Questions) och en Hands-on-Manual, som med hjälp av ett par bilder skulle kunna 

visa hur t ex en programvara installeras. Kundernas utvärderingar av olika program kan 

också vara ett sätt att informera nya kunder om olika program som finns tillgängliga. Chirs 

Jangelöv och Patrik Cardell säger att kunderna som inte har tidigare kunskap eller 

erfarenhet av ekonomi förstår inte alla ekonomiska begrepp som används för att beskriva 

innehållet i ett ekonomiprogram. Detta resulterar i att kunderna ringer istället till 

försäljningsavdelningen på Visma Spcs.  

 

En av de intervjuade kunderna anser att det är bra med diskussionsforum som support eller 

hjälp. Den typen av nya former för umgänget med kunderna väcker ofta interna 

diskussioner. Om man ser företagets webbplats som en ytterligare del av företagets 

verksamhet är man kanske mindre benägen att utnyttja alla nya möjligheter kanalen har. 

Om man däremot ser den som en fullservicekanal, en e-kopia av företagets verksamhet, så 

är det lättare att söka nya utvecklingsvägar anser Chris Jangelöv.  Själv anser jag att det kan 

vara väldigt svårt för kunderna att fastställa sina behov. Därför tycker jag att webbutiken 

skulle kunna innehålla en introduktion till användarområden d v s de funktioner som ett 

ekonomiprogram innehåller, t ex kundreskontra. Varje sådant användarområde skulle 

kunna förklaras kort vid sidan om, genom att skriva hur och i vilken situation t ex en 
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kundreskontra används. Kunderna ska även kunna klicka i de användarområden som de 

behöver för deras verksamhet och därmed få förslag till vilka ekonomiprogram som finns 

tillgängliga och som motsvarar deras behov av användarområden.  

 

Sammanfattningsvis har de intervjuade personerna angett följande krav på en webbutik: 

o Hjälp-menyn, för de oerfarna användarna 

o  FAQ (Frequenet Asked Questions), senast ställda frågor 

o Hands-on-manual, som med hjälp av ett par bilder visar hur t ex installationen av 

en programvara går till. 

o Utvärderingar av programvaror 

o Diskussionsforum om programvaror som finns tillgängliga. 

o Ordlista över ekonomiska begrepp 

o Användarområden 

Detta kan illustreras med hjälp av nedanstående tabell, där jag återigen delar kundsegmentet 

i erfarna och oerfarna användare av ekonomiprogram. 

 

Krav Erfarna Användare Oerfarna Användare 

Hjälp – meny/On-line hjälp    

FAQ   

Hands-on manual   

Utvärderingar   

Diskussionsforum   

Produktinformation   

Prisinformation   

Leveransinformation   

Information om köpevillkor   

Kontaktinformation   

Tilläggsinformation   

Ordlista   

Användarområden   

Tabell 1. Kravspecifikation. källa: egen tabell 

 

Jag tycker att det är väldigt bra om Visma Spcs satsade på att få fram kraven och behoven 

från sina kunder, genom tex. en marknadsundersökning. Tabellen ovan (tabell 1) är ett 

exempel på hur kraven kan sammanställas för att sedan användas när uppföljningen av 

webbutiken görs.  
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Utvärderingar av olika ekonomiprogram skulle hjälpa både de erfarna och oerfarna 

användare att se vad andra, redan befintliga användare, tycker om olika ekonomiprogram 

och i vilka sammanhang som andra företag har använder sig av programmen.  

 

Jag anser att ett diskussionsforum kan vara bra att införa även vid själva köpprocessen. Där 

kan kunderna fråga andra kunder om vilka program som kan passa just deras verksamhet. 

Detta kan även användas senare efter att inköpet har gjorts som hjälp och support. Här är 

det alltså meningen att kunderna ska få svar på sina frågor. Detta kan också hjälpa företaget 

att se vilka förfrågningar som kunderna har kring de olika ekonomiprogram och använda 

detta i framtida uppföljningar av webbutiken.   

 

Jag tror dock att det som utgör störst problem för de oerfarna kunder är att de oftast inte 

kan fastställa sina behov dvs. de vet inte riktigt vilket ekonomiprogram som passar deras 

verksamhet. Även om det finns mycket information om de olika ekonomiprogrammen 

visar det sig att det finns kunder som inte har tillräckligt med ekonomiska kunskaper och 

förstår heller inte ekonomiska begrepp, som används för att beskriva användarområden 

(funktioner) i ett ekonomiprogram. Därför anser jag att det som skulle kunna läggas till är 

en liten ordlista över ekonomiska begrepp, som kunderna lätt kan ta hjälp av om det är 

något som de inte riktigt förstår. Vidare är problemet att fastställa behovet, här anser jag att 

det är bra om kunderna skulle kunna se de olika användarområdena. Det anser jag bör bli 

utgångspunkten i processen där kunden fastställer sina behov. En kort introduktion samt 

beskrivning av de olika användarområdena skulle säkert hjälpa kunder att känna sig mycket 

bekvämare med beställningen. Det svåra är egentligen att fastställa behovet och detta tycker 

jag att fokus bör ligga på när det är frågan om uppföljningen eller skapandet av en 

webbutik.   

 

5.3.2 Aktivitetsdiagram 
 

Aktivitetsdiagram används för att visa flöden och händelser i ett informationssystem. Ett 

aktivitetsdiagram är mycket användbart vid beskrivning av arbetsflöden i hur kunden 

arbetar eller hur systemet är tänkt att fungera på ett övergripande nivå. Kärnan i ett 

aktivitetsdiagram är en aktivitet. I konceptuella diagram, som t ex UML-diagram, betyder 

en aktivitet en uppgift som måste göras. 

 



 - 66 - 

Aktivitetsdiagram visar informationsflöde i en webbutik, men säger ingenting om kundens 

koppling till det hela. Ändå är det den bästa UML-diagrammet att använda i den här 

uppsatsen eftersom informationsflödet i en webbutik är väldigt viktigt när strukturen på ett 

säljsamtal ska illustreras. Mina observationer (se bilaga 10, Observationsguide) av 

webbutiken visar dock att det är en väldigt produktcentrerad webbutik, som gör det svårt 

för kunden att fastställa sina behov. Jag anser dock att aktivitetsdiagrammet inte räcker till 

för att förklara och visa på strukturen på ett säljsamtal, eftersom den inte svarar på frågan 

varför en kund bör gå igenom en viss aktivitet eller händelse. Därför har jag skapat en mall, 

där kundens förfrågningar kan kartläggas, samtidigt som aktiviteter (händelser) redovisas. 

De olika händelserna visar också vilka av kundens krav eller funktioner som uppfylls. 
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6 SLUTSATS OCH EGEN REFLEKTION 
 

 

 

 

är presenteras de slutsatser av rapporten efter att ha jämfört,  

diskuterat och analyserat teorin gentemot empirin . 

 

6.1 Slutsatser 
 
Utgångspunkt för uppsatsen är att studera hur strukturen för ett säljsamtal via 

webbutiken ska se ut för att inspirera kunden.  Problemfrågan delas upp i tre delfrågor 

som lyder enligt följande: 

• Hur ska informationen i webbutiken struktureras för att hjälpa kunderna i 

köpprocessen? 

• Vad är det som kan inspirera kunden i en webbutik? 

• Hur kan strukturen på ett säljsamtal via webbutiken illustreras? 

 

Efter att ha genomfört studien har jag kommit fram till följande slutsatser. 

 

o Webbutik, som innehar en stor mängd information bör ha en hierarkisk struktur 

som gör den enkel och klar. På det viset blir även informationen lättillgänglig för 

kunderna. 

 

o Det som kan inspirera kunden i en webbutik är enkelheten och snabbheten av 

informationsflödet.  

 

o Strukturen på ett säljsamtal via webbutiken ska spegla kundens förfrågningar om 

varor och tjänster samt kundens krav på information i webbutiken. Strukturen för 

ett säljsamtal via webbutiken kan illustreras enligt följande: 

H 

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS 
 



 - 68 - 

Produktinformation, 
Produktnyheter och 

Tillbehör 
Tilläggsinformation 

Fastställande av behov 

Sökande efter produkter Jämförelse av produkter 

Användarområden, Priser,  

Presentation 
av 

användarområden 

(1) 

(2) 

Testa/känna på produkter 

Demo, 
Hands-on-manual, 

Utvärderingar av produkter 
 

(3) 

Gör en beställning 

Betänkelse om produkten 

FAQ, 
Diskussionsforum, 

Köpevillkor 
Info om beställningsprocess 

Kundvagn 
Kassa 

Kontakt 

(4) 

Vilka behov har jag och 
mitt företag? 

Vilken produkt behöver 
jag? 

Hur fungerar 
produkten? 

Hur vet jag att jag har 
valt rätt produkt? 

Kunden har fler frågor. 
(Hur fungerar 
produkten?) 

(Hur vet jag att jag har 
valt rätt produkt?) 

 

När får jag produkten? 
Hur beställer jag? 
Var kan jag se vad jag 
har beställt? 
Hur mycket ska jag 
betala? Hur kan jag 
betala för  beställda 
produkter?   

 

Produktinformation, 
Produktnyheter och 

Tillbehör 
(Tilläggsinformation) 

Sökande efter produkter 

Online-hjälp 
Ring mig 
direkt – 

funktionen, 
Chatt  
e-mail  

Telefonsamtal 
Hands-on-

manual 

Ordlista 

Kund 

Modellen ovan kartlägger kundens förfrågningar, samtidigt som aktiviteter (händelser) 

redovisas. De olika händelserna visar också vilka av kundens krav, funktioner eller 

information som uppfylls. 

� Kunden fastställer sina behov (1) genom att välja vilka användarområden som ett 

ekonomiprogram bör ha för att tillfredställa kundens behov. 
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� Kunden söker (2) på valda användarområden för att se vilka produkter som 

innehåller dessa funktioner eller uppfyller ställda krav i ekonomiprogrammet. 

• Kunden får produktförslag och kan jämföra priser och 

användarområden. 

� Webbutiken ska, genom att låta kunden testa demoprogram, titta i Hands-on 

manualer samt få ta del av utvärderingar av ekonomiprogram från befintliga 

kunder, uppfylla kundens behov att testa och undersöka det valda 

ekonomiprogrammet (3).  

� Kunden som tycker att informationen han/hon fick är tillräcklig kan göra en 

beställning (4), där kunden får mer information om hur beställningen går till och 

köpevillkor.  

• Kunder som tycker att den information de har fått inte är tillräckligt bör 

erbjudas ett besök i webbutikens diskussionsforum eller FAQ (4).  

• Funktioner som chatt, ”Vi ringer direkt” och e-mail samt traditionella 

sätt, att ta kontakt med försäljningsavdelningen (t ex telefonnummer), 

ska vara tillgängliga för kunder som inte är nöjda med informationen de 

får i webbutiken.  

� Beställningen av produkten ska ge kunden den sista viktiga informationen om 

beställningen dvs. prissumma (kassa), samt vägledning i form av information 

genom hela beställningsprocessen.  

� Efter att beställningen är gjord bör kunden hamna återigen i steget sökande efter 

produkt. Detta är mest lämpligt för de erfarna kunder som vet vad de vill ha och 

gör endast beställningen. Att introducera dem till produktnyheter och 

tilläggsinformationen kan väcka intresset och göra att kunden kommer tillbaka 

eller köper flera produkter. 

 

Min forskning har även visat på andra faktorer som kan påverka strukturen av ett säljsamtal 

via webbutiken. Därmed kan jag dra följande slutsatser: 

 

o Jag har kommit fram till att webbutikens struktur inte får förändras alltför mycket. 

Anledningen är att kunderna ska lätt kunna känna igen sig, annars kan de bli 

förvirrade och lämna webbutiken. 
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o Diskussionsforum, Kontakt via PC med hjälp av högtalare och mikrofon samt chatt 

är alla möjliga kommunikationskanaler som kan användas för att hjälpa och vägleda 

kunderna i köpprocessen. 

 

o Visma SPCS har två typer av kunder:  

• Kunder som är erfarna av ekonomiprogram och som kan fastställa sina 

behov. 

• Kunder som är oerfarna av ekonomiprogram och känner inte till de 

ekonomiska begreppen. 

 

o Det saknas en förbindelse mellan tekniken, som används för att utveckla ett system, 

och kunden. Det som kan tas fram ned hjälp av de olika UML - diagrammen är hur 

en webbutik kan se ut och användas, men det säger inget om varför en webbutik 

används som den gör. 

 

o Struktur, navigation och information är tre viktigaste byggstenar vid framställandet 

av en webbutik eller webbplats i allmänhet.  

 

o Jag har också kommit fram till att Halowells ”customer experience cycle” saknar 

steget struktur, som egentligen är en av de viktigaste byggstenar vid utvecklandet av 

en webbutik. Jag anser att det är en viktig faktor, vilken kan påverka kundens 

köpupplevelse vid e-handel. 

 
o Min slutsats är också att Turbans beslutsprocess vid e-handel saknar ett par viktiga 

steg. Därmed har jag kommit fram till att beslutsprocessen vid e-handel bör bestå 

av följande steg: 

• Fastställande av behov 

• Sökande efter produkter 

• Jämförelse av produkter 

• Testning av produkten 

• Betänkelse tid inför köpbeslutet 

• Genomförandet av beställning 

Min undersökning visar att kunderna som handlar via webbutiken ska ha möjlighet 

att, när som helst i beslutsprocessen, ta kontakt med försäljaren. Detta visar på att 

företaget är seriös och vill hjälpa kunder i deras köpprocess. 

Kontakt med 

försäljaren 
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o Jag drar också en slutsats om att en ordlista med ekonomiska begrepp i webbutiken 

skulle kunna hjälpa kunder, som har lite eller inga erfarenheter av ekonomi, i deras 

köp av ekonomiprogram. 

 

6.2 Kritik till eget arbete 
 

En nackdel med min uppsats är att det aldrig har skrivits något bok om just hur ett 

säljsamtal via Internet borde gå till, vilket gjorde att jag i det stora hela inte hade någon 

riktig teori att utgå ifrån. Jag löste problemet genom att titta på problemet utifrån tre olika 

perspektiv dvs. kundens, företagets och teknisk, där jag tar upp om kundens köpbeteenden, 

företagets webbutik samt hur webbutiken är uppbyggd för att gynna kunderna. Detta kom 

jag fram till skulle leda mig till strukturen av ett säljsamtal.  

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 

En av de slutsatser som jag har dragit är att den övergripande strukturen i en webbutik inte 

får förändras för mycket, annars kan kunden lät bli förvirrad och lämna webbutiken. 

Frågan är hur stora skillnader får göras? Det som dock är mest intressant är om olika 

strukturer kan kombineras tillsammans. 

 

o Kan de tre webbstrukturerna kombineras för att skapa ett unikt och 

nytt sätt att strukturera en webbutik? 

 

Efter att ha dragit slutsatsen om att en viktig förbindelse mellan tekniken och kunden 

saknas tycker jag att en undersökning om hur en sådan förbindelse kan se ut och utvecklas. 

Ett förslag är att komplettera UML-diagram med ett diagram till som i sådana fall skulle 

kunna heta förhandlings- eller handlings diagram och ska visa den här förbindelsen genom 

att svara på frågan varför ett system används som den gör.  

 

o Hur kan UML-diagram kompletteras för att möjliggöra förbindelsen 

mellan teknik och kund?  
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6.4 Egen reflektion 
 

Detta examensarbete har varit väldigt spännande och roligt att jobba med. Tack vore Chris 

Jangelöv och Sara Eriksén anser jag mig ha fått ett bra grepp om det aktuella ämnet.  

 

Liksom många andra, har jag också stött på problem där jag inte riktigt visste hur jag skulle 

kunna fortsätta. Jag har bl.a. tänkt utesluta kapitel som beskriver det tekniska delen av 

arbetet d.v.s. teknik kapitlet. Det ansåg jag inte vara relevant med resten av arbetet, 

eftersom jag inte kunde visa struktur på ett säljsamtal via webbutiken genom att använda 

UML-diagram och UP-metodiken. Efter att ha konsulterat med min handledare och 

examinator, Sara Eriksén, kom vi fram till att det egentligen finns ett väldigt stort tomrum 

mellan tekniken och kunden. De olika UML-diagrammen talar om vad en webbutik kan 

innehålla och hur den skulle kunna användas samt vilka aktörer som kan använda 

webbutiken. De visar dock inget om varför en webbutik ska kunna få användas som den 

gör. Detta har resulterat i att jag har kommit fram till slutsatsen om att UML-diagrammen 

skulle kunna kompletteras med en ”förhandlingsdiagram” som ska visa på varför ett system 

fungerar som det gör.  

 

Det som var lite komplicerat med min problemfråga var att definiera ett säljsamtal via en 

webbutik. I början av uppsatsen ansåg jag att ett säljsamtal via en webbutik var en dialog 

som företaget hade med sina kunder. Efter ett tag började jag inse att det handlade mer om 

själva strukturen och informationen, men jag visste ändå inte säkert om det var det som 

säljsamtal via en webbutik är. Efter att ha pratat med Chris Jangelöv, min mentor och 

Internetansvarig å Visma SPCS insåg jag att det egentligen var flödet av information, men 

att det ändå hade med webbutikens struktur att göra. Att ha rätt information är en sak, men 

att få rätt flöde i webbutiken måste webbutikens struktur diskuteras. Därmed har även min 

definition av vad ett säljsamtal via en webbutik: Det handlar om att ha rätt information och 

rätt struktur i en webbutik, som gör att flödet i webbutiken kommer att ta fram strukturen 

av ett säljsamtal. Det är också ytterst viktigt att undersöka och veta vilka kunder företaget 

har för att kunna avgöra vilka kunder som har mest användning av webbutiken och som 

kommer att använda den mest. I den här uppsatsen har jag intervjuat ett flertal kunder som 

fick chansen att berätta vad det tycket om Visma SPCS webbutik. Detta resulterade i att jag 

gjorde ett litet stickprov, som Visma SPCS kan använda i något senare projekt och veta 

vilken riktning de ska ta.   
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6.5 Begreppsförklaringar 
 

Beteckning Förklaring 
Internet Ett nätverk som består av många sammanhängande 

nät. Dessa bildar tillsammans Internet. 
 

Struktur Relationer och sammanhang som råder mellan delarna 
i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet 
är uppbyggd av sina element. 
 

Webbplats (hemsida) En webbplats kan röra ett visst ämne, en viss 
organisations verksamhet eller ett visst företags varor 
eller tjänster via Internet. 
 

Säljsamtal Flöde av information och/eller kommunikation mellan 
kund och säljare. 
 

Webbutik Butik med varor där varorna beställs via Internet. 
 

Elektronisk handel (e-
handel) 

Marknadsföring och försäljning av varor och tjänster 
via Internet. 
 

UML (Unified Modelling 
Language) 

Modelleringsspråk för konceptuella modeller. 
 
 

UP (Unified Process) Metodiken som används vid systemutveckling. 
 

E-handel (elektronisk 
handel) 
 

Utbyte av och handel med elektronisk information 
som stöd vid affärstransaktioner 

B2B (Business to business) Elektronisk handel mellan företag. 
 

B2C (Business to customer) Elektronisk handel mellan företag och konsument 
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7.3 Intervjuer 
� Chris Jangelöv, Visma Spcs, 2006-09-18, kl. 13.00 – 15. 00 
� David Nadel, MSI (Matematiska och Systemtekniska Institution), 2006-10-12, kl. 

10.30 – 11.15. 
� Patrik Cardell, Visma Spcs, 2006-12-10, kl. 12.30 – 13.00 
 

7.4 Telefonintervjuer 
� Visma Spcs kunder, 2006-10-16, kl. 10.00 – 15.00 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga: 1 - Aktivitetsplan 
 
Aktivitetsplanering 
                

                

Vecka (datum) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Aktivitet/Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Inledning                               

Metod                               

Teori                               

Empiri                               

Analys                               

Slutsats                               

                

 
Figuren ovan visar mitt aktivitetsplan för detta examensarbete. 
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8.2 Bilaga: 2 – Intervjuguide 1 för Chris Jangelöv (Visma Spcs) 2006-09-18 
 
 
Typ av dokument 

         Introduktionsmöte med Chris Jangelöv – Visma 
Datum: 

2006-09-18 
Sida: 

1 (2) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Möte med Chris Jangelöv 18.doc 

 

Titel: 

Visma Spcs – Webbmarknadsföring 
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Möte med Chris Jangelöv 18/9 
 
Den här intervjun ska resultera i att  

o Få lära känna Chris Jangelöv och hans funktion i företaget, Visma Spcs 
o Ta reda på lite kort om hur det gick till när man på Visma Spcs började med 

webbmarknadsföring 
o Ta reda på om företaget har planer på att förbättra sin webbmarknadsföring och i så fall på 

vilket sätt? (Problemdiskussion) 
o Tillsammans med Chris, ta fram en problemformulering. 

 
 
Mötet ska hjälpa mig i sammanställningen av första kapitlet, det vill säga inledningen. 
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INTERVJUGUIDE 1 

 
VISMA SPCS 

 
 
DEL 1 
 
 

1. Vad har du (Chris Jangelöv) för funktion i företaget? 
2. Hur har webbmarknadsföringen utvecklats i företaget? 
3. Hur har Internet och webbmarknadsföringen påverkat företagets framgång? 
4. Tycker du att alla företag borde utnyttja webbmarknadsföringen? 
5. Vilka olika typer av webbmarknadsföring använder företaget? 
6. Hur tror du att företagets webbmarknadsföring kommer att se ut i framtiden? 
7. Har man stött på komplikationer när det gäller webbmarknadsföring? 
8. Är webbmarknadsföring bättre än vanlig traditionell marknadsföring? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för er medverkan! 
 

Ajna Hajderovic 
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8.3 Bilaga: 3 – Möte med Chris Jangelöv (Visma Spcs) 2006-09-28 
 
 
Typ av dokument 

         Intervjumöte 1 med Chris Jangelöv – Visma 
Datum: 

2006-09-28 
Sida: 

1 (2) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Möte med Chris Jangelöv 29.doc 

 

Titel: 

Visma Spcs – Säljsamtal via webbutik (Internet) 
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Möte med Chris Jangelöv 29/9 
 
Punkter som ska tas upp på mötet: 

o gå igenom problemformuleringen  
o rätta till de fel som fanns i sammanställningen av intervjun från 18/9 
o gå igenom innehållsstrukturen i arbetet 
 

 
Mötet ska hjälpa mig att rätta till de fel som finns i bl.a. sammanställningen av förra intervjun samt 
att strukturen i arbetet och problemformuleringen ska kommenteras av Chris.   
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8.4  Bilaga: 4- Möte med Chris Jangelöv (Visma Spcs) 2006-10-10 

 
 
Typ av dokument 

         Intervjumöte 3 med Chris Jangelöv – Visma 
Datum: 

2006-10-10 
Sida: 

1 (3) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Möte med Chris Jangelöv 10-10.doc 

 

Titel: 

Visma Spcs – Säljsamtal via webbutik  
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Möte med Chris Jangelöv 10/10 
 
Punkter som ska tas upp på mötet: 

o Gå igenom frågorna som ska ställas till kunder 
o Chris får självklart ge förslag på frågor som han vill att jag ska fråga kunderna 
o Få namn på kunderna som har handlat på Visma Spcs webbutik 

 
Mötet ska hjälpa mig att komma igång med det empiriska arbetet vilket rör kapitlet som handlar om 
kunder och deras köpbeteende. Jag ska också redovisa den preliminära lösningen av uppsatsen, 
detta för att få synpunkter och kritik (både bra och dålig) för att sedan kunna bestämma om jag ska 
fortsätta i samma riktning eller ändra riktningen i uppsatsen.  
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8.5 Bilaga: 5- Möte med Chris Jangelöv (Visma Spcs) 2006-12-01 
 
Typ av dokument 

         Intervjumöte 6 med Chris Jangelöv – Visma 
Datum: 

2006-12-01 
Sida: 

1 (5) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Möte med Chris Jangelöv 
30.11.2006.doc 

 

Titel: 

Visma Spcs – Säljsamtal via webbutik  
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Möte med Chris Jangelöv 30/11 
 
Punkter som ska tas upp på mötet: 

� Gå igenom slutsatserna 
� Visa upp hela examensarbetet (som ännu inte är helt färdigt) för Chris 

(Extra) 
 
Mötet ska resultera i att jag får reda på om slutsatsen är godkänt dvs. en bekräftelse på att rätt 
slutsats har tagits fram (eller inte). 
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8.6 Bilaga: 6 – Intervjuguide 2 för David Nadel (MSI, Växjö universitet), 
2006-10-12 

 
 
Typ av dokument 

         Intervjumöte 1 med David Nadel – MSI 
Datum: 

2006-10-12 
Sida: 

1 (3) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Möte med David Nadel - 10-10.doc 

 

Titel: 

Visma Spcs – Säljsamtal via webbutik  
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Möte med David Nadel 10/10 
 
Punkter som ska tas upp på mötet: 

o Presentera min idé för uppsatsskrivandet 
o Genomföra intervju 

 
Mötet ska hjälpa mig besvara mina frågor som ska vara en del av mitt empiriska arbete. David 
Nadel är programansvarig vid MSI på Växjö Universitet och anses vara rätt person för mitt arbete 
eftersom han har erfarenhet av UML, IT och E-handel.  
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INTERVJUGUIDE 5 
 

MSI (David Nadel) 
 
 
 
DEL 1 – Om e-handel  

1. Brukar du handla via Internet? 
2. Hur ofta brukar du handla via en webbutik? 
3. Vilken information är du intresserad av mest när du besöker en webbutik och vill 

köpa en produkt? 
4. Hur väljer du vilken leverantör du ska köpa en produkt från? 

a. Finns det några särskilda faktorer/skäl som avgör vem man köper från? 
5. Har du fått all information ni behöver genom att endast läsa informationen om 

produkterna? 
a. Brukar du ringa ett företag för att få mer information innan du köper en 

produkt? 
b. Om ja, vilken information är det du söker som man annars inte kan hitta i 

webbutiken? 
6. Finns det något som ni tycker kan vara väldigt negativt med en webbutik? 
7. Hur tycker du att företag kan förbättra sina webbutiker för att hjälpa kunderna i 

köpprocessen? 
8. Föredrar du traditionell sätt att köpa varor eller tycker du att det går lika bra via en 

webbutik? 
 
DEL 2 – Tekniska lösningar –UML 

1. Kan man med hjälp av UML ta fram en struktur på ett säljsamtal via webbutiken? 
2. Vilka diagram kan man använda för att göra en struktur på ett säljsamtal via 

webbutiken och varför just detta? 
 
DEL 3 – om kommunikationsvägar på Internet 

1. Hur använder ni er av Internet som kommunikationsverktyg? 
a. Hur kommunicerar ni i företaget?  

2. Vilka olika kommunikationsvägar via Internet känner du till? 
 
 
 
 

Tack för er medverkan! 
 

Ajna Hajderovic 
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8.7 Bilaga: 7 - Intervjuguide 3 för kunderna, 2006-10-13  
 

Typ av dokument 

 Bilaga - Intervjuguide inför intervjuer med kunderna - Visma 
Datum: 

2006-10-13 
Sida: 

1 (3) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Intervjuguide, kund, 061013.doc 

 

Titel: 

Visma Spcs – Säljsamtal via webbutik  
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Intervjuguide inför intervjuer med kunderna. 
 
Intervjuerna ska hjälpa mig ta fram informationen om vad Visma Spcs senaste kunder tyckte om 
webbutiken, hur de upplevde köpet och vad de tyckte om informationen som fanns där. Kunderna 
som kommer att intervjuas ska förbli anonyma. Kundlistan är under sekretess och gavs till mig 
endast för bruk inom utvecklingsprojektet som jag gör tillsammans med Visma Spcs.   
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INTERVJUGUIDE 7 

 
VISMA SPCS 

 
 
 
DEL 1 – Här introducerar jag med att fråga lite om företaget. 
 

1. Vilken bransch tillhör företaget? 
2. Hur många är ni som jobbar på företaget? 

 
DEL 2 – Om e-handel och Visma SPCS webbutik 
 

9. Brukar ni handla via Internet? 
 
10. Hur ofta brukar ni handla via en webbutik? 

 
11. Vilken information var ni mest intresserad av när ni besökte Visma Spcs webbutik? 
 
12. Hittade ni informationen när ni sökte det? 

a. Var det lätt att hitta informationen? 
b. Har ni ringt Visma Spcs för att få mer information innan ni beställde 

produkten? 
c. Om ja, vilken information var det ni sökte som ni inte kunde hitta i 

webbutiken? 
d. Var det något mer som ni blev intresserad av? 
e. Köpte ni programmet under det första besöket i webbutiken (eller tog det 

tid)? 
 

13. Kände ni er bekväma att köpa via webbutiken? 
 

14. Var det något som ni tyckte var negativt med Visma Spcs webbutik? 
a. Om ja, vad tyckte ni var dåligt i webbutiken? 
 

15. Var det något som ni tyckte var ovanligt bra med Visma Spcs webbutik? 
a. Om ja, vad tyckte ni var extra bra i webbutiken. 
 

16. Hur tycker ni att Visma Spcs kan förbättra sin webbutik för att hjälpa er (kunderna) 
i köpprocessen via webbutiken? 

 
17. Föredrar du traditionell sätt att köpa varor eller tycker du att det går lika bra via en 

webbutik? 
 
DEL 3 – om kommunikationsvägar på Internet 
 

1. Har du chattat? 
a. Hur ofta brukar du göra det? 
b. Tycker du att det fungerar bra? 

 
2. Har du varit med i något diskussionsforum på Internet? 

a. Hur ofta brukar du göra det? 
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b. Tycker du att det fungerar bra? 
 

3. Har du någon gång använt datorns mikrofon och högtalare för att prata med någon 
via Internet? 

a. Hur ofta brukar du göra det? 
b. Tycker du att det fungerar bra? 
 

 
 

Tack för er medverkan! 
 

Ajna Hajderovic 
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8.8 Bilaga: 8 – Intervjuguide 4 för Patrik Cardell, 2006-12-10 

 
Typ av dokument 

         Intervjumöte 1 med Patrik Cardell – Visma SPCS 
Datum: 

2006-12-10 
Sida: 

1(3) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Möte med Patrik Cardell - 10-
12.doc 

 

Titel: 

Visma Spcs – Säljsamtal via webbutik  
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Möte med Patrik Cardell 10/12 
 
Punkter som ska tas upp på mötet: 

o Presentera min idé för uppsatsskrivandet 
o Genomföra intervju 

 
Mötet ska hjälpa mig besvara mina frågor kring Visma SPCS kunder, som ska vara en del av mitt 
empiriska arbete. Patrik Cardell är gruppchef på försäljningsavdelningen på Visma SPCS och har 
rätt kunskap och erfarenhet för att kunna ge mig svar på mina frågor.  
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INTERVJUGUIDE 8 
 

VISMA SPCS 
 
 
 

Del 1 Visma SPCS webbutik 

1. Vad tycker du om webbutiken som Visma SPCS har idag? 

a. Fungerar det bra? 

2. Vilka är fördelarna med webbutiken utifrån ditt perspektiv som försäljare? 

3. Finns det någon information som webbutiken inte lyckas förmedla till kunder? 

4. Vad tycker du att man skulle kunna förbättra webbutiken för att underlätta ditt 

arbete? 

 

Del 2 Kunder 

1. Hur skulle du beskriva Visma SPCS kunder? 

2. Hur ser ett vanligt traditionell säljsamtal ut med de kunder som ringer in och vill 

beställa en vara eller en tjänst? 

3. Varför tror du att vissa kunder ringer till försäljningen eller supporten för att 

beställa en vara eller tjänst? 

4. Tror du att det finns skillnad mellan kunder som beställer via webbutiken och de 

som ringer och beställer? 

a. Vilka skillnader finns det? 

5. Vilken information är kunderna mest intresserade av när de ringer? 

a. Har de frågor som rör webbutiken och beställningen? 

b. Har de frågor som rör ekonomiprogram? 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

 

      Ajna Hajderovic 
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8.9 Bilaga: 9 - Webbutiksstruktur 

 

Startsida 

 

Demo 

 

Tillbehör 

 

Ekonomiprogram 

 

Spcs Administrationsprogram 

 
 

Spcs Administrationsprogram 200 

 

Serviceavtal 

Utbildning 

 

Faktasida 

 

Hämta Demo 
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8.10 Bilaga: 10 – Observationsguide för Visma Spcs webbutik, 2006-11-18 
 
 
Typ av dokument 

         Observationsguide för Visma Spcs webbutik 
Datum: 

2006-11-18 
Sida: 

1 (2) 
Dok nr 

        * 
Dok klass 

Master 
Rev: 

1 
Dokumentnamn: 
Observationsguide.doc 

 

Titel: 

Ett säljsamtal via webbutiken 
Klient/Namn: 

Visma Spcs AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Visma Spcs AB 
 
Projektorganisation: Chris Jangelöv (Visma Spcs -Internetansvarig) 
               Ajna Hajderovic (VXU) 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Observationsguiden har gjorts efter den teoretiska grunden i uppsatsen. Den kommer att hjälpa mig 
kartlägga de likheter och skillnader gentemot teorin. Observationsresultat kommer att ingå i mitt 
empiriska material. 
 
Det som jag kommer att observera sammanfattas i följande frågor: 
 

• Hur ser strukturen ut i Visma Spcs webbutik? 

• Hur ser navigationen ut i Visma Spcs webbutik? 

• Vilka funktioner finns det i Visma Spcs webbutik? 

• Hur ser säljsamtalet via dagens webbutik ut? 
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Fastställande av behov 

Sökande efter produkter Jämförelse av produkter 

 

 

(1) 

(2) 

Testa/känna på produkter 

 

(3) 

Gör en beställning 

Betänkelse om produkten 

 

 

Kontakt 

Betalar produkten 

 

(4) 

Vilka behov har jag och 
mitt företag? 

Vilken produkt behöver 
jag? 

Hur fungerar 
produkten? 

Hur vet jag att jag har 
valt rätt produkt? 

Kunden har fler frågor. 
(Hur fungerar 
produkten?) 

(Hur vet jag att jag har 
valt rätt produkt?) 

 

När får jag produkten? 
Hur beställer jag? 
Var kan jag se vad jag 
har beställt? 
Hur mycket ska jag 

betala?  

Hur kan jag betala för 
beställda produkter?   

 

Sökande efter produkter 

 

Kund 

8.11 Bilaga: 11 – Mall för säljsamtal via webbutik 

De tomma rutorna ska fyllas i med funktioner t ex diskussionsforum eller kundens krav på 

information t ex produktinformation. 
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