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Abstract  
 
This paper aims to discover if the customers meeting with a company’s website can be 
described through theories derived from both web usability and theories concerning physical 
meetings between customers and salespersons in a traditional way. The conducted research 
involves five interviews as well as participating observations witch where analyzed with a 
hermeneutical approach. The most prominent results are that the web based customer meeting 
can be described through both of the theoretical perspectives witch results in a broader and 
more colorful portrayal of the individuals encounter with a commercial website. 
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Sammanfattning  
 
Denna uppsats behandlar kundmötet på Internet, ett fenomen som inte på allvar existerat i mer 
än tio år. Det fysiska kundmötet har däremot utvecklats och finslipats av köpmän och 
detaljhandlare under mycket lång tid. Mot denna bakgrund påstår vi att kunskapen kring 
kundmötet på nätet är knapphändig i jämförelse med kunskap om det fysiska kundmötet och 
därför bör undersökas ytterligare.  
 
För att beskriva kundmötet på nätet använder vi två skilda teoretiska ramverk (1) 
användbarhetsteori och (2) kundmötesteori. Användbarhetsteorin behandlar design och 
utformning av webbplatser medan kundmötesteorin behandlar det fysiska kundmötet mellan 
individer ur flera perspektiv. De två ramverken, som vi konstruerat, används för att analysera 
empirin som består av fem kvalitativa djupintervjuer och tillika deltagande observationer som 
genomförts med erfarna Internetkonsumenter. Syftet är att genom de två teoretiska 
perspektiven dra paralleller och påvisa likheter såväl som skillnader för att beskriva 
kundmötet på nätet.  
 
I denna uppsats har det framkommit att det finns likheter mellan kundmötesteori och 
användbarhetsteori. De två teoretiska ramverken kan i flera fall användas för att beskriva 
samma fenomen fast på olika vis. Genom att kombinera de båda perspektiven går det att 
erhålla en bild av det webbaserade kundmötet som är mer nyanserad och erbjuder djupare 
förklaringar till bakomliggande orsaker och sammanhang. Användbarhetsteorin ger en mer 
handfast och konkret syn på kundmötet på Internet vilket behövs för att ge mötet en 
fungerande grundstruktur. Det vi anser oss bidra med och påvisa i denna uppsats är att om 
mötet på nätet även betraktas genom ett kundmötesteoretiskt perspektiv framträder en 
psykologisk dimension. Vad vi åsyftar är att individer tillskriver virtuella konstruktioner 
mänskliga karaktärsdrag och personlighet, för att bättre kunna relatera till handel på nätet som 
ett möte. I interaktionen mellan användare och webbplats finns det följaktligen element som 
uppfattas som mänskliga, vilket aktörer på e-handelsmarknaden bör ta hänsyn till i framtiden. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund följt av en problematisering där den 
bakomliggande problematiken med fenomenet kundmöten på webben behandlas. Den senare 
mynnar ut i en forskningsfråga med utgångspunkt i den problematik vi anser vara mest 
intressant. Forskningsfrågan specificeras sedan ytterligare i det uppföljande stycket som 
behandlar studiens syfte.  

1.1 Bakgrund  
 
Sedan begynnelsen av det ”organiserade” samhället har mötet mellan människor varit en 
förutsättning för utbytet av produkter och tjänster. Historiskt sett har vi gått från 
självförsörjning till specialisering och med det till handel. Till en början producerade 
människorna endast det de var bäst på och denna specialisering ledde till ett överskott som 
kunde användas i byteshandel med andra människor. Mötet som kommer till stånd i och med 
utbytet har sedan dess kommit att tillskrivas en enorm vikt och kan i dagens samhälle sägas 
utgöra grunden för vårt välstånd. Stora resurser har lagts ned på att möjliggöra och förenkla 
möten. Relationen mellan tid och rum har dock alltid utgjort en handelsbegränsning som 
människan på olika viss försökt övervinna och hantera. Vikingarnas seglatser, bildandet av 
Ostindiska kompaniet och kamelerna längs Sidenvägen är alla historiska exempel på 
resurssatsningar ämnade att skapa möten på nya marknader (Cameron, 2001) 
 
Att träffas på tumanhand har varit en förutsättning för möten. Fysiska förflyttningar 
betraktades således som en viktig komponent för att knytta samman platser och aktiviteter i 
såväl tid som rum. Idag har förhållandet mellan tid och rum förändrats genom Internet som 
utbreder sig som handelskanal. Fysiskt avstånd och tidsåtgång är inte längre faktorer som 
begränsar handlingsutrymmet lika påtagligt som tidigare (Engström & Johansson, 2002). Det 
fysiska mötet har utvecklats och finslipats i tusentals år av köpmän och detaljister (Bille & 
Malmnäs, 2003) men det virtuella mötet, sett ur ett kommersiellt B2C perspektiv, har inte på 
allvar existerat i mer än tio år. (Chaffey et al, 2003) Kunskapen kring kundmötet på nätet kan 
således sägas vara knapphändig jämfört med kunskapen om det fysiska kundmötet. 
Oberoendet av tid och rum samt frånvaron av mänsklig kontakt gör följaktligen Internet till en 
något annorlunda mötesplats. (Engström & Johansson, 2002) 
 
Internet används idag regelbundet av mer än hälften av alla svenskar (Chaffey et al, 2003). I 
första hand används Internet till att söka information om varor och tjänster (SCB, 2006a). Vad 
det gäller användningen av Internet som konsumtionskanal har över 50 procent av männen i 
åldersspannet 25 – 34 år och närmare 50 procent av kvinnorna använt Internet för att 
köpa/beställa varor eller tjänster. (SCB, 2006b) Den svenska detaljhandelns sammanlagda 
försäljning över Internet uppgick under 2005 till 9,0 miljarder kronor vilket motsvarar 2,1 
procent av detaljhandelns totala försäljning. (n24.se, 2006) Fler och fler företag engagerar sig 
i handel över Internet men faktum kvarstår att Internet endast svarar för en liten del av 
detaljhandelns totala försäljning. (Chiang et al, 2006) Internets påverkan på detaljhandeln kan 
inte rättvist redovisas endast genom nyckeltalet: andel av detaljhandelns totala försäljning, då 
Internet betyder mer än så för dagens detaljister. Genom Internet dirigeras trafiken till 
detaljisternas fysiska butiker (Buderi, 2005), vi använder webbplatserna för att söka 
information och jämföra produkter för att bilda oss en uppfattning. (Browne el al, 2004) Det 
är vanligare att konsumenter använder Internet för att söka information om en produkt för att 
sedan genomföra köpet i en fysisk butik än att direkt köpa produkten på nätet. (Chaffey et al, 
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2003) Kunden kan söka produktinformation på Internet, inspektera varan i den fysiska butiken 
för att sedan genomföra köpet på nätet. (Lennstrand et al, 2002; Rayport et al, 2005; Burke, 
2002) Det argument som vi vill lägga fram, för behovet av extensiva studier av fenomenet, är 
att de aktiviteter konsumenter bedriver på nätet ”skapar ringar på vattnet” som sträcker sig 
långt utanför den virtuella miljöns gränser.  
 
Att kundmötet på nätet är annorlunda i jämförelse med det fysiska kundmötet är tämligen 
självklart. På en webbplats saknas mänsklig närvaro och interaktion sker med teknologi som 
gestaltas genom en design. Designen av en webbplats spelar följaktligen en central roll i 
kundmötet. (Nielsen, 2000) Designen har ansvaret att representera inte bara de fysiska 
elementen utan även de sociala och mänskliga elementen som återfinns i den fysiska världen. 
De element som ger besöket dess karaktär i de båda miljöerna skiljer sig följaktligen åt i flera 
avseenden. På Internet kan du inte vidröra produkten, inte heller diskutera med en säljare och 
ställa frågor och att lämna ut personuppgifter och kontonummer till ”någon” du inte ser kan 
kännas riskfyllt för många. (Browne et al, 2004) Beroendet av tid och rum, vilket är påtagligt i 
den fysiska världen, utgör inte samma begränsning vid handel på Internet. Konsumenten kan i 
princip handla från detaljister världen över dygnet runt. (Engström et al, 2002) En webbplats 
kan också presentera ett nästan oändligt sortiment. Söker konsumenten en specifik produkt är 
chanserna större att hitta den på nätet. Även förflyttningen mellan olika produktkategorier kan 
ske inom loppet av ett par musklick. (Browne et al, 2004) Att lämna butiken är inte heller 
svårt då du kan lämna webbsidan lika lätt, om inte enklare, än du tog dig dit. (Nielsen, 2003) 
 
Även om det finns skillnader mellan ett handla på nätet och att handla i den fysiska världen så 
finns det också många likheter. En tydlig likhet är att det i båda fallen handlar om ett utbyte 
som påverkas av såväl omgivande- som psykologiska faktorer. Kanske finns det också 
likheter som är större än vi i dagsläget tror och skillnader som är mindre än vi tidigare trott? 
Än så länge utgör dock Internethandeln inte mer än ett par procent av detaljhandelns totala 
försäljning. En del av förklaringen till varför vi inte handlar mer på nätet kanske kan 
beskrivas genom vår betraktelse av kundmötet på nätet. Då frånvaron av mänsklig närvaro 
och social samvaro är fysiskt tydlig i kundmötet på nätet avser vi i denna uppsats göra en 
koppling mellan begrepp som beskriver det fysiska kundmötet och begrepp som beskriver 
utformningen av en webbplats interface. 

1.2 Problematisering 
 
Kunskap om kundmötet på Internet kan sägas vara knapphändig vilket vi betraktar som ett 
problem. I fysiska butiker genomförs dagligen kundmöten som i flera fall skulle kunna 
genomföras på nätet i stället. Å ena sidan förenklas konsumtionsprocessen till exempel genom 
att kunden inte behöver lämna hemmet. Även sökprocessen förenklas och tidsåtgången blir 
överlag kortare. Å andra sidan kan du inte samtala med expediten, känna på produkten eller ta 
med dig varan direkt. (Browne et al, 2004)  
 
I ett fysiskt kundmöte spelar många faktorer in och påverkar vilka egenskaper och vilken 
karaktär kundmötet får. Många av dessa egenskaper bestäms av de inblandade aktörernas 
förhållningssätt till mötets förbestämda roller, manus och förståelse för varandras 
förväntningar. (Bitner & Mohr, 1991) Mötets egenskaper och karaktär bestäms också av 
mötesplatsens utformning och design genom både mentala och materiella konstruktioner. 
Viktigt att tillägga är att verkligheten i de flesta fall får de egenskaper som betraktaren eller 
användaren tillskriver den vilket vi tror har ett stort genomslag när det gälle kundmöten på 
nätet. (Aubert-Gamet, 1996; Baker, 1986) På en webbplats gestaltas kundmötets egenskaper 
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och karaktär av webbplatsens design och utformning. Designen och den funktionella 
utformningen behandlas främst inom området användbarhet (usability) (Nielsen, 2003) Att 
jämföra det virtuella kundmötet och det fysiska kundmötet handlar om att kontrollera om en 
webbplats design och utformning kan representera de attribut som den mänskliga närvarons 
egenskaper ger upphov till i det fysiska kundmötet. I en jämförelse mellan det virtuella och 
fysiska kundmötet är även platsen eller ”utrymmet” där mötet sker viktig. Det är också här 
användaren själv, medvetet eller omedvetet, formar sin uppfattning om vad platsen för mötet 
betyder för dem. (Aubert-Gamet, 1996; Baker, 1986) På en webbplats representerar designen 
både säljaren och utrymmet till skillnad från den fysiska världen där kundmötets olika 
komponenter tydligare kan särskiljas från varandra.  
 
Vi ser ett problem i att kundmöten på nätet inte genomförs på ett traditionellt sätt där säljaren 
är tydligt betonad och direkt kan påverka kunden under köpprocessen. Inte heller platsen är 
materiellt befäst utan representeras av ett datorinterface istället för omgivningen i en fysisk 
butik. Det saknas i vår mening kundmötesteori som beskriver kundmötet på en webbplats. 
Däremot finns det kundmötesteori att tillgå som beskriver och förklarar det traditionella 
fysiska kundmötet i butik. Anledningen till detta kan vara att den traditionella 
kundmötesteorin är tillräcklig för att förklara även kundmötet på en webbplats? Det finns 
även mycket skrivet om användbarhet (usability), det vill säga utformningen av 
användargränssnittet (interface), som är det närmaste kunden kommer till något som kan 
liknas vid interaktion med säljaren vid elektronisk handel. Att undersöka om kundmötesteorin 
är tillräckligt omfattande för att beskriva även kundmötet på nätet är en central del i denna 
uppsats. Fokus kommer också att ligga vid att se hur väl kundmötet på nätet kan beskrivas 
genom användbarhet. 
 
För att beskriva och förhoppningsvis skapa förståelse för kundmötet på nätet avser vi 
analysera samma empiriska data med två teoretiska referensramar, (1) Användbarhet 
(Shackel, 1981; Löwgren, 1993; Nielsen, 1993; Allwood, 1998; ISO 9241-11, 1994) och (2) 
Kundmöten (Bitner & Mohr, 1991; Jones & Farquhar, 2003; Aubert-Gamet, 1996; Baker, 
1986; Coye, 2004; Zeithaml & Boulding, 1993: Zeithaml et al, 1993; Lemmink et al, 2002) I 
analysen avser vi att dra paralleller, finna skillnader och likheter och på så sätt beskriva 
kundmötet på nätet. 

1.3 Forskningsfråga  
 
Hur kan kundmötet på nätet beskrivas ur de olika perspektiven (1) Användbarhetsteori och 
(2) Kundmötesteori? 

1.4 Syfte 
 
Denna uppsats ämnar beskriva kundmötet på nätet med såväl användbarhetstermer som 
kundmötestermer. Syftet blir därför att genom en empirisk studie samla data om kundmötet på 
nätet och därefter analysera data med utgångspunkt i både kundmötesteori och 
användbarhetsteori (usability).  
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt till fenomenet i fråga genom 
att förklara hur vi förhåller oss till de begrepp och den teori som behandlas i uppsatsen. 
Därefter beskriver vi mer konkret hur vi gått tillväga för att inhämta empiri, från vilka källor 
data kommer och hur vi avser presentera och analysera data. Sist av allt har vi sammanställt 
den kritik vi själva riktar mot vår metod och vårt genomförande.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi betraktar kundmötet som det yttersta ledet i företagens verksamhet, allt vad företag tar sig 
an ämnar i slutändan resultera i ett möte där ett utbyte äger rum som gynnar båda parter. 
Vanligen betraktas en följd av möten som en relation och av denna anledning hamnar vårt 
problem inom ramen för marknadsföringen. Marknadsföring är enligt Feurst (2002) den lära 
som behandlar hur företagen väcker begär hos kunden och sedan med sina produkter och 
tjänster stillar detta begär. Det yttersta ledet i denna process blir när företaget överlämnar 
produkten eller levererar tjänsten till kunden. Denna del av processen har många namn bland 
annat contact management, customer contact, och critical encounters. Vi kommer i 
fortsättningen att sammanfatta dessa under begreppet kundmöten. Vi betraktar således en 
användares möte med företagens webbplats som ett möte som faller inom ramen för 
kundmötesteorin. Tidigare har möten med webbplatser beskrivits främst genom terminologi 
hämtad från det teoretiska blocket användbarhet som kan sägas härstamma från 
systemutvecklingen. När ett köp eller en ”affär” genomförs på webben ställer vi oss frågande 
till om användbarhetsteorin är tillräckligt omfattande för att beskriva och förklara kundmöten 
på webben. Av denna anledning använder vi oss av två teoretiska block (1) 
marknadsföringens teorier om kundmöten och (2) systemutvecklingens teorier om 
användbarhet i datasystem och på webbplatser.  
 
Marknadsföringen i dagens samhälle handlar mycket att förstå vad kunderna vill ha och sedan 
leverera det till dem. Detta innebär att marknadsföringen inte är en exakt vetenskap utan faller 
inom ramen för det hermeneutiska vetenskapsintresset. Systemutveckling däremot betraktar vi 
som en mer exakt vetenskap men även delar inom systemutvecklingen är mindre exakta och 
till den kategorin hör användbarhet. Ett systems användbarhet utgår från användarens 
subjektiva bedömning vilket leder till att även användbarhetsteorin till viss del faller under det 
hermeneutiska paraplyet. I enligt med hermeneutikens kunskapssyn skapas förståelse för ett 
fenomen, i detta fall kundmötet på nätet, genom att forskaren försöker tolka och tyda andra 
människors tankar, känslor, attityder och beteende. Avsikten med denna undersökning är att 
analysera empirin genom de två teoretiska ansatserna vilket kräver en tolkande angreppssätt. 
Detta innebär att hänsyn växelvis måste tas till både ett del- och ett helhetsperspektiv för att 
förstå fenomenet kundmöten på Internet i sitt sammanhang. I analysen ligger fokus även vid 
att påvisa innebörder och sammanhang som döljer sig bakom det som tydligt framträder i 
empirin. (Wallén, 1996) 

2.2 Deduktiv ansats  
 
I denna uppsats används teori för att analysera empiri, en deduktiv ansats. Vi presenterar två 
separata teorikapitel, i det ena kapitlet behandlas användbarhet och i det andra kapitlet 
behandlas kundmötet. I slutet av respektive kapitel återfinns en modell som sammanfattar vad 
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vi anser vara huvuddragen i teorin. Modellerna används sedan för att analysera empirin. Det 
faktum att teorin används för att analysera empirin gör att denna uppsats metodansats blir 
deduktiv. Modellerna vi presenterar bygger på förenklingar och därför är det viktigt att 
broprinciperna, det vill säga det som ger modellen verklighetsanknytning, är korrekt 
uppställda. (Wallén, 1996) 

2.3 Deskriptiv studie  
 
Då studien avser analysera kundmötet på nätet genom att beskriva det ur två perspektiv (1) 
användbarhet och (2) kundmöten blir denna studie följaktligen deskriptiv. Vi har för avsikt att 
ge respondenterna ordentligt med svängrum och låta dem, på ett relativt ostrukturerat sätt, 
beskriva erfarenheter kopplade till kundmötet på Internet och dela med sig av sina åsikter. Vi 
anser att empirin på detta sätt får en berättande karaktär och att hänsyn tas till den förståelse 
för helheten som vi eftersträvar för att på ett meningsfullt sätt kunna beskriva kundmötet på 
nätet. (Saunders et al, 2003)  

2.4 Urvalet 
 
Vi har genomfört fem intervjuer/deltagande observationer med respondenter som vi fått 
access till genom våra gemensamma sociala kontaktnät. I undersökningen deltar tre män och 
två kvinnor som ligger i ålderspannet 19 till 27 år. Användningen av datorer och Internet samt 
användningen av Internet för att köpa/beställa varor eller tjänster avtar i takt med stigande 
ålder och vi har därför medvetet försökt fånga respondenter som återfinns inom spannet 16 
och 44 år (Scb, 2006b) Respondenternas sociala bakgrund varierar då två av respondenterna 
är studerande, en arbetar på tryckeri, en annan är arbetslös och den femte är för närvarande 
mammaledig. Två bor hemma hos sina föräldrar medan resterande tre bor i singelhushåll eller 
i sambohushåll. Samtliga respondenter har tillgång till en dator med Internetuppkoppling i 
hemmet. Poängen med att vi valde just dessa respondenter är att de regelbundet handlar via 
Internet och relativt nyligen köpt eller beställt varor eller tjänster på Internet.  Antalet 
respondenter var obestämt till en början men när datamängden uppnådde mättnad, det vill 
säga när vi ansåg att ytterligare en intervju inte skulle tillföra någon ny kunskap ansåg vi att 
antalet respondenter var tillräckligt.   

2.5 Datainsamlingsmetod  
 
Empirin är av kvalitativ natur och består av sammanställningar av djupintervjuer genomförda 
med respondenterna som motsvarar de kriterier som definierats i urvalet. Tre av intervjuerna 
genomfördes av Lukas Lindh och två av Mats Lindtorp. Anledningen till att endast en av 
författarna var närvarande vid intervjutillfällena är att respondenterna skulle känna sig 
bekväma med situationen. Att vi båda närvarade kunde ha påverkat respondenten så till vida 
att respondenten känner sig alltför bevakad, vilket kan tänkas hämma respondentens naturliga 
beteende. Samtliga respondenter använde sig av en dator med Internetuppkoppling för att 
förtydliga sina beskrivningar och utsagor under intervjun. Det rör sig i vårt fall om en 
deltagande observation, där vi observerar respondenten i samförstånd och under dialog. 
(Saunders et al, 2003) Under den deltagande observationen var respondenterna medvetna om 
våra avsikter (Saunders et al, 2003) och visade på stor samarbetsvilja. Efter varje genomförd 
intervju och observation sammanställdes en beskrivande text som inkluderar både 
observationer, referat och våra beskrivningar av respondenternas utsagor.   
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Vi har genomfört intervjuer med respondenter på ett ostrukturerat sätt. Vi ville att 
respondenterna skulle dela med sig av upplevelser och erfarenheter som de anser ligga inom 
ramen för konsumtion på Internet genom att berätta om dem snarare än att svara på frågor 
som vi i förväg konstruerat. Detta innebär att vi genomfört relativt informella intervjuer där vi 
fört en dialog om huvudämnet ”kundmöten på nätet” med respondenterna och tillåtit dem att 
tala fritt om upplevelser och uppfattningar. Detta angreppssätt, till ett relativt outforskat 
område, ger en djupare och mer ingående kunskap och förhoppningsvis en tydligare 
helhetsbild av fenomenets natur. (Saunders et al, 2003) Från början var även tanken att 
intervjuerna skulle spelas in med diktafon för att senare dokumenteras i text. Efter den första 
testintervjun slopades dock denna idé då intervjun till stor del utgjordes av diskussion kring 
vad som observerades på skärmen vilket bättre sammanfattades i en beskrivande text. 
 
Initialt genomfördes en testintervju för att utforma en tydlig ämnesbeskrivning inför 
huvudintervjuerna. Vi ville även ta reda på hur vi som intervjuare på bästa sätt skall agera för 
att intervjun skall ge en så rik datamängd som möjligt. Vi hade även förhoppningar om att 
testintervjun skulle ge oss en viss rutin och övning i utförandet vilket senare visade sig vara 
korrekt. Efter denna första testintervju framgick det att datorn som hjälpmedel bidrog till en 
rikare information från respondenten. Att ha webbplatsens interface framför sig stimulerade 
respondenterna att ge mer utförliga svar vilket bidrog till en bättre dialog och ökad förståelse 
för respondentens upplevelse av mötessituationen. Intervjun som initialt betraktades som ett 
test kom senare att inkluderas i empirin. Anledningen är att intervjun gav upphov till värdefull 
data som vi inte ville förlora. 

2.8 Analysmetod  
 
En förklaring till hur det analytiska arbetet har fortlöpt och hur analysen presenterats bör 
redovisas som en självständig del i vårt tillvägagångssätt. Vi har för avsikt att genom tolkning 
av utsagor och observationer göra kopplingar till de två teoretiska perspektiven (1) 
användbarhet och (2) kundmöten. Vi avser inte mäta hur många av respondenterna som tycker 
samma sak utan avsikten är att se om det går att göra några kopplingar mellan teori och empiri 
överhuvudtaget. Kopplingarna kommer däremot, om det är möjligt, att beskrivas genom flera 
respondenters perspektiv vilket stärker argumentationen för en koppling. Vi väljer detta 
analytiska angreppssätt då uppsatsen är strikt kvalitativ, menande att hur stark en koppling är 
inte dikteras av hur ofta kopplingen förekommer. Kopplingens relevans avgörs av läsarens 
uppfattning om hur väl vi grundat vår argumentation för kopplingen i fråga.      

2.9 Metodkritik 
 
Urvalet ställer högra krav på oss som intervjuare då det är upp till oss att avgöra om en viss 
respondent är lämplig att delta men också att avgöra när datamängden är mättad och inga fler 
intervjuer behöver genomföras. Även ostrukturerade intervjuer kan vara svåra att genomföra 
då dialogen inte alltid infinner sig själv vilket ställer höga krav på intervjuaren. Det ställs även 
krav på respondenternas förmåga att artikulera sina tankar, känslor och upplevelser om en 
händelse. (Saunders et al, 2003) Vid kvalitativa undersökningar som den här är kraven även 
höga på undersökarens tolkningsförmåga. Tolkning påverkas starkt av individens förförståelse 
och det även i detta fall. (Wallén, 1996) Då denna magisteruppsats föregås av två 
litteraturöversikter inom två olika områden så har detta påverkat vår syn på 
undersökningsämnet kundmöten på nätet. 
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3.  Användbarhetsteori  
 
I kapitel tre presenteras första delen av vår teoretiska referensram innehållande en 
redogörelse för användbarhetsbegreppet. Denna teoretiska framställning är en 
sammanställning av en rad olika definitioner av begreppet användbarhet och genom dessa 
definitioner har en modell skapats som sammanfattar vad vi anser vara huvuddragen i teorin.  

3.1 Användbarhet  
 
I ett tidigt skede i datorns historia betraktades programmens funktionalitet som det centrala. 
Det viktiga var att programmet hade funktioner som kunde utföra eller lösa de aktuella 
arbetsuppgifterna.  Produktiviteten bestäms inte enbart av funktionaliteten utan snarare av den 
effektiva funktionaliteten, det vill säga interaktionen mellan systemets funktionalitet, 
systemets användbarhet och den utsträckning i vilken användarens informationsbehov 
tillfredställs. (Allwood, 1998) Objektiv användbarhet (usefulness) i ett system betraktas av 
Nielsen (1993) som en funktion av dess nyttighet (utility) och dess subjektiva användbarhet 
(usability). Frågan är om systemet uppnår de avsedda funktionsmålen det vill säga om 
funktionerna i systemet kan utföra de avsedda uppgifterna och hur väl användaren kan 
använda funktionerna? (Nielsen, 1993)   
 
Tidigare användes ofta begreppet användarvänlighet (user-friendly) om system för att 
beskriva hur väl de mottogs av användaren. Detta betraktas idag som missvisande då en 
användare inte vill ha ett ”vänligt system” utan ett användbart system, det vill säga ett system 
som stödjer användaren i sitt arbete. (Löwgren, 1993; Allwood, 1998; Nielsen, 1993) Poängen 
är att användarvänlighet inte är intressant i samanhanget. Hur kan man veta när ett system 
uppnått kraven på användarvänlighet? Det är mer meningsfullt att mäta huruvida ett system 
har uppnått användbarhetskraven. (Löwgren, 1993) Ovanstående resonemang redogör för 
begreppet usability, dess bakgrund och sammanhang. Det finns dock en enklare definition 
som fångar kärnan av resonemanget om användbarhet. Löwgren (1993) menar att den bästa 
definitionen av användbarhet är den av Eason som betraktar ett system som användbart endast 
om det används i praktiken (Eason i Löwgren, 1993). 
 
Den grundläggande principen vad gäller webbdesign är att hjälpa användaren att så fort som 
möjligt bli framgångsrik. Framgång i detta avseende avses som när användarens mål med 
besöket realiseras. En webbplats design och innehåll måste följaktligen underlätta för 
användaren och hjälpa denne att utföra önskad uppgift. (Nielsen, 2000) Nielsen (2003) 
beskriver i följande citat hur viktigt designen av en webbplats är: 
 
”On the Web, usability is a necessary condition for survival. If a website is difficult to use, 
people leave. If the homepage fails to clearly state what a company offers and what users can 
do on the site, people leave. If users get lost on a website, they leave. If a website's 
information is hard to read or doesn't answer users' key questions, they leave”. (Nielsen, 
2003) 



 
Det webbaserade kundmötet – En teoretisk analys av kundens möte med kommersiella webbplatser  
 

 13

3.2 Detaljdefinition av användbarhet 
 
Det finns ett flertal definitioner av användbarhet som i relation till varandra både kan sägas 
innehålla likheter såväl som olikheter. Vi bygger genom dessa definitioner upp ett ramverk 
som speglar användbarhet från olika synvinklar, vilket ger ett helhetsperspektiv.  

3.2.1 Shackels & ISO 9241-11 definition av användbarhet 
 
En av de mest inflytelserika och citerade definitionerna har Shackel (1981) bidragit med. 
Denna definition säger att ett systems användbarhetskapacitet skall mätas i funktionella 
mänskliga termer och därigenom enkelt kunna användas av en specifik grupp användare för 
att utföra en specifik uppgift vid ett givet tillfälle i en specifik miljö. 
 
Shackel (1981) Föreslår fyra kriterier som tillsammans kan användas för att analysera och 
utvärdera huruvida ett system är användbart mätt i funktionella mänskliga termer: 
 

Verkningsgrad (Effectiveness): Mängden uppgifter genomförda av en erfaren användare i 
termer av hastighet och inträffade fel. 
 
Lärbarhet (Learnability): Den tid och ansträngning som krävs för att en användare ska nå 
en viss nivå av kompetens i sitt uppgiftsutförande efter övning eller återinlärning. 
 
Flexibilitet (Flexibility): Den utsträckning ett system kan anpassa sig till förändringar i 
uppgiftens utförande och förändringar i den ursprungliga användningsmiljön. 
 
Attityd (Attitude): Den grad av positiv attityd som produceras hos användare av systemet. 

 
Shackels (1981) definition har även influerat den definition som ISO 9241-11 (International 
Organization of Standardization, 1994) använder sig av. Den härstammar från Shackels 
(1981) med den skillnaden att ISO (1994) inte tar hänsyn till tiden som en 
effektivitetsparameter i begreppet verkningsgrad (effectiveness). Det vill säga om två system 
skulle jämföras och en uppgift tar fem minuter att genomföra på det ena och tio minuter på det 
andra så skulle båda anses som lika verkningsfulla. ISO (1994) tar dock hänsyn till tiden i vad 
de kallar för effektivitet (efficiency) vilket inte Shackel (1981) gör. Shackel (1981) skiljer 
alltså inte på dessa två utan väger samman betydelsen för effektivitet och verkningsgrad i 
effektivitetsbegreppet. Ytterligare en skillnad är att ISO (1994) inte nämner någonting om 
lärbarhet i sin definition. Till sist skiljer sig ISO (1994) från Shackels (1981) definition när 
ISO (1994) använder tillfredställelse (satisfaction) som ett mått på hur accepterat systemet är 
hos sina användare och även hur komfortabla de känner sig när de utför operativa uppgifter i 
systemet. Tillfredställelsebegreppet tar också hänsyn till om användaren föredrar systemet 
framför ett annat. Shackels (1981) definition genom sin attitydparameter liknar ISO (1994) 
mycket avseende sin tillfredställelseparameter men Shackels (1981) koncept beskrivs i 
mycket mer ”humana” termer vilket beror av hans anknytning till forskningsområdet 
ergonomi. 
 
Det existerar alltså skillnader mellan de två definitionerna jämförda ovan men det finns också 
många likheter. ISO (1994) ser i sin helhet ut så här: 
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Verkningsgrad (Effectiveness): Beskriver om och hur en operation utförs av specificerade 
användare i en angiven miljö. 
 
Effektivitet (Efficiency) Beskriver hur enkelt och hur snabbt en operation kan utföras av 
specificerade användare i en angiven miljö. 
 
Tillfredställelse (Satisfaction): Beskriver hur accepterat systemet är av användarna och hur 
komfortabla de känner sig när de utför operativa uppgifter i systemet. 

3.2.2 Löwgrens definition av användbarhet  
 
Löwgren (1993) presenterar en mer detaljrik definition av användbarhet. Löwgren förutsätter 
att avsikten med en detaljrik definition är att främja mätning av användbarhet. Han menar 
dock att mätning av resultat ”innan” produkten är klar är svårt men att målet ändå torde vara 
att kunna göra det för att alltid leverera användbara system. Den ansats Löwgren (1993) 
lägger fram kallar han REAL-modellen (Relavance, Efficiency, Attitude och Lernability) 
 

Relevans (Relevance): ett systems relevans bestäms av hur väl det tjänar användarens 
behov. 
 
Effektivitet (Efficiency): beskriver hur effektivt, det vill säga hur snabbt, hur enkelt och 
med hur stor arbetsinsats som krävs för en användare kan utföra en uppgift i systemet. 
 
Attityd (Attitude): en användares subjektiva känslor gentemot och om systemet 
 
Lärbarhet (Learnability): Avser hur lätt systemet är att lära sig för en som aldrig använt det 
förut samt hur lätt det är att komma ihåg färdigheterna över tiden. 

 
Även Löwgrens (1993) detaljdefinition skiljer sig från de andra, exempelvis tar Löwgren 
liksom ISO 9241-11 inte hänsyn till effektiviteten (effectiveness) utan enbart till 
verkningsgraden (efficiency). Vilka egenskaper som tillskrivs respektive begrepp varierar 
följaktligen mellan olika forskare och inriktningar.  Löwgrens definition har dock lärbarheten 
och attityd gemensamt med Shackel (1981).  

3.2.3 Nilsens definition av användbarhet  
 
Nielsens (1993, 2003) definierar användbarhet som ett kvalitativt attribut som redogör för 
huruvida ett systems interface av användaren anses vara lättanvänt. Nielsen (1993, 2003) 
utvecklar definitionen genom att redogöra för fem punkter som sammantaget dikterar 
villkoren för ett användbart system eller interface. Även i Nielsens definition finns likheter 
med andra definitioner. Nielsen (1993, 2003) tar likt Shackels (1981) och Löwgren (1993) 
upp aspekten lärbarhet och likt Shackel (1981), Löwgren (1993), ISO 9241-11 (1994) 
aspekten tillfredställelse/attityd i en liknande kontext.  
 

Lärbarhet (Learnability): Ett system skall vara lätt att lära sig behärska så att användaren 
snabbt kan börja nyttja systemet. Systemet skall stödja användaren i utförandet av 
handling. Hur enkelt kan en användare utföra något vid första mötet med designen?  
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Lätt att minnas (Memorability): Det skall vara lätt att minnas hur ett system fungerar. En 
användare som varit frånvarande från designen en tid skall utan större förhinder återigen 
kunna etablera de färdigheter som de besatt vid senaste mötet med designen.  
 
Effektivitet (Efficiency): Systemet skall vara effektivt för att öka användarens 
produktivitet. Användarens önskade uppgift skall realiseras så snabbt och med så få steg 
som möjligt.  
 
Felhantering (Errors): Vid användning av systemet skall så få fel som möjligt uppstå. Vid 
fel skall användaren kunna åtgärda felet eller i andra hand ges anledning till varför det blev 
fel.  
 
Tillfredställelse (Satisfaction): Användning av system skall upplevas behagligt, angenämt 
och tilltalande.  

3.2.4 Allwoods definition av användbarhet  
 
Allwood (1998) betraktar i sin definition användbarhet som en interaktiv egenskap. Detta 
innebär att ett programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationen 
och dess egenskapers samverkan. I Allwoods (1998) definition betraktas inte enbart 
skärmbildens egenskaper eller programvaran i sig själv, hänsyn tas till hela 
användningssituationen. Allwood (1998) menar att fyra olika faktorer (anpassning, 
användarvänlighet, användaracceptans, användarkompetens) tillsammans bestämmer ett 
programs användbarhet.  
 

Anpassning: Programfunktionerna skall vara utformade på ett sätt som optimalt följer 
strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa.  
 
Användarvänlighet: Användarvänlighet innefattar i Alwoods (1998) definition flertalet 
olika aspekter. En elementär aspekt är åtkomlighet, användaren måste ha tillgång till 
programmet för att kunna använda det. Åtkomlighet är även aktuellt inom själva 
programmet, det handlar om hur effektivt en användare kan förflytta sig mellan olika delar 
i programmet. Ytterliggare en aspekt av användarvänlighet är att programmet ställer krav 
på användaren som är förenliga med och ger stöd för användarens sätt att fungera mentalt. 
Vidare framhålls individualisering av interfacet som en aspekt av användarvänligheten. 
Datoranvändare är olika och ju mer programmet ger stöd åt olika typer av användare att 
interagera med programmet desto större är chansen att programmet passar den enskilde 
användaren. Allwoods (1998) sista aspekt av användarvänlighet behandlar kvalitén på de 
hjälpresurser som står till användarens förfogande.   
 
Användaracceptans: Användaracceptans innebär att användarna är välvilligt inställda till 
användning av programmet och är högt motiverade att använda det. Saknas välvilja finns 
risken att användaren aldrig lär sig programmet eller att användaren på grund av sin 
negativa inställning till programmet väljer att inte använda det trots att användaren innehar 
kunskap om hur programmet används. Vid bristande användaracceptans finns även risken 
att användaren använder programmet på ett slarvigt och oengagerat sätt, vilket kan ge 
upphov till onödiga fel i arbetsuppgiften och/eller som en följd att arbetsuppgiften tar 
längre tid att genomföra.  
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Användarkompetens: Användarkompetens åsyftar att användaren har tillräcklig förståelse 
och tillräckliga färdigheter för att kunna samspela med datorn på ett effektivt sätt.  

3.3 Definitionsschema över användbarhet 
 
Nedan följer en sammanställning av de mest framträdande användbarhetskomponenterna i 
samtliga ovan nämnda författares definitioner (Figur 1). Ovanstående resonemang är ämnade 
att förse läsaren med en genomgång av de många definitioner som finns rörande 
användbarhet. Detta stycke syftar till att anpassa och ordna dessa definitioner till en egen 
analysmodell. Modellen kan betraktas som ett egensammanställt ramverk över definitioner av 
begreppet användbarhet. Modellen är hierarkiskt byggd där de begrepp som är mest frekvent 
använda är placerade högst upp i modellen. Sedan sorteras övriga begrepp under respektive 
huvudbegrepp och bildar tillsammans en kategori.  

Figur 1: Definitionsschema användbarhet 

 
 
 
Lärbarhet  
 
Lärbarhet är ett begrepp som ofta diskuteras inom användbarhet. Anledningen är att 
användbarheten beror på hur stor uppoffring som krävs och hur snabbt en användare kan lära 
sig att använda systemet (Shackel, 1981; Löwgren, 1993; Nielsen, 1993). Lärbarhet avser 
även att visa hur lätt det är för användaren att åter lära sig systemet efter en tids frånvaro 
(Löwgren, 1993). Nielsen (1993) lyfter ur hur lätt det är att minnas (memorability) och 
placerar detta som en grupp för sig och menar att en användare skall utan större svårigheter 
återigen kunna etablera de färdigheter de besatt vid föregående möte med interfacet. Allwood 
(1998) lägger även vikt vid att användaren måste kunna komma åt systemet. Ytterligare en 
aspekt av vad Allwood (1998) kallar användarvänlighet är att programmet ställer krav på 
användaren som är förenliga med och ger stöd för användarens sätt att fungera mentalt. Vad 
som åsyftas är aspekter som kan vara gemensamma för de flesta användare av programmet. 
Individualisering är också en viktig aspekt, det vill säga ett system som ger stöd åt olika typer 
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av användare att interagera med systemet ökar möjligheten att systemet passar den enskilde 
användaren. 
 
Effektivitet  
 
Med effektivitet menas i det här sammanhanget att öka användarens produktivitet då genom 
att kunna utföra uppgifterna snabbt och enkelt med så liten ansträngning som möjligt (ISO 
9241-11, 1994; Löwgren, 1993; Nielsen, 1993) Flexibilitet som också kan betraktas som ett 
effektivitetsmått handlar om i vilken utsträckning systemet kan anpassas till förändringar i 
uppgiftens utförande, och den ursprungliga användningsmiljön. Det vill säga att kan inte 
systemet anpassas till att utföra uppgifterna under förändring kan inte heller den ursprungliga 
effektiviteten behållas och därför är det en del i effektivitetsmåttet (Shackel, 1981). Allwood 
(1998) beskriver ett liknande händelsescenario men använder ordet anpassning och menar att 
ett programs funktioner skall vara utformade på ett sätt som optimalt följer strukturen hos den 
uppgift användaren avser lösa. 
 
Attityd  
 
Den tredje kategorin ges den övergripande beteckningen attityd. Shackel (1981) åsyftar 
graden av positiv attityd som systemet producerar hos användaren. Attitydbegreppet byggs 
upp av positivt- och negativt laddad attityd. Det viktiga i detta sammanhang är att 
användandet av ett system ger upphov till övervägande positiv attityd. Även Löwgren (1993) 
förklarar attityd på ett liknande sätt och menar att det är en användares subjektiva känslor 
gentemot mot användningen av systemet såväl som användarens subjektiva känslor om 
systemet. I de fall då systemet ger upphov till övervägande positiva attityder upplevs 
tillfredställelse. Tillfredställelse uppnås då användaren upplever systemet som behagligt, 
angenämt och tilltalande i så väl estetiska som funktionella avseenden (Nielsen, 1993; ISO 
9241-1, 1994) Även Allwood (1998) omnämner ett liknande fenomen men kallar det 
användaracceptans. Systemet skall få användarna välvilligt inställda och högt motiverade till 
att använda systemet. 
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4. Kundmötesteori  
 
Kapitel fyra innehåller den andra delen i vår teoretiska referensram och behandlar 
kundmöten. Nedan följer en sammanställning av fristående teorier från olika författare som 
behandlar kundmöten till skillnad mot en sammanställning av olika definitioner av begreppet 
lärbarhet. Denna teoretiska framställning mynnar även den ut i en modell som sammanfattar 
vad vi anser vara huvuddragen i teorin.  

4.1 Kundmötet 
 
För att en kundrelation skall uppstå måste först ett möte komma till stånd, mötet mellan 
kunden och leverantören av en tjänst eller produkt. Möten kan dock vara av olika karaktär. En 
skillnad kan vara variationer i branschens karaktär och en annan hur djup relationen är vid 
mötet. Det viktiga att tänka på är att olika möten kräver olika förberedelser och egenskaper 
hos platsen där mötet skall äga rum. (Storbacka & Lehtinen 2000) Extraordinära möten är de 
”viktigaste” mötena då det är här kunden kan påverkas mest och är öppen för nya idéer. Och 
kunden är villig att göra ansträngningen för att vidareutveckla relationen. Därför är det så 
viktigt att detta möte förvaltas på ett bra sätt då annars kan hela relationen kan gå i stöpet. 
Anledningen till att detta är ett gott tillfälle att påverka kunden är för att kunden här är mer 
medveten om sina egna processer och mål vilket gör henne/honom mer mottaglig för faktiskt 
grundade argument och inte förblindas av sina egna förutfattade meningar. (Storbacka & 
Lehtinen, 2000) Klyschan ”du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck” blir här 
löjligt sann men den illustrerar väl varför kundens föreställning om mötet är mycket 
avgörande. Det är dock så att ett kundmötes karaktär alltid beror av den specifika kunden och 
den speciella situationen. Efter hand finns möjlighet att anpassa situationen till den specifika 
kunden men dessa exceptionella kundmöten inträffar dock oftast i början av en relation då 
ingen kunskap finns. (Storbacka & Lehtinen, 2000) 

4.2 Detaljdefinition av kundmötet 
 
Det finns ett flertal aspekter på vad som påverkar kundmötet. Kundmötet påverkas bland 
annat av vilka personer som är inblandade och deras attityder till de roller och beteende som 
förväntas av dem vid mötet samt mötesplatsens egenskaper. I detta kapitel kommer vi att 
redogöra för den teori som vi anser vara mest lämplig att koppla samman med användbarhet i 
datorkontext.  

4.2.1 Kontakthantering; roller, manus och kognitiva likheter 
 
Kunder är normalt sett mer benägna att stanna i en relation till ett företag om det existerar ett 
konsumentorienterat klimat. Medarbetare som arbetar med kundkontakt förutsätts också 
kunna leverera service med hög kvalitet på ett effektivt och verkningsfullt sätt. Ett antal 
gånger har forskare försökt påvisa att det existerar en relation mellan kundtillfredställelse och 
kundlojalitet. Det finns dock ett samband mellan hur kundkontaktpunkterna konstrueras och 
organiseras och avgörande köpbeslut. Att kontakten med företagets anställda har en stark 
inverkan på köpbeslutet är sant, vilket bör skapa tillfredställelse hos kunden, men säkerställa 
att detta gör kunderna lojala har ingen lyckats påvisa ännu. (Jones & Farquhar, 2003) 
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Ömsesidig förståelse grundar sig djupare än i bara kommunikation. Det handlar om att kund 
och medarbetare har samma eller liknande syn på vilken roll de skall spela i interaktionen 
med varandra. Därför brukar man ofta tala om att aktörer ”träder in” i roller för att underlätta 
interaktionen. Att träda in i roller eller ”role taking” som Bitner och Mohr (1991) kallar det 
innebär att du intar en roll för att få förståelse för den andres perspektiv och bildspråk rörande 
omvärlden. Att träda in i roller under ett servicemöte är nödvändigt för att etablera ett stabilt 
mönster för den pågående interaktionen. Det möjliggör för kund och medarbetare att förstå 
varandras perspektiv utan att själva behöva dela samma perspektiv. (Bitner & Mohr, 1991) 
 
Att träda in i roller och två personers kognitiva likheter är interrelaterade. Ju mer kognitivt 
lika två personer är, desto troligare är det att personernas val av roller är kompatibla med 
varandra. Idén bakom detta är att det blir svårare att inta roller om personerna fokuserar vid 
olika egenskaper när de utvärderar servicen under kundmötet eller om de har inkompatibla 
förväntningar. Dock är det inte ovanligt att de personer som deltar i interaktionen influeras av 
varandra. Själva förståelsen för varandras perspektiv leder oss ofta till att vi ändrar och 
reviderar vårt eget perspektiv och tolkningar av händelser. (Bitner och Mohr, 1991) Ett flertal 
studier visar att kognitiva likheter leder till effektivare kommunikation. Och vid servicemöten 
betyder detta att både medarbetaren och kunden bedömer kvaliteten på servicen utefter 
samma underliggande variabler och primärt hur väl medarbetaren känner av och tillfredställer 
kundens behov. En annan typ av kognitiv likhet är relationen mellan roll och manus, där det 
önskvärda är att det råder hög samstämmighet. Om samstämmighet inte råder finns det risk 
för att kundnöjdheten blir lidande då det råder olika uppfattning om hur våra beteenden skall 
se ut och då uppstår ofta problem i kommunikation och förståelse. (Bitner och Mohr, 1991) I 
enlighet med Bitner & Mohr (1991) så är ömsesidig förståelse en viktig aspekt när det 
kommer till att leverera hög servicekvalitet och upplevd tillfredställelse vid kundmötet. De 
menar att ömsesidig förståelse grundar sig på att de sända meddelandena mellan två personer 
är lika med de mottagna meddelandena. Det gäller alltså att undvika att få någon störning i 
meddelandet. Problemet med meddelanden är att de är av olika slag, de flesta sänds verbalt 
men många har också med kroppsspråk och gester att göra som ibland sänds medvetet och 
ibland omedvetet. Det är relativt uppenbart att en perfekt ömsesidig förståelse är onåbar men 
en hög grad av ömsesidig förståelse är självklart eftersträvansvärd om kund och medarbetare 
skall kunna kommunicera framgångsrikt. (Bitner & Mohr, 1991) 
 
Kritiska händelser handlar i de flesta fall om ett antal olika missförståndsförhållanden. 
Antingen misslyckas medarbetaren med förstå kundens missnöje överhuvudtaget, eller så 
misslyckas medarbetaren med att agera på ett sätt som minskar missnöjet eller så misslyckas 
medarbetaren med att ge kunden accepterbar förklaring till missförhållandet. Mycket hänger 
på kundens agerande också och dennes förmåga att förstå medarbetaren. Visserligen skall 
kunden erhålla den service den anser sig ha betalt för men i de fall då medarbetaren gör allt 
den kan för att åtgärda ett missförhållande men ändå misslyckas bör kunden ändå visa en viss 
förståelse för bristande service. Ibland är det kunden som ”beter sig problematiskt” vilket är 
orsaken till missförhållandet. (Bitner & Mohr, 1991) 

4.2.2  Mötesplatsens påverkan på mötet 
 
Layouten på en serviceplats kan tydligt identifiera ett företags aktiviteter och slutligen hur 
företaget kategoriseras av kunden. Därför har forskare studerat hur konsumenter reagerar på 
omgivningens layout med preferenser till musik, färg och ljus. Ett bra exempel på detta är att 
de flesta människor sänker rösten när de kommer in i en kyrka eller en bank. Det finns något i 
rummets utformning som påverkar individen till att bli mer allvarlig och lågmäld. 
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Uppenbarligen är det något i rummets struktur och mening som associeras till ett speciellt 
beteende. Omgivningens arrangemang kan alltså signifikant bidra till att påverka kundens 
basala beteende och psykologiska processer och inte nog med det, omgivningen kan också 
explicit locka fram detta beteende. (Aubert-Gamet, 1996)  
 
Oberoende av ovanstående resonemang bör det understrykas att individer reagerar på sin 
omgivning men också att alla individer är olika och därför kan reagera på olika sätt. Dock är 
det troligt att människor påverkas på liknande sätt av en och samma omgivning, speciellt om 
den har egenskaper av särskild karaktär. (Aubert-Gamet, 1996) Detta innebär möjligheter för 
företagen att designa mer lämpade miljöer och omgivningar för en specifik målgrupp eller 
kund 
 
Baker (1986) har utvecklat en användbar modell för att beskriva och illustrera de fysiska 
attributens påverkan i servicemiljöer. Hennes ramverk bryter upp den fysiska miljön i tre 
grundläggande kategorier för att lättare kunna åskådliggöra detta:  
 

Omgivande faktorer är de bakomliggande förutsättningar som existerar på en 
underliggande nivå av omedelbar observans och drar till sig uppmärksamhet endast när 
faktorerna innebär något negativt som t ex obekväma temperatur och höga ljudnivåer. De 
omgivande faktorerna är något som kunden oftast tar för givet och därför uppnås endast 
nivåer som neutralitet och negativitet i tillfredställelse hos kunden, detta är något kunder 
ofta inte är medvetna om. (Baker, 1986) 
 
Designfaktorer innebär visuell stimuli och är mer uppenbara för kunden än Omgivande 
faktorer. I enlighet med detta har designfaktorer större möjlighet att påverka kunden till en 
positiv uppfattning och uppmuntrar kunden till att engagera sig mer sin 
konsumtionsomgivning. Designfaktorerna kan klassificeras som antingen estetiska 
(arkitektur, stil, färg) eller funktionella (layout, komfort, symbolik). Även då estetiska och 
funktionella faktorer är nära besläktade så står de estetiska faktorerna för mer njutning i 
serviceupplevelsen och funktionalitet förkroppsligas mer genom kundens beteende. (Baker, 
1986) 
 
Sociala faktorer refererar till den mänskliga inblandningen som en komponent i den 
fysiska omgivningen, alltså egentligen kund och servicepersonal. Antalet, uppträdandet 
och beteendet hos kunder och servicepersonal i servicelandskapet kan frambringa antingen 
ett engagerat beteende eller ett undvikande beteende beroende på serviceförväntningen hos 
respektive kund. I Bakers definition av servicelandskapet beror alltså inte allt av påverkan 
från den fysiska världen utan också interaktion med andra människor och sociala 
konstruktioner i vilka den mänskliga faktorn är avgörande i beslut om roller och beteenden. 
(Baker, 1986) 

 
Individer har sedan tidernas begynnelse haft en ynnest att gå emot normer, anvisningar och 
regler inrättade av högre makter. Om kunden, när den kommer till en mötesplats eller 
servicelandskap, inte accepterar de föreskrifter företaget avsett gälla på denna plats kommer 
kunden att försöka att vrida dem till sin fördel. Denna typ av förnekelse leder till att kunden 
vill uttrycka sin syn på det vardagliga livet. Denna frihet blir ett direkt motstånd mot 
påtvingad makt.   Från företagens sida innebär detta ett problem, de måste få kunden att 
acceptera deras syn på mötesplatsen och hur ett agerande i enlighet med mötesplatsens regler 
skall se ut. Genom en modell kan tre typer av möjligheter för antagande av det mötesplatsen 
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erbjuder identifieras (Aubert-Gamet, 1996). Dessa är baserade på tre olika strategiska ansatser 
till hur företaget skall skapa och behålla kontrollen över utrymmet: 
 

(1) Den första strategin ”suggestion” (Space proposes) är överföring från en plats och 
föreslår en pluralitet till användaren, en pluralitet av betydelser och 
användningsområden. I detta fall erbjuder mötesplatsen (serviceplatsen) en hög nivå 
av potentialitet för antagande av det mötesplatsen erbjuder för användaren. Till 
exempel utrymme för avbrott, hörn och kurvor som vi kan finna på en marknadsplats 
eller bazaar som gör det möjligt för människor att träffas. (Aubert-Gamet, 1996)  

 
(2) Den andra strategin ”seduction” (Space influences) innebär en överföring från platsen 

vilken influerar, driver och dirigerar användaren mot en specifik mening eller 
agerande, vilket huvudsakligen var avsett att bistå serviceprocessen. I detta fall 
erbjuder mötesplatsen (serviceplatsen) en medelnivå av potentialitet för antagande av 
det mötesplatsen erbjuder för användaren. Till exempel, på en stormarknad är allting 
skapat för att attrahera användaren till de bästa försäljningspunkterna, allt medan 
kunden upplever en illusion av frihet och självbestämmande. (Aubert-Gamet, 1996) 

 
(3) Den tredje strategin ”prescription” (Space obliges) innebär en överföring från platsen 

vilket tvingar användaren att känna och agera i enlighet med en enda planerad mening 
och agerande. I detta fall erbjuder mötesplatsen (serviceplatsen) en låg nivå av 
potentialitet för antagande av det mötesplatsen erbjuder för användaren. Till exempel i 
en av IKEA:s butiker, där det finns en tydlig enkelriktad väg att gå vilken tvingar 
kunden att vandra en anvisad väg för att komma till kassan och utgången; kunden kan 
inte undgå det ikeaplanerade beteendet. (Aubert-Gamet, 1996) 

 
Kunden kommer i den mån det är möjligt att försöka översätta sin egen subjektiva åsikt på 
den fysiska omgivningen. Det kommer att var möjligt i varierande grad och av den 
anledningen kommer det att bildas gap mellan vad kunden är förutsatt att känna och göra och 
vad kunden i själva verket känner och gör. Gap betraktas normalt sett som att företaget 
(detaljist, återförsäljare etc.) misslyckats i sitt arbete men i detta fall ger det kunden en liten 
möjlighet att själv bestämma och inte låta företaget kontrollera och bestämma vilket beteende 
som gäller på serviceplatsen. (Aubert-Gamet, 1996) 

4.2.3 Olika dimensioner av tillfredsällelse  
 
I diskussionen rörande servicekvalité spelar kundens förväntningar en stor roll. Kunden har en 
förväntning inför mötet med företaget gällande hur de skall agera, en annan inför hur 
medarbetaren skall agera och ytterligare en inför vilken kvalité produkten eller tjänsten har 
vid leverans. I många fall kopplas förväntningar samman med tillfredställelse då kunden, om 
förväntningarna inte förverkligas, inte blir helt tillfredställd. Av denna anledning görs därför 
ofta en jämförelse mellan kundens förväntningar och kundens uppfattning av den verkliga 
tjänsten. (Coye, 2004) 
 
Förväntningar utgörs av den subjektiva sannolikheten att ett visst beteende efterföljs av ett 
visst resultat. Det finns många olika definitioner inom många olika områden men Zeithaml et 
al. (1993; 1996) försökte skapa en enhetlig definition och framhåller att det existerar två 
grundläggande sammanhang för förväntningar. Den första som är konsekvent med litteratur 
rörande kundtillfredställelse säger att ”förväntningar betraktas som förutsägelser gjorda av 
kunder om vad som troligtvis kommer att hända under en nära förestående händelse eller 



 
Det webbaserade kundmötet – En teoretisk analys av kundens möte med kommersiella webbplatser  
 

 22

transaktion” (Zeithaml et al, 1993; 1996) Alternativt kan termen förväntningar avse det som 
kunderna idealt vill ha eller önskar sig, det vill säga normativa förväntningar. Detta har 
Zeithaml et al (1993, 1996) definierat som något kunden hoppas på och/eller förväntar sig 
från en skicklig serviceleverantör vid nästa kundmöte. 
 
En definition av förväntningar i detta sammanhang är nödvändig men det bör också 
framhållas att det finns olika typer av förväntningar. Boulding et al. (1993) skiljer mellan 
borde-förväntningar (should-expectations) och skulle-förväntningar (would-expectations). 
 
Ex. En kund kan till exempel anse att en exklusiv restaurang borde erbjuda mycket exklusiva 
viner utan att av denna anledning ha något intresse att bli serverad dessa. 
 
Det är viktigt i diskussionen att skilja mellan hur kunden förväntar sig att mötet skall te sig 
och hur kunden förväntar sig att ett idealt möte skall te sig. Coye (2004) påvisar att det finns 
skillnader i hur ett mått på kundtillfredställelse kan erhållas. Genom att jämföra förväntad och 
upplevd service erhålls ett mått på kundtillfredställelse. Och genom jämförelse mellan 
föreställd ideal service och upplevd service erhålls ett mått på servicekvalitet, det gäller alltså 
att förstå skillnaden mellan de båda.  
 
Viktigt att notera i detta sammanhang är att varje försök till att väcka begär och förväntningar 
till en vara eller tjänst resulterar i att företaget strävar efter två skilda mål. Visserligen vill 
företagen skapa och stärka begären till de produkter och tjänster de erbjuder men samtidigt 
måste företaget se till att de kan möta de förväntningarna de skapar hos kunden, eller se till att 
hålla dem på en nivå som de säkert kan möta med sitt nuvarande utbud. (Coye, 2004) Av 
samma anledning måste marknadsundersökningsavdelningarna ha vetskap och kontroll över 
denna dualism som råder mellan begär och förväntning hos kunderna för att inte missa 
relevant information. (Coye, 2004) 
 
Många forskare, däribland van Dolen, de Ruyter och Lemmink (2004); Liljander & Strandvik, 
(1995) framhåller att det också är viktigt att hålla isär mötesspecifik tillfredställelse och 
relationstillfredsställelse. Detta därför att det vid olika möten kan vara olika medarbetare som 
deltar och de kan ha olika medarbetarspecifika beteenden som präglar kundmötet mycket och 
därigenom den mötesspecifika tillfredsställelsen. De medarbetarspecifika beteendena behöver 
dock nödvändigtvis inte påverka relationstillfredsställelsen.  
 
Vidare kan kundens formande av tillfredställelse beskrivas som en kognitiv process där 
kundens produkt-, service- och processbehov ägnas tillräckligt intresse. Å andra sidan anses 
tillfredställelse skapas genom en affektiv process också. (Oliver, 1997 & Westbrook, 1987) 
Denna påverkan genom både kognition och affektion på konsumtionsupplevelsen kallas för 
tvåvärderingsmodellen. Det kognitiva systemet utför högre mentala processer för att förstå, 
utvärdera, planera, bestämma, tänka medan det affektiva systemet snarare refererar till 
känslomässig respons. Medan flera ansatser existerar för att beskriva känslor växer en 
teoretisk kropp fram och bevis finns tillängliga som föreslår två dimensioner nämligen positiv 
och negativ affektion är mycket användbara för att förstå affektionsgrund till tillfredsällelse 
respons.  
 
Hur detta fenomen angrips så har väldigt lite gjorts för att analysera huruvida positiva och 
negativa känslor, framkallade under interaktionen, influerar kundmötestillfredställelsen likväl 
som relationstillfredställelsen. (Oliver, 1997) Kundens kognitiva utvärdering av 
interaktionsupplevelsen studeras som kunduppfattningar av kontaktmedarbetarens 
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prestationer. Även om fokus ligger vid själva mötestillfredställelsen eller vid 
relationstillfredställelsen så är kontaktmedarbetarens prestation avgörande för 
tillfredställelsen. (Crosby et al., 1990) På mötesnivå spelar beteendet hos 
kontaktmedarbetaren en kritisk roll i diagnostiseringen och riktar intresse mot kundens behov 
och i skapandet av en övergripande utvärdering av hur enskilda utbyten utförs (Szymanski, 
1988; Spiro & Weitz, 1990) På relationsnivå visar forskningen att kundorienterade 
medarbetare som visar tecken på empati, förståelse för kunden och interpersonell omsorg och 
trovärdhet i sitt beteende samt levererar utökad personlig service är mycket avgörande för det 
långsiktiga relationsbyggandet. (Beatty et al., 1996) En kontaktmedarbetares prestation under 
interaktionen med kunden har vid ett flertal tillfällen varit mål för forskning inom både 
försäljning och serviceplatser. Enligt denna forskning skall en kontaktmedarbetares roll 
införliva både relationsaspekter och rutinuppgiftsaspekter (Czepiel, 1990; Crosby et al., 1990; 
Reynolds & Beatty, 1999) På senare tid har forskare genomfört flera studier för att förbättra 
de indikationer för kontaktmedarbetarnas prestationer (Winsted, 1997; Price et al., 1995a) 
Price et al. (1995b) föreslår fem dimensioner av kontaktmedarbetarbeteende som influerar 
kundens uppfattningar: ömsesidig förståelse, äkthet, extra uppmärksamhet, kompetens och att 
möta lägsta accepterbara servicestandard.  
 
Ömsesidig förståelse: Den ömsesidiga förståelsen har medarbetaren mindre kontroll över. Att 
dela livserfarenheter och bjuda in till personliga utbyten är betraktas som mycket svårare utan 
kundens aktiva deltagande. 
 
Äkthet: Definieras som att vara genuin och ärlig och inte tillgjord och är mer under 
medarbetarens kontroll. Denna dimension råder medarbetaren själv till stor del över och den 
är därför medarbetarspecifik. 
 
Extra uppmärksamhet: Att möta ett mycket speciellt personligt behov till exempel att erbjuda 
en kund något som ligger utanför den ”standardiserade” tjänsten. Är en interaktionsframkallad 
dimension hos mötet och kräver något typ av samförstånd med kunden.  
 
Kompetens: En medarbetares förmåga att utföra rätt sak vid rätt tillfälle. Har med 
medarbetarens yrkeskunskap och yrkeserfarenhet att göra och är medarbetarspecifik. 
 
Möta lägsta accepterbara standard: Är liksom ”extra uppmärksamhet” beroende av kundens 
preferenser då medarbetaren måste utröna just den specifika kundens lägsta accepterbara 
standard för att kunna möta den. Ofta handlar detta om en reaktion på en handling från 
kunden. Denna dimension är också interaktionsframkallad. 
 
Dessa fem dimensioner föreslås även av van Dolen et al (2004) att påverka mötet med kunden 
både långsiktigt (relationsspecifik tillfredställelse) och kortsiktigt (mötesspecifik 
tillfredställelse) och utgör en grund för mer extensiv mätning och värdering av kundens 
tillfredställelse. Det är tydligt att vissa beteenden hos medarbetaren är mer beroende än andra. 
Van Dolen et al (2004) skiljer mellan medarbetarspecifika och samproducerade egenskaper. 
Exempelvis ömsesidig förståelse betraktas som en interaktionsframkallade egenskaper då det 
behövs information om kundens förståelse för något för att medarbetaren skall kunna uttrycka 
den som ömsesidig. Men kompetens och äkthet är mer medarbetarspecifika och är något som 
medarbetaren kan arbeta aktivt med att förbättra och förtydliga, det är också egenskaper som 
inte direkt kräver information om kundens livssituation. 
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Vid servicemöten där interaktionen mellan medarbetare och kund ofta blir en del av själva 
servicen i kundens medvetande är inte bara själva resultatet utan också under vilka 
omständigheter servicen levereras viktig för kunden. (Bitner & Mohr, 1991) Av denna 
anledning är gemensam förståelse mellan kund och medarbetare ytterst viktig därför att denna 
faktor påverkar kundens upplevda tillfredställelse vid servicemötet. (Bitner & Mohr, 1991) 

4.3 Definitionsschema över kundmötet 
 
Nedan följer en sammanställning och kategorisering av teorier rörande kundmöten (Figur 2). I 
modellen delas kundmötet upp i tre övergripande kategorier (1) Kontakthantering, (2) 
Mötesplatsen och (3) Förväntningar. Kategoriernas mer specifika innehåll beskrivs i 
underkategorier under respektive huvudkategori. Underkategorierna är mer detaljrika medan 
huvudkategorierna är mer övergripande. Tillsammans bildar de en modell som beskriver vår 
teoretiska referensram för kundmötesteori. Till skillnad från ramverket för användbarhet där 
flera forskare och författares tankar om ett enhetligt begrepp har sammanställts är denna 
modell (Figur 3) en sammanställning av fristående teorier men som alla berör kärnämnet 
”kundmöten” ur olika perspektiv eller olika delar av kundmötet. 

Figur 2: Definitionsschema kundmötet 

 
 
Kontakthantering  
 
För att på ett effektivt sätt kunna hantera kontakten med kunden måste ett kundorienterat 
klimat existera inom organisationen. Det existerar ett tydligt samband mellan hur kontakten 
med kunderna organiseras och ett köpbeslut, det vill säga att hanteringen av kundkontakten 
får ett positivt utfall. För att kunna uppnå ett köpbeslut hos kunden är det viktigt att säljare 
och köpare talar samma språk och är på samma våglängd. Därför brukar det ofta talas om att 
aktörerna (säljare och köpare) träder in i roller för att tydliggöra sin delaktighet i mötet. 
Tydligheten uppnås genom att aktörerna genom rollerna enklare kan förstå varandras avsikter 
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och mål. Det som styr rolltilldelningen kallas för manus. Manuset beskriver hur de olika 
rollerna skall förhålla sig till varandra och bete sig i allmänhet. Fördelen med att träda in i 
roller och agera i enlighet med ett manus är att individer med kognitiva olikheter skall kunna 
interagera med varandra utan förhinder och förstå varandras problem utan att dela dem. 
Sammantaget uppnås bättre kundmöten om individerna förstår varandra, manus och roller 
ökar enbart möjligheten för detta ske. 
 
Mötesplatsen 
 
Utformningen på en marknadsplats kan tydligt definiera organisationens verksamhet och i 
slutändan påverka hur kunden uppfattar företaget. Marknadsplatsens miljö organiseras alltså 
för att stimulera kundens sinnen och uppmuntra till köp. Traditionellt sett har 
marknadsplatsens fysiska miljö delas upp i tre kategorier som på olika sätt stimulerar och 
påverkar kunden. De vädjar naturligtvis till olika sinnen och de är; omgivande faktorer, 
designfaktorer och sociala faktorer. Även om organisationen ordnar de ovan angivna 
faktorerna på bästa sätt för att stimulera kunden så kan kunden själv också bestämma i vilken 
utsträckning han/hon vill medverka. Graden av kundens intagande eller medverkande i miljön 
bestämmer kunden delvis själv. Detta åskådliggörs av olika beteenden, antingen accepteras 
miljön som den är eller så omtolkas den för att bättre passa kundens egna syften, det handlar 
oftast om att antingen skapa en känsla av ägande på mental nivå och tillskriva omgivningen 
en specifik karaktär med personlig innebörd. 
 
Förväntningar och tillfredställelse   
 
Att förvänta sig något om något innebär egentligen att mentalt tillskriva något en chans att 
inträffa innan det sker i verkligheten. Förväntningar grundar sig i tidigare upplevelser och 
förförståelse och är därför i yttersta grad påverkbara. Företagen arbetar ofta genom 
marknadsbearbetning med att väcka begär efter produkter och tjänster hos kunderna. 
Kunderna bedömer huruvida de är tillfredställda med utfallet av ett köp genom att jämföra 
förväntat utfall med verkligt utfall. Detta ger ett mått kundtillfredställelse det vill säga hur väl 
företaget uppfyller kundens förväntningar. Å andra sidan kan även en jämförelse göras mellan 
föreställd ideal service och upplevd service, det ger då ett mått på företagets servicekvalitet. 
För företagen gäller det alltså inte bara att väcka begär hos kunderna utan att låta begäret 
överstiga vad de i själva verket kan leverera. Skillnad kan också göras mellan tillfredställelse i 
en viss situation och tillfredställelse i en relation till ett företag. En god relation till ett företag 
kan bibehållas trots att kunden vid ett enskilt tillfälle kan uppleva servicen som 
otillfredsställande, således kan en särskiljning göras mellan relationstillfredställelse och 
mötesspecifik tillfredställelse. 
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5. Empiri  
 
Empirin består av fem djupintervjuer som parallellt genomförts med en observationsstudie av 
hur respondenten använder sig av webbplatsen som är ämne för diskussionen. Intervjuerna 
har genomförts av antingen Mats Lindtorp eller Lukas Lindh och sammanställningen utgörs 
av en subjektiv sammanställning där både intervju- och observationsdata vävts samman till 
en berättande text som beskriver hela intervjusituationen. Alla intervjuer började med att vi 
redogör för undersökningens syfte och hur vi avser lägga upp mötet med dem. Samtliga 
respondenter har fått samma inledande information därefter har vi låtit diskussionen löpa 
utan större ingripanden för att få ta del av verkliga upplevelser och känslor och så lite som 
möjligt styra respondenten.  

5.1 Intervju I 
 
Intervjun genomfördes den 26:e April 2006 med 25 åriga Viktor från Spånga.  
 
Respondenten Viktor berättade att han så sent som för någon vecka sedan köpte affischer av 
ett amerikanskt företag kallat www.allposters.com på nätet.  Jag frågade Viktor om han kunde 
logga in på denna sida och beskriva det tillvägagångssätt han använde vid det senaste köpet. 
Samtidigt frågade jag Viktor om anledningen till valet av företag att handla affischer från. 
Viktor loggade in på sidan och berättade att han just flyttat och behövde något att sätta på 
väggarna. Viktor visste inte vad för motiv han sökte utan behovet var snarare att hitta något 
fint att ha på väggarna. Viktor menade att www.allposters.com hade tusentals affischer 
organiserade på ett lättöverskådligt sätt vilket underlättade hela köpet. Viktor berättade att han 
gick igenom hela kategorier och tittade på ett stort antal affischer med olika motiv i ett flertal 
olika kategorier. Han medger att det nästan fanns för mycket att titta på, det gjorde det svårt 
för honom att välja. Viktor berättade att han sparade de affischer han var intresserade av i 
kundvagnen för att senare kunna utvärderas och gallra bland dem.  
 
En lista över kundvagnen innehåll kunde, om du registrerade din e-post på 
www.allposters.com, skickas till den egna inkorgen för senare bruk. Viktor välkomnade 
denna funktion då den besparade honom arbetet att vid ett senare tillfälle återigen leta upp de 
affischer han redan nu hade valt och sedan placerat i kundvagnen. Viktor uttryckte, trots sin 
uppskattning, ändå en viss skepsis mot att lämna ut sin e-postadress till ett företag han inte 
sedan innan hade någon kännedom om med rädsla för att de skulle ”bombardera mig med 
spam”.  
 
Efter ett par dagar hade ännu inget spam kommit från www.allposters.com, däremot ett 
erbjudande om att köpa de affischer han hade sparat i sin kundkorg till tio procents rabatt. 
Viktor berättade att erbjudandet lät lockande men ansåg ändå att uppoffringen var för stor. 
Men när han några veckor senare fick ett liknande meddelande men då till 25 procents rabatt 
slog han till. Detta erbjudande gällde endast under ett dygn, och respondenten berättade att 
han nu ansåg att priset var det rätta i relationen till risken och uppoffringen vid just det 
tillfället. Uppoffring bestod i att gallra bland kundkorgens cirka 20 affischer och Viktor var 
inte intresserad av att köpa dem alla och tvingades därför att välja bort och sortera bland 
affischerna och valde till slut ut fem affischer.  
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Efter att Viktor valt ut de fem mest intressanta affischerna klickade sig han sig vidare till 
kassan utan problem. Väl där uppstod det dock vissa komplikationer. För att erhålla den 
erbjudna rabatten var Viktor tvungen att ange en speciell rabattkod. En annan komplikation 
som dök upp var att då webbplatsen var amerikansk gällde därför andra prisberäkningar 
gällande moms, frakt med mera vilket resulterade i att Viktor inte förstod vad de fem 
affischerna skulle kosta.  
 
I flera steg av den efterföljande betalningsprocessen upplevde Viktor att fel pris stod angivet i 
betalningsfönstret. Detta ledde till att Viktor flera gånger gick tillbaka och gjorde om olika 
steg i betalningsprocessen för att se att allt stod rätt till. Viktor berättar att han vid flera olika 
tillfällen på väg att avbryta köpet. När han väl bestämde sig för att genomföra köpet och 
nådde det sista steget i betalningsprocessen såg Viktor att summan trots allt stämde med den 
summan han från början fick. Viktor fick aldrig reda på vad missförhållandena i 
betalningsprocessens steg bestod i och fick nöja sig med att det till slut blev rätt i alla fall. 
Viktor beskrev processen som svårgreppbar och otydlig och ansåg att betalningsprocessen 
utgjorde en tydlig ”flaskhals” i mötet med www.allposters.com, där många kunder kan tänkas 
gå förlorade.  
 
Själva leveransen av varorna tog längre tid än vad Viktor räknat med. www.allposters.com  
hade meddelat att det skulle ta cirka två veckor att få affischerna levererade. Då affischerna 
inte levererats på utsatt datum tog Viktor kontakt med kundtjänst via e-post och fick då svaret 
att varorna på väg och www.allposters.com angav till och med ett sista leveransdatum. Svaret 
från kundtjänst erhölls redan samma dag vilket Viktor betraktade som positivt. Upplevelsen 
som helhet betraktade Viktor som bra och berättade att han i framtiden absolut kunde tänka 
sig att använda samma tjänst igen nu då han vet hur och att den fungerar. 
 
På det hela taget uppfattade respondenten mötet som lyckat och för första gången kände 
Viktor att det existerade en dialog med företaget där de ”kände” att han tvekade inför att 
genomföra köpet men att de då erbjöd för honom rätt pris i just rätt situation vilket gjorde 
erbjudandet tillräckligt lockande. Dock menade Viktor att ”strulet” vid betalning oroade 
honom, ”det är viktigt att allt går rätt till och att det inte finns några frågetecken vid betalning 
över nätet”.  

5.2 Intervju II 
 
Intervjun genomfördes den 3 maj 2006 med 19-åriga Max från Norrtälje. 
 
Max berättade att han vid mötet han hade i åtanke sökte efter en ”mycket speciell produkt”, en 
adapter till sin datorströmkabel. Sökandet efter adaptern började via sökmotorn 
www.google.se som gav en direktlänk till en webbplats som saluförde den produkt han avsåg 
köpa. När jag bad honom att ta plats framför datorn och visa mig hur han gjorde så slog han 
snabbt in adressen till webbplatsen. Det visade sig sedan att webbplatsen var av dansk 
härkomst och all text på webbplatsen var på danska.  
 
Han ansåg att sidan var enkel att använda och berättade att ”sidan hade en traditionell 
utformning som följde normen för Internetbutiker som sålde teknikprylar”. Han berättade 
också att han tyckte att de flesta Internetbutikerna i dagsläget hade en typisk utformning med 
meny till vänster på sidan och där kassan symboliserades av en kundvagn. Det som mötte 
honom vid första anblicken var en logotyp han inte kände till men han förstod omgående att 
det var företagets namn som stod uppe till vänster på hemsidan. Han avsåg inhandla en 
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adapter till sin bärbara dator som han köpt på resa i USA men som han inte kunnat använda 
på grund av att den nuvarande nätadaptern var anpassad till den nordamerikanska 
uttagsstandarden. Han fann snabbt det han sökte och ansåg att en bidragande orsak till detta 
var att produktspecifikationen till varje produkt var mycket utförlig, även en bild i hög 
upplösning kunde klickas fram för att bättre kunna studera produktens visuella utförande. 
Med ett musklick placerade Max produkten i kundvagnen och klickade sig vidare till kassan. 
Där stötte han på vad han kallade ”det första steget som innehöll en uppoffring. Vad han 
betraktade som en uppoffring var att han var tvungen att registrera sig som kund och därmed 
fylla i kontaktuppgifter som adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och annat 
för att kunna gå vidare och slutföra köpet. Själva betalningen ansåg han smidig med undantag 
från att den föregicks av flera steg av godkännande och ifyllande av information. När jag 
frågade honom om han inte var rädd för att lämna ut sin e-postadress ”bara så där” skrattade 
han lite och sa att ”jag borde nog vara mer försiktig med det än vad jag är, men jag måste ha 
haft tur, har inte fått så mycket spam av att lämna ut min e-postadress titt som tätt”. Han 
berättade också att det oftare känns bättre att betala till riktiga människor men att det 
förmodligen var både säkrare och mindre risk för fel vid betalning med kortnumret via 
Internet. 
 
När jag frågade Max om han såg några fördelar respektive nackdelar med att handla på nätet 
respektive i en fysisk butik. Han berättade att den största bristen vad gäller Internetbutiken i 
hans mening var att det inte finns någon möjlighet att fråga efter hjälp ”om man nu skulle 
behöva det”. I hans mening lämpar sig därför Internetbutiker bra vid försäljning av vissa 
varor, han berättade till exempel att han aldrig skulle ge sig på att beställa ett par byxor via 
webben till då det inte gick att prova dem eller få inspirerande tips och kommentarer från 
någon expedit i en webbutik men att detta gick i en vanlig fysisk butik. Å andra sidan medgav 
han att det också var skönt att inte behöva bli störd av butikspersonalen och att ”du kunde ta 
den tid du behövde till att utvärdera olika produktalternativ”. Det var tydligt att Max försökte 
artikulera att det sociala behovet varierade beroende av produkt och situation. Det var också 
det Max ansåg skilde unga Internetanvändare från äldre Internetanvändare. Även om de äldre 
hade längre erfarenhet av Internet inom exempelvis sitt arbete är yngre användare mer 
benägna att använda Internet till att utveckla relationer, föra konversationer, dela med sig av 
erfarenheter och möta nya människor. Detta kan vara en av anledningarna att han ansåg sig 
väl bemött av webbplatsens hemsida utan att några artighets- eller välkomstfraser utväxlades 
vid mötet. Max medgav också att han, till skillnad från sin pappa, hade högre tillit till 
webbaserade lösningar och var mer benägen att använda sig av dem utan misstänksamhet och 
därför antagligen tydligare såg kopplingen till personlighet i en webbsidas gestaltning och 
utförande. 
 
I detta fall ansåg Max att kundkontakten sköttes exemplariskt. Max fick den adapter han 
beställt men den passade inte till hans dator. När Max skickade tillbaka adaptern så hanterades 
situationen mycket bra av företaget som via e-post underrättade förändrad status hos ärendet 
och han fick tillbaka sina pengar så snabbt detta var möjligt. Det som var mest slående var att 
när respondenten tillfrågades om han såg några skillnader i tillit och förväntningar mellan ett 
fysiskt kundmöte och ett kundmöte på Internet såg han en tydlig distinktion som han 
visserligen inte kunde förklara men som han ända sa var tydlig. Max personligen ställde högre 
krav på ett kundmöte genomfört i en fysisk butik än på ett kundmöte genomfört på webben. 
Maktlösheten som ofta paralyserar kunden på webben i och med att det inte finns några 
sociala kontaktmöjligheter att ta till om man som kund skulle behöva hjälp finns inte. Denna 
vetskap gör så att det inte ställs lika höga krav på gott bemötande och förståelse i en webbutik 
som i en fysisk butik. I det fysiska mötet däremot finns det en person som du kan ta i och 
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prata med och som reagerar på hur du agerar. Detta leder enligt Max till att högre krav ställs, i 
och med att kraven kan knytas till en fysisk person och en fysisk plats, och därför blir 
förväntningarna högre. Det enda webbutiken egentligen kan göra för att göra upplevelsen av 
kundmötet bättre är att skapa en lättförståelig webbplats som ger ett seriöst intryck och på 
detta sätt hindra kunderna från att lämna butiken. Max flikar här in att en chatfunktion på 
webbplatsen skulle kunna vara en bra lösning då en funktion som kan ge svar direkt kan 
underlätta vid problem av det här slaget. Han tillade dock raskt att det var något han såg 
kunde komma i framtiden. Visserligen är sortimentet också en viktig faktor men kraven på 
sortiment trodde Max varierade med marknaden och att kraven på det första intrycket snarare 
var något beständigt och relativt fast under mötet med kunden. 

5.3 Intervju III 
 
Intervjun genomfördes den 3 maj 2006 med 23-åriga Therese från Norrtälje. 
 
Therese berättar att hon normalt anser att underkläder är bland det tråkigaste som finns att 
köpa men att det ändå är något som man behöver. Hon ville köpa ett par lite roliga trosor och 
började därför söka efter underklädesbutiker på nätet. Anledningen enligt henne själv är att 
när man shoppar som vanligt vill man inte avsätta tid till att shoppa underkläder, för det är så 
tråkigt, men om man däremot kan göra det hemifrån utan att behöva avsätta annan 
shoppingtid för det så kan det till och med vara riktigt kul. Hon hittade underklädesbutiken 
www.nelly.se genom att söka efter underkläder på sökmotorn www.google.se och hittade 
ganska snart en webbplats som verkade intressant. Hon hade sedan innan hört talas om den 
men aldrig besökt med avsikt att köpa något utan bara för att ”titta lite”. 
 
Denna gång fick Therese ett annonsmejl i sin inkorg och genom detta en länk som hon följde 
till webbplatsen www.nelly.se. Therse berättar att hon tycker webbplatsen ger ett bra intryck 
då den känns genuin och mycket intressant då de erbjuder ett stort och genomtänkt utbud med 
lite ”speciella märken som inte går att hitta någon annanstans”. Målet med Thereses besök var 
att få inspiration till att köpa något fint och sedan kunna köpa produkten utan några större 
komplikationer. Redan efter att ha besökt webbplatsen tidigare visste Therese med sig att hon 
tyckte om den men visste inte riktigt vad det var hon tyckte om. När hon fick hjälp att 
associera sa hon att ”sortimentet kändes som att det var riktat till en tjej som mej” och att ”den 
här webbplatsen är anpassad av tjejer för tjejer”. Funktionerna var därför enligt Therese 
många och hade en tydlig funktionalitet och var riktad till en specifik målgrupp. 
 
Therese berättar att designen på sidan var mycket viktig för henne, kanske inte för att den 
skulle vara fin att titta på men av att den skulle ge ett stilistiskt intryck och ”har en underton 
som signalerar klass och kvalitet” något som respondenten tyckte var viktigt speciellt vid köp 
av något så intimt som underkläder. Therese diskuterar vidare att även om det är tydligt att 
fokus ligger vid att saluföra underkläder så säljer de även ”allt för tjejer”.  
 
Therese kommer nu fram till vad hon kallar för ”träffsäkerhet” då hon berättar att de flesta 
andra webbutiker och även fysiska butiker använder sig av kvinnors avkläddhet för att 
ytterliggare ge försäljningen en skjuts. Men www.nelly.se däremot visar visserligen 
avkläddhet men funktionen är att visa hur en trosa eller en bh ser ut och sitter, inte att visa 
personen som bär plagget. Denna ”värdighet” i bilderna på produkterna på webbplatsen tycker 
Therese signalerar prisvärdhet och när även en mycket sofistikerad 
pyramidkategoriseringsfunktion används ger detta möjlighet att verkligen använda sig av 
mycket precisa sökord och därigenom få mycket precisa träffar. 
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Therese diskuterar också att personlighet inte är viktig vid köp av sådana här typer av 
produkter som underkläder, snarare eftersträvas en viss grad av anonymitet. Det är viktigt att 
känna sig bekväm när man väljer, ”det är en mycket utsatt situation man är i när man provar 
underkläder”. På www.nelly.se har de lyckats få bort mycket av utsattheten och ersatt 
möjligheten att prova plaggen med mycket utförliga storleksguider och detaljrika 
produktspecifikationer. Therese vill helst inte jämföra med köp i vanlig butik då hon anser att 
de inte går att jämföra men säger att, i alla fall när det gäller köp av produkter som 
underkläder, är Internet det perfekta mediet”. Jag ber Therese beskriva webbplatsens karaktär 
i mänsklig bemärkelse, det vill säga genom att ge den mänskliga karaktärsdrag. Therese 
uppfattar detta som svårt till en början men nämner sedan ord som ”personlig trots att den 
erbjuder anonymitet” och ”förståelse, tillit och gemenskap med andra unga kvinnor” för att 
beskriva webbplatsen. Det är ganska tydligt att Therese värdesätter att webbplatsen visar på 
eftertanke och omsorg vilket tydligt återspeglas i hennes beskrivningar. 
 
Överlag tycker Therese att de basala köpfunktionerna som www.nelly.se erbjuder är bättre än 
många andras då de har noggrann kontroll på lagerstatus, pristydlighet och kundvagnens 
innehåll. Hon berättar att ”det är en snäll sida, inget försök till att lura dig, det verkar som att 
de förstår ens situation och sitter liksom i samma båt”. 

5.4 Intervju IV 
 
Intervjun genomfördes den 3 maj 2006 med 22-åriga Noemi från Tensta. 
 
Noemi var snabb i vändingarna och berättade att hon den sista tiden handlat en massa 
babysaker på Internet. Noemi är nybliven mamma sedan två veckor tillbaka och berättar att 
hon under graviditeten spenderade mycket tid på nätet. En av anledningarna var att hon under 
de sista månaderna av sin graviditet varit sjukskriven för ryggont samt att hon velat förbereda 
och inhandla kläder och andra saker som bebisen behöver.  
 
Jag ber Noemi vissa mig någon webbplats där hon nyligen handlat babysaker. Noemi skriver 
in adressen www.pippilotta.se och berättar att hon ändå skulle behöva köpa lite grejer till 
bebisen och frågar mig om hon kan göra det med en gång och samtidigt vissa mig 
webbplatsen. Fadern till barnet är närvarande under intervjun och undrar vad hon skall köpa. 
Noemi tittar då upp från skärmen och fnyser till och svarar smått förnärmad ”lite saker, okej”! 
som om han anklagade henne för att handla i onödan. Väl inne på sajten börjar Noemi gå 
igenom de olika kategorierna. Det blir nu tydligt att hon inte har någon konkret produkt i 
åtanke utan söker något hon anser sig behöva eller ha användning för. Jag frågar vad hon 
tycker om webbplatsen och får till svar att hon gillar den av den enkla anledning att hon 
betraktar sig själv som mindre insatt i det här med datorer och den här webbplatsen är 
tillräckligt enkel och tydlig för att hon skall kunna använda. ”Den är okomplicerad jag kan 
hitta vad jag söker och här finns typ allt som man behöver som nybliven mamma” säger 
Noemi. Jag frågar hur hon hittade webbplatsen och får tillsvar att hon skrivit in barnkläder i 
sökmotorn altavista.com och då fick upp ett antal alternativ men fastnade för pippilotta.com 
då namnet var roligt.  
 
Det märks att Noemi har besökt webbplatsen tidigare och är välbekant med dess design. Hon 
tar mig först med till ”fyndhörnan” och sedan till dagens klipp. ”Jag kollar alltid här först, jag 
gillar erbjudanden” berättar hon och sätter muspekaren på ett sjupack med babystrumpor för 
79 kr. Hon anser att det är ett bra pris då strumporna i fysik butik skulle kosta omkring 150 kr.  
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Detta ”kollande” fortsätter och Noemi går mer eller mindre systematiskt igenom kategori för 
kategori och visar mig allt från solhattar med UV-skydd till ett gipskit för avgjutning av 
bebisens händer och fötter. Noemi berättar för mig att ett sådant ”gipskit” skall de köpa. Jag 
frågar varför hon väljer att handla på nätet istället för att besöka en traditionell butik och hon 
svarar att nu när barnet har kommit är det ett helt företag att gå och handla, speciellt eftersom 
de inte har någon bil. ”Det sparar tid att handla på nätet, allt man behöver finns samlat på ett 
ställe och jag kan i lugn och ro sitta hemma och handla”, berättar Noemi. Samtidigt som hon 
svarar på min fråga lämnar hon gipshistorien och säger sig istället behöva en termometer. ”En 
termometer?” frågar jag. Noemi berättar ett den behövs till badvattnet då det måste ha en viss 
temperatur. Sökandet efter en termometer pågår inte i mer än ett par sekunder. Noemi 
granskar kategorierna till vänster på skärmen men verkar inte hitta en lämplig kategori, alltså 
en kategori där en termometer kan tänkas finnas. Hon ger upp sökandet efter termometern och 
klickar på kategorin ”nyheter” istället. Under kategorin ”nyheter” dyker en massa bilder upp 
på skärmen men priset saknas på alla. De har lagt upp bilder på nya produkter under fliken 
nyheter utan att de är möjliga att köpa. Noemi berättar att hon tycker det är dåligt. ”Varför 
skulle det vara intressant för mig att se något jag inte kan köp?”, berättar hon. ”Så skull de 
aldrig kunna göra i en vanlig affär, det är lite sjuk när jag tänker på det.” Det verkar som om 
Noemi här tar sig en funderare och begrundar detta fatala misstag för ett par sekunder innan 
hon sedan klickar sig vidare 
 
Noemi fortsätter att granska innehållet under kategorierna och klickar in under fliken 
”dregellapp” och menar att de behöver en sådan. Hon klickar på funktionen ”lägg i 
varukorgen” och artikeln hoppar ditt. Jag frågar om det är svårt att handla, om hon haft några 
problem? Noemi tänker till och visar mig ett uppenbart fel. Hon berättar att när du lagt en 
produkt i varukorgen och sedan vill gå tillbaka för att titta på ytterliggare produkter försvinner 
den eller de produkter som lagts i varukorgen om du backar genom att använda funktionen 
”Bakåt” i Explorer. Du är med andra ord tvungen att backa genom funktionen ”tillbaka” som 
finns på själva webbplatsen. Noemi berättar att hon vid första besöket på webbplatsen av 
denna anledning inte kunde genomför något köp. Jag frågade varför hon gjorde ett nytt försök 
att handla på www.pippilotta.se när det inte fungerade första gången? Noemi berättar att hon 
trodde att det förelåg ett tekniskt problem med webbsidan som orsakade det upplevda 
problemet och att det nu skulle var avhjälp. Denna gång försvann inte produkterna för att jag 
backade genom att klicka här säger hon och pekar på funktionen tillbaks som är den ”bakåt” 
funktion som skall användas. Hur kom du på det frågade jag? Det gjorde jag inte för en vid ett 
senare tillfälle, jag tänkte inte på hur jag valt att backa vid mina besök så att jag lyckades 
handla vid mitt andra besök på sidan var rena turen. Jag backade på rätt sätt utan att tänka på 
det.  
 
Noemi genomför sitt köp av dregellappen och klickar på ”till kassan”. Väl i kassan loggar 
Noemi in genom att skriva in sitt användarnamn och lösenord. Då hon sedan tidigare är kund 
så har hennes person- och adressuppgifter sparats så hon slipper fylla i alla fält som annars är 
nödvändigt. Jag frågar henne hur hon brukar betala och hon svarar att på www.pippilotta.se 
kan man betala mot faktura vilket hon anser är bra. ”Du kan ta hem och prova grejerna och 
slippa ligga ute med pengar, det känns säkrare och det är lättare” säger Noemi och slutför 
köpet. www.pippilotta.se blev 16 kr rikare, posten 11 kr, vilket var priset för frakten och 
Noemi fick sin dregellapp till bebisen.  
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5.5 Intervju V  
 
Intervjun genomfördes den 3 maj 2006 med 27-åriga Joel från Spånga.  
 
Joel berättar att när han handlar saker på nätet så är det främst filmer han handlar. Jag frågar 
då varför han köper just filmer och Joel berättar att han samlar på filmer och att de flesta titlar 
han vill ha inte finns tillgängliga i vanliga butiker, de är åtminstone inte lättillgängliga, lägger 
han sedan till. På nätet finns alla filmer, med fodral och originaltitlar. Till en vanlig butik 
måste du först och främst åka, vilket innebär att åka kommunalt för mig då jag inte har någon 
bil och för det andra så måste du fysiskt gå igenom en massa filmer. Idag ligger ofta DVD-
filmerna i stora högar, typ på Power eller något liknande ställe utan hänsyn till kategori eller 
pris menar Joel. Där jag handlar mina filmer på Internet är allt strukturerat på ett bra sätt, det 
är lätt att hitta och du kan skriva in specifika sökord och få upp titlar som innehåller dessa ord 
säger Joel.  
 
Jag ber Joel gå in på en av de webbplatser som han normalt använder för att köpa filmer och 
vi loggar in www.megastore.se. Jag frågar Joel vad han tycker om webbplatsen. Joel berättar 
då att han tycker den är ok och säger att idag fungerar alla webbplatser på ungefär samma sätt, 
”de ser olika ut men strukturen är den samma”. Jag frågar Joel om han anser att webbplatsen 
har några mänskliga drag eller mänsklig karaktär och hur han om så var fallet skulle beskriva 
webbplatsens personlighet? ”Vadå?” säger Joel, ”så som snäll eller sexig menar du?” Jag 
svarar, ”just precis”. Joel funderar en stund och säger sedan att en webbplats för honom bara 
känns som en webbplats, ”däremot har jag ringt till dem som håller i webbplatsen, då jag 
letade en specifik film och de var jätteschyssta”. Joel berättar att han betraktar sidan som 
schysst, vänlig eller hjälpsam men att det antagligen är en uppfattning han fått från 
telefonsamtalet med den tillmötesgående medarbetaren.  
 
Joel berättar att han samlar på ghetto- och maffiafilmer och skriver därför in ordet ghetto i 
sökfältet på www.megastore.com. Sökmotorn finner en hel del filmer som innehåller sökordet 
och Joel börjar granska dem. Han hittar snart en film som han varken sett eller hört talas som, 
han blir i eld och lågor då han läser vad filmen handlar om. Den handlar om ”dogfights” i 
amerikanska förorter och då Joel själv har två så kallade ”kamphundar” betraktar jag det som 
att denna film ligger inom hans intresseområde. ”Jag ska köpa den här” säger han. ”Gör det” 
svarar jag och Joel lägger filmen i varukorgen. Kopprocessen fortskrider och Joel fyller i 
personuppgifter och annan information som behövs anges för att genomföra köpet. Han börjar 
knappa in uppgifterna och allt går bra tills han kommer till rutan där han skall välja 
användarnamn och lösenord. Köpprocessen stannar upp och Joel böjar fundera ut 
användarnamn och lösenord. Han tittar efter ett tag upp och säger ”jag hatar det här, 
användarnamn och lösenord överallt, jag måste välja något som jag kan komma ihåg”. Joel 
lyckas välja ett namn och går vidare genom att klicka på funktionen ”nästa”. Ingenting 
händer, Joel kommer tyvärr inte vidare då något har gått fel. Själv förstår jag vad 
felmeddelandet på skärmen åsyftar då jag redan noterat felet. Joel förstår dock inte vad som är 
fel trots att det står på den, i och för sig väldigt myllriga skärmen, att e-post adressen måste 
vara en riktig e-postadress och inte en påhittad. Joels ögon flyger över skärmen, han beklagar 
sig och frågar mig vad som gick snett men jag svarar inte. Efter ett tag lyckas han dock 
reparera sitt misstag och fyller i en korrekt e-postadress. Vad Joel hade glömt eller snarare 
missat var att skriva en ut hela sin e-postadress. Joel skrev ”minepostadress”@com och 
missade följaktligen i sitt fall att lägga till domännamnet ”@hotmail.com”  
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När vi väl tagit oss förbi detta hinder väljer Joel att betala mot postförskott och klickar åter på 
ikonen ”nästa”. När följande sida visas så har plötsligt priset förändrats i Joels ögon. Filmen 
”Ghetto Dawg” kostade från början 185 kr men efter att han valt att få den levererad mot 
postförskott och när fraktkostnaden lagts till slutade summan på 264 kr. ”Vad nu då?” säger 
Joel ”264 kr för en film det är mycket”. Jag frågar honom om han inte räknat med att få betala 
frakt för filmen och varför han inte betalade filmen direkt med betalkort?  Joel svarade att han 
inte har något betalkort och att han faktiskt inte trodde frakten skulle gå på hela 79 kr. ”Ska du 
inte köpa filmen nu eller?” frågade jag och Joel svarade att han lika gärna kan ”dra förbi deras 
affär då han vet var den ligger”. ”Jaha” säger jag ”det blev inget lyckat besök på 
www.megastore.com, eller?” ”Nej” svarar Joel ”det blev ingen film men däremot vet jag nu 
om en film som jag verkligen vill ha, så helt misslyckat var det ju inte”. 
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6. Analys 
 
I kapitlet analys har vi med hjälp av de två ramverken analyserat data utefter de två olika 
perspektiven användbarhet och kundmöten. Analysen har gått till på så sätt att vi tillsammans 
gått igenom varje intervju och försökt hitta kopplingar som kan beskrivas med hjälp av teori 
från respektive kategori i modellen (Figur 1 och Figur 2). Analyserna från 
användbarhetsteori och kundmötesteori skall sedan kunna ge svar på frågeställningen 
huruvida kundmötet på nätet kan beskrivas med både kundmötesteori och användbarhetsteori. 

6.1 Användbarhetsperspektivet 

Lärbarhet  
 
Max berättar att han anser att de flesta Internetbutiker i dagsläget har en typisk utformning 
vilket han beskrev på följande sätt: ”sidan hade en traditionell utformning som följde normen 
för Internetbutiker som säljer teknikprylar”. Max finner en tydlighet i att webbplatser idag 
antagit någon slags norm så att du som användare inte behöver lära dig varje ny webbplats. 
Även Joel är av den uppfattningen att webbplatser idag fungerar på ungefär samma vis. Joel 
blev tillfrågad vad han tycker om webbplatsen www.megastore.se och svarade att ”den är väl 
okej” och fortsätter ”idag fungerar alla sajter på samma vis, de ser olika ut men strukturen är 
densamma”. Enligt Allwood (1993) skall ett system vara kompatibelt med en användares sätt 
att fungera mentalt. En webbplats bör alltså utformas med aspekter i åtanke som kan vara 
gemensamma för de flesta användare, ett exempel på det är att Max berättar att han anser att 
de flesta webbplatser som säljer teknikprylar liknar varandra.  
 
En annan viktig aspekt är hur lätt funktionen blir att lära sig att använda samt att komma ihåg 
hur funktionen används. Respondenternas beteende vid observationstillfällena visar på stor 
navigationsvana, de hittar enkelt vad de söker och kan visa oss hur de gick tillväga vid 
besöket de berättar om under intervjun. Just att komma ihåg hur ett system fungerar är 
ytterligare en viktig aspekt då en webbplats minnesvärdhet är viktig för att webbplatsen skall 
vara och förbli lätt att använda. Att användaren på kort tid finner sig bekväm i att arbeta med 
webbplatsens olika funktioner är också essentiellt för att uppnå produktivitet i utförandet 
(Nielsen, 1993). I Noemis fall ansåg hon att webbplatsen www.pippilotta.se var enkel och 
tydligt och att hon enkelt hittar vad hon söker. Noemi klassificerar sig som en relativt ovan 
datoranvändare vilket ställer höga krav på enkelhet och tydlighet hos webbplatsen. I 
jämförelse med andra kommersiella webbplatser betraktar vi www.pippilotta.se som 
underutvecklad, något av ett ”hemmabygge”. Poängen är den att vad vi betraktar som ett 
underutvecklat hemmabygge med få funktioner och en icke normativ design betraktar Noemi 
som en enkel och tydligt webbplats. Vad som är viktigt är inte enbart hur effektiv en funktion 
är i sig utan även hur hög produktivitet en användare kan uppnå i utförandet av en viss uppgift 
med hjälp av den specifika funktionen (Allwood, 1998). I Noemis fall bidrar den något 
”sparsamma” utformningen av webbplatsen till att hon blir effektiv och således produktiv i 
sitt utförande. Noemi har följaktligen den förståelse och de färdigheter som krävs för att 
samspela med webbplatsen www.pippilotta.se på effektivt sätt. På andra webbplatser som är 
mer ”avancerade” med fler funktioner och möjligheter så skulle hon antagligen inte uppnå 
samma produktivitet då hennes användarkompetens inte är tillräcklig för att hantera 
komplicerade system. (Allwood, 1998)   
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Effektivitet  
 
Ett av de skäl till varför respondenter väljer att handla vissa typer av varor på nätet beror 
mycket på sökbarheten. Respondenterna anser att det är viktigt att enkelt och snabbt hitta rätt 
på en webbplats. Viktor berättar i intervjun att han tycker att webbplatsen 
www.allposters.com är bra då deras stora utbud går att hantera och söka i på ett överblickbart 
sätt. På liknade sätt beskriver Therese webbplatsen www.nelly.se och menar att det är 
funktionera som är i centrum och inget annat. Hon menar att sorteringsfunktioner trattar ner 
sortiment i mindre och mindre delar vilket gör det lätt att shoppa. Då användaren själv kan 
välja sorteringsvariabler kan mycket preciserade sökningar göras i ett nästintill oändligt 
sortiment. Alla funktioner på en webbplats måste på ett effektivt sätt hjälpa användaren att 
hitta det han/hon söker. Effektvitet är i detta sammanhang ett mått på hur snabbt, enkelt och 
hur stor uppoffring som krävs från användarens för att bli produktiv. Produktiviteten i det här 
fallet handlar alltså om att hitta rätt. (Löwgren; 1993; Nielsen, 1993; ISO 9241-11, 1998)  
 
Viktor berättar att han speciellt värdesatte en viss funktion som www.allposters.com erbjöd 
nämligen möjligheten att spara kundvagnens innehåll till ett senare tillfälle. Anledningen till 
varför Viktor värdesatte detta var att han vid det första tillfället inte kände att han hade varken 
resurser eller motivation till att slutföra köpet. Och hade denna funktion inte erbjudits hade 
förmodligen inte blivit något köp överhuvudtaget. Följaktligen gav webbplatsen en möjlighet 
till att anpassa funktionerna efter användarens behov. (Allwood, 1998) Denna gång innebar 
anpassningen att Viktor, då han varken hade resurser eller motivation att genomföra köpet vid 
första tillfället, vid ett senare tillfälle kunde återuppta köpprocessen utan att hans tidigare 
uppoffring gått förlorad. Hade denna funktion inte funnits hade Viktors uppoffring varit 
bortkastad och hela operationen hade varit ineffektiv eller om man så vill oproduktiv. Ett 
program och dess funktioner skall vara utformade så att de optimalt följer strukturen på den 
uppgift användaren försöker genomföra. (Allwood, 1998) I Viktors fall ville han avbryta för 
att vid senare tillfälle återuppta köpprocessen vilket en funktion på webbplatsen tillät honom 
göra.   
 
Vid betalningen upplevde Viktor att processen var krånglig och att erbjudandet på 25 procents 
rabatt endast gick att erhålla om en kod angavs på anmodan. Det upplevde Viktor som 
krångligt då koden låg i hans e-postinkorg och han var tvungen att ha två Internetfönster 
öppna samtidigt för att se koden och samtidigt kunna skriva in den. Ytterliggare 
komplikationer uppstod i samband med själva köpprocessen. Viktor berättade att priset som 
angavs när han väl skrivit in person- och adressuppgifter var betydligt högre än han räknat 
med och då med rabatten i åtanke. Viktor ansåg att något inte stämde vilket gjorde honom 
osäker och han började tveka inför att slutföra de sista stegen i köpprocessen. Han valde att gå 
tillbaka i processen och göra om tidigare steg men när han inte upptäckte några fel den 
gången heller valde han att gå framåt i köpprocessen istället och han såg då att priset stämde. 
Viktor berättar att han vid flera tillfällen var på väg att lämna www.allposters.com utan att ha 
slutfört köpet vilket hade gjort köpprocessen ineffektiv. Även Noemi beskrev problem som 
direkt kan kopplas till effektivtsaspekten. När funktionen ”bakåt” i Explorer användes 
försvann de varor som tidigare placerats i kundvagnen. Noemi förstod efter ett tag att hon var 
tvungen att använda webbplatsens egen funktion ”tillbaka” för att komma bakåt utan att 
innehållet i kundvagnen försvann. Båda dessa berättelser tyder på uppenbara flaskhalsar i 
webbplatsens uppbyggnad. Flaskhalsarna beror på att användaren inte kan realisera den 
uppgift han/hon önskar så snabbt som möjligt innebärande så få steg som möjligt. Självfallet 
är det också eftersträvansvärt att så få fel som möjligt uppstår under tiden och skulle fel 
uppstå  så skall användaren ges anledning till varför felet uppstod (Nielsen, 1993).  
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Attityd  
 
Viktor upplever en rädsla med att lämna ut sin e-postadress vilket vi tror grundar sig i att han 
tidigare upplevt att detta förtroende missbrukats. Företagen skickar reklam och erbjudanden 
som inte intresserar honom och tar plats i hans e-postinkorg vilket han upplever som störande. 
Löwgren (1993) pratar om att användaren har subjektiva känslor mot systemet eller i det här 
fallet webbplatsen vilket skapar en attityd gentemot användningen av det systemet. I det här 
fallet hade Viktor en negativ attityd gentemot att lämna ut sin e-postadress på okända 
webbplatser. Det visade sig att förtroendet Viktor gav www.allposters.com inte missbrukades 
utan snarare tillvaratogs då Viktor upplevde att de levererade ett mervärde till honom genom 
rabatterbjudanden. Dock misslyckades www.allposters.com med att skapa positiv attityd 
under köpprocessen då fel uppstod som inte avhjälptes eller gavs någon förklaring. Felen gav 
också upphov till en negativ inverkan på attityden gentemot hur Viktor upplevde 
köpprocessen. Enligt Allwood (1998) skall systemet få användarna välvilligt inställda och 
högt motiverade till att använda systemet, i Viktors fall fanns inslag av både positiva och 
negativa aspekter som påverkade hans attityd dock övervägde de positiva i slutändan vilket 
ledde till att Viktor efteråt betraktar www.allposters.com som en bra webbplats. En webbplats 
bör självfallet ge upphov till övervägande positiva attityder vad det gäller användningen 
annars återvänder inte användaren webbplatsens syfte går om intet. (Shackel, 1981)  
 
Max berättar att han hellre betalar till en ”riktig” människa än med betalkortsnumret på 
webbplatsen. Max anser själv att det är underligt då han känner att det strider mot hans förnuft 
som säger honom att risken för att något skall bli fel vid betalningen antagligen är lägre vid 
betalning över nätet.  Vid betalning på nätet saknas social närvaro, vilket Max uttrycker som 
en osäkerhetsfaktor rent psykologiskt men ändå säger honom hans förnuft att det förmodligen 
är säkrare att genomföra betalningen via Internet. Tydligt här är att attityden ibland starkare 
styr beteendet än förnuftet vilket är viktigt att ta hänsyn till vid utformning av webbplatsen. 
Därför är det viktigt att användarens subjektiva känslor gentemot webbplatsen är och förblir 
positiva. (Löwgren, 1993) Att ta fasta på är att det handlar om subjektiva känslor och det 
faktum att det idag är säkert att handla på nätet spelar föga roll om användaren fortfarande 
upplever det som osäkert.   
 
Therese menar att hon hellre handlar underkläder på nätet då det spar tid eller snarare ”frigör 
tid” för annan shopping som hon anser är roligare. När Therese shoppar på ”stan” betraktar 
hon det som ett nöje men hon tycker inte att inköp av underkläder faller inte under samma 
kategori. För Therese innebär möjligheten att handla underkläder på nätet oavsett tid och plats 
en ökad effektivitet. Den typen av effektvitet vi talar om här har inget att göra med 
effektivitetsbegreppet inom användbarhetsteorin, däremot härleder vi detta resonemang till 
attitydaspekten inom användbarhetsteorin. Therese upplever att hennes inhandlingsprocess för 
underkläder blir effektivare om hon gör det på nätet vilket i förlängningen bidrar till hennes 
positiva attityd gentemot att handla underkläder på nätet ökar. Det handlar här om en 
effektivisering av hennes attitydutveckling och inte en systemmässig effektivitet som vi talat 
om tidigare. Även Noemi upplever en effektivisering av att kunna handla babysaker hemifrån 
då hon upplever det som ett jätteprojekt att ta sig ut på ”stan” för att handla när babyn är så 
liten. För henne innebär möjligheten att handla hemma via Internet bekvämlighet vilket leder 
till att hennes positiva attityd till att använda webbplatsen www.pippilotta.se ökar. Löwgren 
(1993) menar att attityden riktar sig mot användningen av systemet såväl som att det handlar 
”om” systemet. Detta gör att vi kan härleda ovanstående resonemang till attitydbegreppet trots 
att attityderna inte direkt handlar om användningen av webbplatserna utan snarare handlar 
”om” webbplatserna. Vad vi menar är att attityd gentemot en webbplats inte bara handlar om 
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själva attityden till användningen av den så som Nielsen (1993) menar när han uttrycker att en 
användare känner sig tillfredställd när han/hon upplever systemet som behagligt, angenämt 
och tilltalande i så väl estetiska som funktionella avseenden. Attityden gentemot en webbplats 
skapas även i relation till utförandet av likvärdig uppgift någon annanstans utanför systemet i 
fråga och det är en effektivisering i detta avseende vi syftar till.   

6.2 Kundmötesperspektivet 

Kontakthantering  
 
Det grundläggande skälet till varför individer shoppar är för att tillfredställa behov. Behoven 
kan vara av olika slag och skall därför tillfredställas på olika sätt. För att själva transaktionen 
av varor, tjänster och betalningsmedel skall kunna komma till stånd behöver de inblandade 
parterna mötas. Kundens förståelse för hur de skall agera i mötessituationer förklaras inom 
kundmötesteorin genom begreppen roll och manus. Kundens roll dikteras av ett perspektiv på 
mötessituationen och manuset dikterar hur kunden bör agera för att mötet skall kunna 
genomföras optimalt. (Bitner & Mohr, 1991) I detta fall kan sägas att samtliga respondenter 
tydligt förstått sina roller och att mötessituationen karaktäriserades av ett tydligt manus därför 
att respondenterna snabbt och utan närmare eftertanke kunde visa hur de gått tillväga vid 
senaste mötet med webbutikerna.  
 
Max uttryckte att han ställer högre krav på ett kundmöte genomfört i en fysisk butik än på ett 
kundmöte genomfört på Internet. Max menar att han känner att högre krav kan ställas på en 
fysik person som du kan prata med och som reagerar på hur du agerar. På nätet kan det ibland 
finnas en känsla av maktlöshet då det inte finns några direkta sociala kontaktmöjligheter men 
det leder också till att kraven på mötet inte blir lika hög menar Max. Det som Max uttrycker 
kan kopplas till Bitner och Mohrs (1991) resonemang om att personer som deltar i en 
interaktion influeras av varandra. Förståelsen för varandras perspektiv leder oss till att 
revidera vårt eget perspektiv. I Max fall leder avsaknaden av social kontakt och med detta 
oförmågan att förstå Max perspektiv till att han ställer lägre krav på kundmötet på nätet än på 
kundmötet genomfört i en fysisk butik.  
 
Therese berättar att syftet med besöket var att få inspiration till att köpa ”något fint”. 
Anledningen till varför hon känner att denna webbplats är inspirerande är för att det känns 
som om den är ”anpassad för tjejer av tjejer”. Therese berättar också att ”sortimentet känns 
som om det var riktat till en tjej som mig”. Vi tolkar det som om Therese anser att det finns en 
social och individliknande tanke bakom utformningen av webbplatsen. Det går även igen då 
Therese berättar att webbplatsens design var mycket viktig för henne, inte för att den skulle 
vara fin att titta på utan för att den signalerar en underton ”klass och kvalitet”. Vi tolkar det 
som om det här existerar någon typ av kognitivt samförstånd. Therese känner sig förstådd av 
webbplatsen, eller det bakomliggande företaget, och samtidigt förstår hon webbplatsens 
perspektiv på hennes behov och önskemål, webbplatsen och Therese talar kort sagt samma 
språk (Bitner & Mohr, 1991).  
 
Inom kundmötesteorin betraktas ”fel” som missförståndsförhållanden. Det finns tre 
alternativa utfall av missförståndsförhållanden (1) medarbetaren misslyckas med att förstå 
kundens missnöje överhuvudtaget, (2) medarbetaren misslyckas med att agera på ett sätt som 
minskar missnöjet och (3) medarbetaren misslyckas med att ge kunden en godtagbar 
förklaring till missförhållandet. (Bitner & Mohr, 1991) I Viktors fall står klart att ett 
missförstånd uppstod under köpprocessen då betalsumman varierade. Även Noemi påpekade 
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ett fel, när funktionen ”bakåt” i Explorer användes försvann produkterna i kundkorgen. 
Noemi lyckades själv lista ut vad som var fel då hon efter ett tag förstod att för att backa var 
du på www.pippilotta.se tvungen att använda funktionen ”tillbaka” som finns på själva 
webbsidan. Vad det gäller missförstånden eller ”felen” som uppstod för både Viktor och 
Noemi kan vi likna vid ett möte med en inkompetent medarbetare med en väldigt begränsad 
förståelse för kundens situation. Webbsidan som vi likställer med medarbetaren i detta fall, 
kan inte förstå kunden i vanlig bemärkelse men inbäddat i systemet finns dock funktioner som 
syftar till att avhjälpa missförstånd antigen genom råd om vad som kan ha orsakat felet eller 
genom att bara informera om att något är fel utan närmare förklaring. Enligt Bitner och Mohrs 
(1991) resonemang om missförhållanden som kan uppstå i mötet mellan kund och 
medarbetare skulle i detta fall kunna sägas att webbplatsen/medarbetaren varken förstod att 
något var fel, inte agera på ett sätt som minskade missnöjet eller lyckades ge användarna en 
godtagbar förklaring till varför felet uppstod. Resultatet av det hela blev självfallet två 
förvirrade och missnöjda användare. Joel hade också problem när det kom till betalningen när 
han missade att skriva in delar av sin e-postadress. Felet som Joel gjorde kan till skillnad från 
Viktors och Noemis fel sägas ha avhjälpts av webbplatsen. Beskrivet i Bitner och Mohrs 
(1991) terminologi verkar det som om webbplatsen ”förstod” felet och ”förklarade” felet 
genom en ruta där det tydligt stod att e-postadressen var felaktig och Joel lyckades 
följaktligen med denna information avhjälpa felet och därmed missförståndsförhållande.  

Mötesplatsen 
 
Viktor upplevde att webbplatsen erbjöd ett stort sortiment och då mycket som han sedan 
innan inte visste att han var intresserad av. Följaktligen uppmuntrade webbplatsens 
utformning honom till att engagera sig i den omgivning som webbplatsen gav upphov till och 
erbjöd. Viktor blev uppmuntrad av sin omgivning då han från början inte avsåg köpa mer än 
ett par affischer för att täcka två kala väggar hemma. Då han surfat runt på webbplatsen ett tag 
upptänkte han att han funnit inte mindre än 20 stycken affischer som han skulle kunna tänka 
sig att köpa. Liknande beteende observerade vi även hos Noemi när hon besökte webbplatsen 
www.pippilotta.se. Hon visade oss hur hon först gick in under fliken ”fyndhörnan” sedan 
under fliken ”dagens klipp” för att sedan på ett, i våra ögon, osystematiskt sätt gå igenom 
kategorierna. Det som Viktor och Noemi beskriver och vi observerade ligger i linje med 
Bakers (1986) kategorisering av olika påverkansfaktorer i servicemiljön. De faktorer som i 
Viktors och Noemis fall påverkade dem anser vi främst vara så kallade designfaktorer. 
Designfaktorerna klassificeras vanligen som visuell stimuli och påverkar kunden till en 
positiv uppfattning och uppmuntrar kunden till att engagera sig i sin konsumtionsomgivning, 
vilket var precis vad Viktor och Noemi gjorde.  
 
Max berättade att han ansåg att webbplatsen han visade oss hade en typisk utformning för 
webbplatser som säljer teknikprylar. Även Joel var av en liknande åsikt då han menar att alla 
webbplatser självfallet ser olika ut men att de i grunden är utformade med många likheter. 
Webbplatserna, åtminstone de som säljer teknikprodukter påminde uppenbart om varandra i 
termer av utseende och funktion. I enlighet med Aubert – Gamet (1996) skall layouten på en 
serviceplats tydligt identifiera företagets aktiviteter och slutligen påverka hur företaget 
kategoriseras av kunden. Detta kan vi även se indirekt i Therese resonemang när hon 
beskriver att utformningen av webbplatsen www.nelly.se signalerar, vad hon kallar, någon typ 
av ”värdighet”.   
 
Therese menar att i normala fall vad det gäller underkläder används kvinnors ”avkläddhet” 
ofta för att ge försäljningen en skjuts. Men på www.nelly.se tycker Therese att avsikten endast 
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är att visa hur ett plagg sitter på kroppen och ser ut. Therese anser att när www.nelly.se visar 
upp sina plagg görs det på ett mycket värdigt sätt med tanke på produkternas karaktär. 
Therese anser att detta signalerar värdighet vilket ligger i linje med vad hon senare berättar 
när hon ombads att beskriva webbplatsen i mänskliga karaktärsdrag. Hon anser att 
webbplatsen www.nelly.se förmedlar ”förståelse, tillit och gemenskap med andra unga 
kvinnor”. Vi menar att denna attityd återspeglas genom egenskaper inbäddade i servicemiljön. 
Det går inte att sätt fingret exakt på vad det är som lämnar avtryck i Therese uppfattning men 
vi ser tydliga likheter med Bakers (1986) resonemang om faktorer som påverkar mötesmiljön. 
Baker (1986) menar att sociala faktorer, alltså den mänskliga inblandningen från företagets 
sida, kan locka fram antingen ett engagerande eller undvikande uppträdande eller beteende 
hos kunden. På en webbplats finns följaktligen inga människor, däremot finns det sociala 
konstruktioner och en tydlig interaktion. Det finns någon typ av mänsklig närvaro och trots att 
den inte förkroppsligas fysiskt så existerar sociala element och personlighet som influerar 
kunden till att anta en speciell roll, ett visst beteende och ett personligt förhållningssätt till 
webbplatsen.  
 
Även Joel ombads beskriva www.megastore.se i termer av mänsklig personlighet. Joel förstod 
dock inte riktigt hur vi menade utan refererade till ett telefonsamtal som han haft med 
personerna bakom webbplatsen och menade att de hade varit schyssta och hjälpsamma. Joel 
berättade att om han skulle tillskriva webbplatsen någon mänsklig egenskap skulle det snarare 
härstamma från uppfattningen han fått av företaget vid telefonsamtalet än från själva sidan. 
Enligt Baker (1986) påverkas mötesmiljön av sociala faktorer. Mänsklig inblandning som i 
Joels fall sker off-line påverkar hans syn på miljön on-line. Då Joel upplevde människan i 
telefon som schysst, vänlig och hjälpsam så upplever han också webbplatsen som schysst, 
vänligt och hjälpsam. Sociala faktorer hämtade off-line smittar i Joels fall av sig on-line.  
 
Max uttrycker skillnader vad det gäller äldre och yngre Internetanvändare. Han menar att 
deras förståelse skiljer sig åt, yngre användare är mer benägna att använda Internet till att 
utveckla relationer, föra konversationer och möt nya människor, till skillnad från äldre som 
enbart betraktar Internet som en datorfunktion och inte som ett medium där individer kan 
socialisera med varandra. Vi betraktar detta som att det finns skillnader mellan hur olika 
individer kan relatera till ett kundmöte på nätet. Det är större chans att en yngre användare 
kan tillskriva en webbplats personliga och mänskliga drag som ger kundmötet en social 
närvaro än äldre. Enligt Baker (1986) påverkas mötesmiljön av sociala faktorer så som 
interaktion med andra individer, närvaro av andra individers beteende och andra individers 
uppträdande. Detta påverkar det egna agerandet och kan frambringa antingen ett engagerande 
eller ett undvikande beteende beroende på serviceförväntningarna hos respektive kund. Vi 
betraktar detta som något i linje med det Max försöker artikulera när han berättar att han 
upplever det som att yngre individer har bättre förutsättningar för att kunna engagera sig i den 
omgivning som webben innebär än äldre individer. Enligt Baker (1986) betyder detta att 
yngre individer har större benägenhet att tillgodose sina sociala behov även på Internet i 
jämförelse med äldre individers förutsättningar för detsamma. Detta leder till att de yngre 
individerna har större benägenhet att likställa ett kundmöte på nätet med ett traditionellt 
kundmöte med ett företag på tu man hand vilket är en avgörande skillnad när det kommer till 
utveckling av webbplatser. 
 
Therese menar att på www.nelly.se finns det inget som avsiktligt avleder kunden från själva 
klädinköpet. Hon menar att det är funktionen; att köpa kläder, som är i centrum och inget 
annat. Therese utsaga kan kopplas till Aubert-Gamets (1996) idéer om hur mötesplatsen kan 
influera användaren att agera och känna på ett visst sätt. I Therese fall tolkar vi det som att 
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mötesplatsen överför en idé eller känsla som influerar, driver och dirigerar Therese mot en 
specifik mening eller agerande. Som Therese berättar själv är avsikten med webbplatsen 
utformning endast att influera, främja och stödja serviceprocessen, vilket sammanfaller med 
Aubert-Gamets (1996) syn på avsikten med att utforma mötesplatsen på ett visst sätt. 
Utformningen av en mötesplats skall följaktligen stödja kunden antingen genom att 
uppmuntra till ett visst beteende eller genom att tvinga kunden att agera på ett visst sätt. I 
Therese fall kan sägas att webbplatsens utformning influerar Therese snarare än tvingar. 
Therese kan själv styra hur hon vill hantera webbplatsen funktioner och det finns följaktligen 
flera vägar att gå för att genomföra ett köp och inte en enda förutbestämt aktionsplan för hur 
en köpprocess skall gå till. Noemis sätt att hantera webbplatsen www.pippilotta.se påminner 
även det om resonemang Aubert-Gamet (1996) för rörande potentialitet. Webbplatsen 
erbjuder Noemi mycket frihet i sitt agerande och det märks tydligt när hon surfar runt på 
webbplatsen. Webbplatsen dikterar inte något angreppssätt eller tydligt angivet mönster för 
hur den skall användas utan användaren erbjuds en stor valfrihet. Övergripande observerade 
vi att Noemis beteende var mycket lite styrt av webbplatsens miljö och hon verkade mycket 
van vid hantera den omgivande miljön på ett sätt som hon själv valt.  

 Förväntningar och tillfredställelse  
 
Förväntningar ses som den subjektiva sannolikheten att ett visst beteende ger ett visst resultat 
(Zeithaml et al. (1993) & Boulding et al. (1993). Vad det gäller våra respondenter kan sägas 
att de hade gott om förväntningar vad det gäller deras möte med företagens webbplatser. Det 
mest framträdande är självklart förväntningar rörande användning av Internet som 
konsumtionskanal. De flesta respondenterna förväntade sig att spara tid, att få tillgång till ett 
större sortiment och i vissa fall lägre priser jämfört med en fysisk konsumtionskanal.  
 
Kunden har flera förväntningar gällande mötet och det kan hända att en uppfylls medan en 
annan inte gör det. Joel hittar under intervjun en film som han avser köpa. Att döma av hans 
utsagor så förväntar sig Joel att hitta en eller flera filmer som skulle kunna vara av interesse 
då han menar att på nätet kan man få tag i alla filmer. Joels köpprocess fortskrider fram tills 
att det slutgiltiga priset visas där frakt och avgift för postförskott inkluderas. Joel ansåg att det 
blev för dyrt och han hade inte förväntat sig att filmen skulle kosta mer på nätet än vad den 
skulle kosta i en fysisk butik. Vid jämförelse mellan Joels förväntningar och Joels uppfattning 
av den verkliga tjänsten kan konstateras att hans borde-förväntning (should-expectation) 
(Boulding et al, 1993) realiserades, då han fann en film som var av intresse. Men då Joel är av 
den uppfattning att det ska vara billigare att handla på nätet, vilket det inte var i detta fall på 
grund av frakt etcetera, så realiserades inte Joels skulle-föväntning (would-expectations) 
(Boulding et al, 1993) och kundmötet resulterade inte i något köp, utan snarare i besvikelse 
över att något Joel trodde skulle vara billigare på nätet inte visade sig vara det.     
 
Vid kundens subjektiva bedömning av servicekvalité spelar kundens förväntningar en stor 
roll. Viktor förväntade sig exempelvis att han skulle få sin inkorg fylld av spam när gav ut sin 
e-postadress till www.allposters.com men han hoppades naturligtvis på att de bara skulle 
använda hans adress till att ge honom erbjudanden och rabatter. Det liknar mycket det 
resonemang som Zeithaml et al. (1993) och Boulding et al. (1993) för kring 
kundtillfredställelse. De menar att företagen bör eftersträva att minska gapet mellan förväntad 
service och ideal service. I Viktors fall är relationen den omvända, han förväntar sig att de 
skall missbruka innehavandet av hans e-postadress och fylla hans inkorg med spam, däremot 
är hans ideala förväntning att de enbart skall använda hans adress till sådant som ger honom 
mervärde så som rabatter och erbjudanden som matchar hans behov. I normala fall skulle 
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företaget sträva efter att sluta gapet mellan ideal service och förväntad service men i Viktors 
fall bör www.allposters.com sträva efter att öka gapet då ett stort gap i det här fallet ger 
Viktor en hög tillfredställelse. Det innebär alltså att Viktor får en service som är högre än den 
han förväntat sig. 
 
I empirin framkom att Noemi misslyckats med sitt första besök på www.pippilotta.se på 
grund av ett programmeringsfel (har beskrivits tidigare). Trots att detta besök inte renderade i 
något köp utan i ett stort missnöje så försökte Noemi återigen att handla och besöker idag 
www.pippilotta.se mer eller mindre regelbundet för att göra inköp. Dolen, de Ruyter och 
Lemmink (2002); (1994); Liljander & Strandvik, (1995) skiljer på mötesspecifik 
tillfredställelse och relationstillfredställelse. Vad de menar är att en konsument kan vara 
missnöjd eller snarare icke tillfredställd vid ett enskilt möte men helt och hållet tillfredställd 
vad det gäller en serie av möten, det vill säga hela relationen. I detta fall var Noemi helt klart 
inte tillfredställd vid ett specifikt möte vilket inte tycks ha påverkat hennes 
relationstillfredställelse nämnvärt. Att medarbetarspecifika dimensioner inte direkt kan 
hänföras till webbplatsen är klart utan det handlar snarare om vilka egenskaper kunden 
tillskriver webbplatsen och hur väl kunden bedömer att de interaktionsframkallade 
dimensionerna tas i beaktning. I Therese fall berättar hon att hon känner sig förstådd av 
webbplatsen www.nelly.se vilket hänförs direkt till de fem dimensionerna Lemmink et al 
(2004) identifierar och som påverkar både det långsiktiga och kortsiktiga 
relationsperspektivet. Det existerar en ömsesidig förståelse och webbplatsen verkar vara 
utformad så att den uppfyller Therese lägsta accepterbara standard av service och mer därtill. 
Även äktheten anser Therese var att viktigt inslag på www.nelly.se, hon anser att det är tydligt 
att detta är en webbplats för tjejer av tjejer och anser att sidan känns som om den är riktad till 
just en tjej som henne vilket gör att webbplatsen känns genuin och äkta, vilket förtydligar 
kopplingen till Lemmink et als (2004) teoretiska framställning ytterligare.  
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7. Slutdiskussion  
 
I detta kapitel presenteras resultatet av analysen som genomfördes i föregående kapitel.  Vi 
kallar de händelser vi beskrivit för utfall och de delas in utefter vilken teori som vi bäst anser 
kan förklara dem, se figur 3. 
 
Med bakgrund i analysen betraktar vi det som att det finns fyra möjliga utfall när ett fenomen 
eller händelse ur empirin skall beskrivas genom de två teoretiska ansatserna. Dessa förklaras i 
modellen nedan (Figur 3). Det är en logisk slutledning att det endast finns fyra möjliga utfall 
då två till synes olika teoretiska inriktningar skall försöka beskriva samma fenomen. De 
möjliga utfallen beskrivs antingen bäst genom kundmötesperspektivet alternativt 
användbarhetsperspektivet men kan också beskrivas genom båda perspektiven eller inget av 
dem. Vi avser i detta kapitel besvara vår forskningsfråga genom att visa hur kundmötet kan 
beskrivas med termer hämtade ur å enda sidan användbarhetsteori och å andra sidan 
kundmötesteori. Svaret på forskningsfrågan kommer alltså att delges läsaren ur tre av de olika 
perspektiven. I de fall ett utfall inte kan beskrivas av något av de två perspektiven behandlas 
det inte heller i analysen då det inte finns någon teoretisk grund att ta hänsyn till. Då dessa 
utfall inte bidrar till att ge ett mer utförligt svar på vår forskningsfråga kommer detta 
följaktligen heller inte att kommenteras i slutdiskussionen. 

Figur 3: Utfallsmodell 

 

7.1 Utfall som kan beskrivas genom användbarhetsteorin  
 
Analysen visar att många av de händelser respondenterna upplevde i mötet med en viss 
webbplats kan beskrivas med hjälp av den terminologi som användbarhetsteorin erbjuder. Att 
systemets lärbarhet är något centralt i sammanhanget blir tydligt i analysen då flera av 
respondenterna på flera sätt beskriver att en webbplats funktioner bidrar till att den blir lätt att 
lära sig använda. Respondenterna anser också att de flesta webbplatser med liknande 
sortiment har anammat samma typ av utformning vilket leder till en ökad lärbarhet i en vidare 
bemärkelse. Resultatet blir det att användarna lär sig att en viss sorts butiker har en viss sorts 
utformning vilket bidrar till att utformningen blir kompatibel med de flesta användares sätt att 
arbeta på både ett mentalt och ett fysiskt plan. Resonemanget om att utformningen blir 
kompatibelt med användaren på både ett mentalt och ett fysiskt plan leder oss också en på hur 
mycket användarens förkunskaper spelar in i samspelet mellan systemet och individen. I ett 
fall betecknade respondenten sig själv som relativt oerfaren, men då webbplatsens funktioner 
låg på en nivå som var högt kompatibel med hennes kunskapsnivå resulterade detta i en hög 
produktivitet trots att webbplatsen i sig inte har hög funktionalitet och effektivitet. 
Effektivitet, eller snarare produktivitet bör betraktas med hänsyn till användarens skilda 
egenskaper och kunnande om systemet i fråga och inte dikteras av systemets ”inre” 
effektivitet eller produktivitet. Ytterligare en aspekt av produktivitet blir därför hur lätt 
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webbplatsens utformning blir att ta till sig och lära sig. Webbplatsens interface bör vara 
ordnat på så vis att användaren känner sig bekväm med just användandet, annars uppnås ingen 
effektivitet. Det är därför viktigt att utforma webbplatsen så att nya användare utan problem 
kan orientera sig och själva upptäcka webbplatsens funktioner när de anser sig ha behov av 
dem. 
 
Funktionerna skall också på ett välordnat sätt kunna anpassas till en användares förändrade 
behov. En av respondenterna uttryckte ett behov att kunna avbryta sitt köp utan att behöva 
göra om urvalet av produkter han avsåg köpa. En webbplats funktioner skall anpassas till 
användarens behov vilket här gjordes då respondenten tilläts styra över sin 
konsumtionsprocess vilket gjorde respondenten både effektiv och produktiv i sitt agerande. 
Effektivitet handlar även om hur snabbt en uppgift kan utföras vilket dikteras av flera 
faktorer. För det första så återkommer lärbarheten i detta, alltså hur lätt det är att utföra och 
realisera en viss uppgift på webben. Vad som också spelar in är antalet steg. Färre steg bidrar 
självfallet till att det går fortare att utföra en uppgift men antalet steg påverkar även risken vad 
det gäller fel. Ju fler steg en process innefattar desto större är risken att ett fel uppstår under 
utförandet.  I empirin återfinns genom respondenters utsagor och genom våra observationer 
flera exempel på händelser som minskade respondenternas effektivitet. En viktig del där 
uppgifters utförande ofta bromsades upp vilket bidrog till lägre effektivitet, var utförandet av 
själva köpet. Köpprocessen utgjorde följaktligen för flera respondenter en flaskhals då priser 
inte stämde, varor i kundvagnen försvann när funktionen bakåt användes, koder för att erhålla 
rabatter behövdes hämtas från den egna e-postinkorgen och så vidare.  
 
En webbplats användbarhet påverkas även användarnas attityd. Det spelar det ingen roll hur 
lätt en webbplats är att hantera eller hur effektivt en uppgift kan utföras om användaren inte 
vill använda webbplatsen. I analysen framgår att en av respondenterna ställde sig negativ till 
att använda en funktion som krävde att han lämnade ut sin e-postadress då han upplevde 
rädsla för att den skall missbrukas. Respondenten förstod hur denna funktion fungerade och 
visste att användningen av den skulle effektivisera hans köpprocess men ställde sig ändå 
frågande till användningen av funktionen. Han hade följaktligen en negativ attityd till 
användningen av denna ”e-postfunktion”. Vad vi talar om är inte negativ attityd till 
användningen av webbplatsen i sig utan endast till en funktion på webbplatsen. Trots 
respondentens negativa inställning valde han ändå att ge ut sin e-postadress för att kunna 
spara sin kundvagn i sin e-postinkorg. Han upplevde då, till sin stora förvåning, att förtroendet 
inte missbrukades utan han fick e-post från webbutiken i fråga som han var intresserad av. 
Hans attityd till användningen av funktionen förändrades således från negativ till positiv. 
Negativa attityder till användningen av en webbplats kan även skapas när något inte fungerar 
som det ska, när något blir fel. I empirin uppgav flera respondenter att fel uppstått under 
köpprocessen vilka vi redogjort för ovan, då i relation till hur de påverkat respondenternas 
effektivitet. Att ett fel uppstår bidrar följaktligen inte bara till en lägre effektivitet utan även 
till en negativ inställning gentemot användningen av webbplatsen. En respondent beskrev ett 
fel under köpprocessen och att han inte fick någon förklaring till varför felet uppstod. Felet 
avhjälptes men respondenten förstod inte hur. Denna respondent menar att han blev mer 
frustrerad över att han inte kunde förstå varför det blev fel än för felet i sig. För den här 
respondenten är det viktigare att veta vad felet berodde på än att felet avhjälps snabbt, 
frustrationen ligger i att i inte veta snarare än att veta att det blev fel. Denna problematik 
återspeglas även i en annan respondents resonemang där han talar om ”osäkerhetsfaktorn” vid 
betalningar via nätet. Det har talats mycket om Internets osäkerhet men inte i relation till hur 
säkert det är att handla i en vanlig butik, det blir fel där också. Respondenten berättar att han 
egentligen tror att överlag är det säkrare att göra betalningar via Internet och att det i längden 
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blir mindre fel vid betalning via en webbplats. Men av någon anledning känner han sig i alla 
fall mer osäker vid en betalning via nätet än vid en betalning till en kassörska i en fysisk 
butik. Respondenten menar att en människa mer troligt begår misstag än en maskin, maskinen 
gör endast det vi säger åt den men likväl är hans attityd att det är mer osäkert att handla på 
nätet trots att hans förnuft säger honom att så inte är fallet. Slutsatsen blir att beteendet i högre 
grad beror av attityden gentemot någonting än om den faktiska kunskapen om samma sak. 
Två av respondenterna upplever också att det viktiga inte är hur effektiv en webbplats 
egentligen är utan snarare hur effektiv användaren upplever att den är. Den ena respondenten 
berättar att hon föredrar att handla en viss produkt på nätet då den då inte ”stjäl tid” från den, 
enligt henne, viktigare shoppingupplevelsen. För henne utgör det en effektivisering att hon 
inte behöver ödsla högt värderad shoppingtid på sådant som inte förhöjer 
shoppingupplevelsen. Den andra respondenten uttrycker samma sak men på ett annat sätt, för 
henne så innebär det inte att hon behöver avstå från något hon tycker om att göra utan en ren 
förenkling av något som annars skulle bli mycket svårt att genomföra. Respondenternas 
attityd skapas genom en jämförelse mellan att inhandla något i en fysisk butik och att inhandla 
det i en webbutik, om den påverkas positivt eller negativt beror av produkten i fråga. 
 

7.2 Utfall som kan beskrivas genom kundmötesteori 
 
Den teori som berör företagets möte med kunden är egentligen avsedd att beskriva den 
mänskliga interaktionen mellan kund och säljare. När kunden möter en ny webbplats är det 
viktigt att kunden förstår sin ”roll” och vad som förväntas av honom/henne under mötet. 
Samtliga respondenter berättar i intervjuerna att de snabbt förstod vilket företaget var, vad de 
sålde och vad de kunde göra på webbplatsen. Vi kunde även observera respondenternas 
beteende på de webbplatser de visade oss. Av respondenternas utsagor och det observerade 
beteendet kan slutsatsen dras att det existerar förståelse för hur parterna på webbplatsen skall 
bete sig vilket talar för att det på webben finns ett normangivet manus vilket dikterar 
användarens roll i samspelet mellan webbplats och kund. I ett fysiskt kundmöte kan säljaren 
och kunden interagera, de influeras av varandras perspektiv och möjlighet ges till att anpassa 
sig till varandra. En av respondenterna berättar att vid mötet med en webbplats ställer han 
lägre krav då det inte finns någon människa som kan reagera i enlighet med hur han agerar. 
Vid ett möte med en webbplats finns alltså inte samma möjlighet till anpassning. Om 
användaren har förståelse för eller är medveten om webbplatsen oförmåga att ändra 
perspektiv så sänker användaren kraven han/hon ställer på kundmötet.  
 
Flera respondenter uppger att det förekommit någon typ av fel under deras besök på webben. 
Inom kundmötesteorin betraktas fel som missförhållande i förståelsen mellan medarbetare och 
kund. Två respondenter berättar att det uppstod fel på grund av det inte förstod hur 
webbplatsen funktioner skulle användas. Webbplatsen misslyckades med att ge dessa 
respondenter en godtagbar förklaring till missförhållandet. Felen blev dock avhjälpta men 
förklaring till varför det blev fel eller hur felen rättades till uteblev. Anledningen till detta är 
att webbplatser saknar förmåga att förstå människor. I de fall där en webbplats ger ett 
felmeddelande och upplyser om ett missförhållande levereras ett statistik generellt 
meddelande som den som har designat webbplatsen skapat genom att ha försökt förutse vilka 
fel som användare kan tänkas göra. I många fall misslyckas webbplatsen med att leverera ett 
felmeddelande då skaparen av webbplatsen inte kunnat förutsäga vilka fel som kan tänkas 
inträffa. Ibland lyckas dock webbplatsen att vid fel generera ett meddelande som talar om att 
något är fel vilket skedde när en respondent skrev i en felaktig e-postadress. När en webbplats 
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lyckas generera ett felmeddelande kan det liknas vid att medarbetaren i den fysiska butiken 
förstått att ett missförhållande inträffat och lyckats leverera en förklaring till kunden om vad 
som orsakat missförhållandet och hur missförhållandet kan avhjälps.  
 
Utformningen av en fysisk butik syftar ofta till att stimulera till köp och merförsäljning 
genom att uppmuntra kunden till att engagera sig i sin omgivning genom stimuli från så 
kallade designfaktorer. Detta gäller även i många fall på webbplatser där designfaktor 
påverkar mötet. Respondenterna berättar att de engagerar sig i sin omgivning genom att vilja 
handla mer än de behöver och söka produkter utan ett fastslaget behov, det handlar om 
upptäckandet i sig. En av respondenterna visar tydligt hur hon tycker det är roligt att bara leta 
och söka efter produkter som hon kan tänkas behöva utan att direkt ha ett speciellt behov i 
åtanke. I analysen återfinner vi också tecken på att layouten på en fysisk mötesplats som skall 
berätta för kunden vilka aktiviteter företaget har och påverka hur företaget kategoriseras av 
kunden även stämmer överens med webbplatser. En respondent berättar att de flesta 
webbplatser idag är utformade på liknande sätt av denna anledning.  
 
Även sociala faktorer kan användas för att få kunden att engagera sig mer i mötesplatsen. En 
respondent jämför sig själv med sin pappa och menar att han, trots att pappan har betydligt 
längre erfarenhet av Internetanvändning, har lättare att tillgodose sociala behov även på 
Internet. Internet betraktas följaktligen som en social miljö där relationer kan utvecklas och 
underhållas utan fysiska möten. Av denna respondent att döma har vissa individer lättare att 
likställa ett kundmöte på nätet med ett traditionell fysisk kundmöte ansikte mot ansikte. En 
annan respondent berättar att hon ser sig som personligt bemött av en webbplats då den 
genom sociala anspelningar får henne att känna sig omhändertagen av likasinnade. Det finns 
inga människor på webbplatsen men respondenten berättar att hon ändå upplever att det finns 
sociala element i omgivningen som lockar fram ett visst beteende hos henne. Ytterligare en 
respondent uttrycker liknande åsikter, han hade varit i kontakt med företaget via telefon och 
berättade att han egentligen inte ansåg att en webbplats kunde ha någon personlighet men att 
han ändå tänkte på hur tillmötesgående och ”schysst” telefonisten vad när han besökte 
webbplatsen och på så viss kopplas den fysiska uppfattningen om telefonisten till hans 
uppfattning om webbplatsens personlighet i ett socialt sammanhang. Mötesplatsens 
utformning kan även påverka besökarens beteende på olika viss. En respondent berättar att 
hon känner att webbplatsen stimulerar och driver henne mot en viss typ av agerande. Hon 
känner sig uppmuntrad till att agera i enlighet med webbplatsens utformning då kunden kan få 
stöd i sin serviceprocess därigenom. Samtidigt som webbplatsen till viss del dirigerar kunden 
till ett visst agerande så ger den också möjlighet till egna val och sätt att förhålla sig till 
omgivningen. En annan respondent visar på ännu mer frihet i hur hon hanterar omgivningen 
då hennes beteende inte lät sig styras av webbplatsens utformning på något sätt och hon 
medgav ändå att hon kände sig bekväm i sitt användande.  
 
En av respondenterna berättar att hon känner sig förstådd av webbplatsen. Detta är givetvis 
inte möjligt i generell bemärkelse men hon kan tillskriva webbplatsen personliga och 
mänskliga karaktärsdrag. Hon upplever att webbplatsens design signalerar budskap som ligger 
i linje med hennes värderingar om sin omgivning och på detta sätt är hon och webbplatsen i 
samförstånd med varandra kognitivt. Det är den tanke som ligger bakom webbplatsen som 
styr hennes uppfattningar så en vis mänsklig förankring finns men det är tack vare hennes 
tolkning av designens underliggande budskap som gör att hon känner at webbplatsen delar 
hennes perspektiv på saker och ting. 
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7.3 Utfall beskrivna ur både ett användbarhets- och ett kundmötesperspektiv  
 
Vi anser att det finns en koppling mellan lärbarhet och teori inom kundmötesområdet som 
beskriver roller, manus och kognitiva likheter. Båda de teoretiska perspektiven syftar till att 
beskriva hur en mötessituation effektiviseras och underlättas tack vare att kunden vet hur 
han/hon skall agera i en viss situation. De båda teoretiska perspektiven beskriver i grunden 
ungefär samma sak men ur två synvinklar eller på två olika sätt. Genom att betrakta 
kundmötet på nätet ur båda perspektiven kan följaktligen en bredare och djupare beskrivning 
göras. Ett systems lärbarhet, i detta fall en webbplats lärbarhet, är en fråga om hur stor 
uppoffring som krävs, hur snabbt en användare kan lära sig och hur lätt en användare har att 
minnas hur systemet fungerade. När vi talar om lärbarhet åsyftar vi även huruvida ett system 
kan anses vara kompatibelt och ge stöd åt olika användares sätt att fungera mentalt. Ett system 
skall följaktligen passa många olika användare. Inom kundmötesteorin redogörs för hur 
kunder och medarbetare träder in i roller och följer ett manus för att underlätta förståelsen för 
varandras perspektiv. Kognitiv förståelse, det vill säga förmågan att dela sin motparts 
perspektiv, leder till en effektivare kommunikation. Det första mer eller mindre självklara 
som framkommer i analysen är att respondenterna förstår hur de skall bete sig på en 
webbplats. Vad respondenterna kan utföra och vad de inte kan utföra är följaktligen glasklart 
för dem då de uppger att det finns normer för hur olika Internetbutiker skall utformas. Den 
knepigare biten av detta med roller, manus och kognitiva likheter är hur detta kan sägas 
existera i en miljö där det endast finns en människa närvarande, nämligen kunden. Det står 
klart att webbplatsen inte kan förstå kunden på en kognitiv nivå men inget talar emot att 
kunden inte kan förstå webbplatsen på en kognitiv nivå. I analysen framkommer att en 
respondent har just förståelse för att webbplatsen inte kan förstå honom vilket gör att han 
sänker sina förväntningar eller rättare sagt kraven han ställer på mötet. Att kunden justerar 
sina förväntningar så att de passar den specifika situationen tyder på att ett manus utvecklas 
för hur kunden skall förhålla sig till webbplatsen. Kunden har möjlighet att förstå webbplatsen 
men webbplatsen har inte samma möjlighet att förstå för kunden. Kundens förståelse för detta 
förhållande blir alltså en del av manuset vilket enligt teorin leder till att kommunikationen 
mellan kund och webbplats blir effektivare under mötet.   
 
Ytterliggare en intressant koppling som vi vill redogöra för är den mellan 
användbarhetsteorins begrepp effektivitet och kundmötesteorins redogörelse för hur 
mötesplatsens egenskaper påverkar mötet. Hur effektivt en användare kan hantera en 
webbplats är för det första frågan om webbplatsens uppbyggnad och struktur vilket kan 
kopplas till diskussionen om den fysiska servicemiljöns utformning. Länken mellan områdena 
är den att utformningen av en webbplats skall öka användarens effektivhet och i 
förlängningen användarens produktivitet genom att hjälpa användaren att utföra önskad 
uppgift, vilket finner sin motsvarighet i kundmötesteorins resonemang om att servicemiljön 
på flera sätt skall bidra till att engagera kunden i sin omgivning. Det är designfaktorerna i 
detta fall som utgörs av visuell stimuli som skall påverka kunden till en positiv uppfattning 
och uppmuntra till engagemang i konsumtionsomgivningen. I analysen kan vi se att 
respondenter stimulerades till att engagera sig i webbplatser där de kände att de på ett 
bekvämt och enkelt sätt kunde hantera webbplatsens interface. Slutledningen blir den att 
webbplatser måste vara enkla att hantera vilket i användbarhetstermer betyder att webbplatser 
måste vara effektiva för att användaren skall engagera sig i dem och följaktligen i det möte 
som pågår mellan användaren och webbplatsen. 
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Även sociala faktorer har en inverkan på mötesmiljön. En av respondenterna menar att 
webbplatsens utformning och dess design signalerar någon slags mänsklig karaktär, i detta fall 
ansåg respondenten att webbplatsen signalerade värdighet. I samband med detta vill vi från 
användbarhetsteorin resonera kring attitydbegreppet. Attityd i användbarhetstermer åsyftar 
graden av benägenhet till användning en användare känner. Attityd syftar också till graden av 
positiv eller negativ attityd gentemot själva webbplatsen vilket skiljer sig från attityden till 
själva användandet av webbplatsen. Webbplatser skall kännas behagliga, angenäma och 
tilltalande att använda och om en användare känner på så viss kan det antas att han/hon har en 
positiv attityd till det praktiska användandet av webbplatsen. Attityd om webbplatsen handlar 
snarare om en mer övergripande personifierade attityden till webbplatsen som sådan. Vi 
likställer denna personifierade attityd gentemot en webbplats med resonemanget rörande hur 
sociala faktorer antingen kan locka fram ett deltagande beteende eller ett undvikande viket 
även gäller för denna såkallade personifierade attityden gentemot en webbplats. Huruvida en 
kund är benägen att använda en webbplats eller inte styrs med andra ord inte bara av attityd 
gentemot webbplatsen funktioner och hur väl användaren anser att de ”fungerar” utan även av 
en social eller personifierad attityd som framträder genom bland annat webbplatsens design 
och utformning. 
 
Användbarhetsteorin som fokuserar vid utformningen av en webbplats interface och kundens 
kognitiva utvärdering av interaktionsupplevelsen kan i vissa fall jämföras. Kundmötesteorin 
beskriver kontaktmedarbetarens prestation som avgörande för både mötesspecifik- och 
relationsspecifik tillfredställelse. Kontaktmedarbetarens agerande under själva kontakttillfället 
placeras på en mer fysisk nivå, det handlar om att intresse riktas mot kundens behov och 
genomförandet av utbytet. Motsvarigheten inom användbarhetsteorin är webbplatsen förmåga 
att hantera mötet på ett effektivt sätt, att underlätta för kunden att utföra önskad uppgift. Vad 
det gäller relationstillfredställelse är det kontaktmedarbetarens empatiska förmåga, förståelsen 
för kunden och den interpersonella omsorgen, som bidar till tillfredställelse i det långa loppet. 
Inom användbarhetsteorin finns ingen direkt motsvarighet till detta. Poängen är att den 
förklaring som användbarhetsteorin erbjuder endast tar hänsyn till det enskilda mötet och inte 
till en serie möten, en relation. Vad vi försöker belysa, snarare än förklara, är varför en 
respondent trots ett misslyckat första besök på webbplatsen återvände för att senare komma 
att bli något av en ”lojal” kund. Denna respondent lyckades inte genomföra avsett köp och 
mötet hanterades följaktligen ineffektivt på grund av webbplatsens utformning. I 
kundmötestermer kan sägas att kontaktmedarbetaren, som i detta fall utgjordes av 
webbplatsen, inte lyckades hjälpa kunden att genomföra utbytet. Anledningen till att denna 
respondent återvände till webbplatsen, trots det misslyckade första mötet, kan dock inte på ett 
meningsfullt sätt förklaras i användbarhetstermer genom mer än att webbplatsen lyckats 
engagera och motivera kunden att använda webbplatsen. En bättre beskrivning av detta 
fenomen finns i kundmötesteorin som förklarar förhållandet genom att skilja mellan 
mötesspecifik tillfredställelse och relationstillfredställelse. Avsikten med detta är att belysa att 
den ena kan påverkas negativt utan att det nämnvärt inverkar på den andra. En 
användare/kund kan följaktligen vara missnöjd med ett specifikt möte men tillfredställd vad 
det gäller en serie möten, det vill säga själva relationen. Webbplatsen måste med andra ord 
inte bara lösa uppgiften i fråga utan även se till de mer psykologiska aspekterna som i det 
långa loppet påverkar relationstillfredställelsen. I användbarhetsteorin liksom i 
kundmötesteorin finns förklaringar till den mötesspecifika tillfredställelsen men förklaring till 
relationstillfredställelse och hur denna tillfredställelse uppstår finns det inte svar på i 
användbarhetsteorin. Genom att betrakta mötet på nätet ur ett kundmötesteoretiskt perspektiv 
får du som betraktare en mer nyanserad och beskrivande bild av förhållandet mellan det 
enskilda mötet och relationen. 
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8. Egna reflektioner 
 
Nedan presenterar vi våra egna tankar som följt med oss sedan vi påbörjade arbetet med den 
här uppsatsen. Vi lägger också fram egna reflektioner som uppkommit under arbetets gång, 
samt de tankeställare vi under vi fått under det sista skedet av arbetets slutförande. 
 
Att kundmöten på nätet är ett relativt nytt fenomen har väl inte undgått någon, men varför 
själva mötet och dess mellanmänskliga egenskaper kommer bort i webbdesignen är 
fortfarande ett mysterium. Det är för många svårt att förknippa en webbplats med något 
socialt och personligt men fler sällar sig till skaran individer som av olika anledningar 
använder Internet för att kommunicera med vänner och bekanta och framförallt använder 
Internet för att möta nya människor. 
 
Varför fäster då företagen inte större vikt vid att fånga denna egenskap av socialisering på 
Internet? Kanske kan det bero på att det är individerna själva, det vill säga användarna, som 
driver utvecklingen av ”sociala nätverk” framåt. Företagen kan av denna anledning anse att 
detta känns svårhanterligt då de själva inte är med och bestämmer förutsättningarna utan 
snarare måste anpassa sig till kundernas krav.  
 
Användbarhetsteorin, som främst förknippas med webbdesign i detta avseende, har länge 
dominerat diskussionen kring förklaringar och beskrivningar av användarens möte med en 
webbplats interface. Den här diskussionen är visserligen relativt omfattande men saknar dock 
en viktig aspekt, som under människans utveckling spelat en avgörande roll, nämligen 
behovet av gemensamhet. Ett möte karaktäriseras ofta av att två eller flera aktörer träffas och 
utför någon typ av transaktion av information, varor och tjänster i ett socialt sammanhang. 
Frågorna vi här ställer oss är: Vilken betydelse får gemensamheten och den sociala kontexten 
när en kund möter ett företags webbplats? Ställs liknande krav på social närvaro vid ett 
virtuellt kundmöte som i ett fysiskt möte? Vilket perspektiv har företagen på denna företeelse 
och hur hanteras användarens mentala konstruktion av social interaktion när den ena parten 
företräds av en webbplats? 
 
Det framgår relativt tydligt när användbarhetsteorin används för att analysera ovan beskrivna 
problematik att den inte är tillräckligt omfattande. Användbarhetsteorin redogör mycket 
grundligt för de systemrelaterade delarna av mötet och behandlar delvis användarens attityder 
gentemot systemet ifråga. Önskas en rikare förståelse av kundmötet i en datorkontext anser vi 
att det behövs en teori som erbjuder en djupare och mer nyanserad syn på kundmötet, en syn 
som tar hänsyn till sociala behov och betraktar kundmötet ur ett mänskligt perspektiv. En 
annan viktig aspekt är att betrakta webbplatsen som en verklig mötesplats, en arena där 
produkter och tjänster byter ägare och där platsen i fråga tillskrivs innebörd och betydelse av 
sina användare. Poängen är att webbdesign och användbarhet är avgörande inslag om ett 
företag avser föra kommers via Internet men det finns också inslag av sociala behov hos 
kunderna som bör visas mer hänsyn. 
 
Vad den här studien har visat oss är att kundmötet på nätet får en mer nyanserad beskrivning 
och ett större förklaringsdjup om de två teoretiska perspektiven användbarhet och 
kundmötesteori kombineras och används som komplement till varandra. Anledningen är att de 
två olika perspektiven tar hänsyn till det vi betraktar som det viktigaste vid ett kundmöte på 
nätet, webbplatsens utformning skall förenkla användningen och möjliggöra social interaktion 
för användaren under mötet. Detta ”aspektseende” har gett oss som författare en bättre 
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förståelse för webbplatsers verkliga betydelse för sina användare och har även en gett oss en 
mer komplex inställning till kundmöten på webben. Ett kundmöte på webben är mer än bara 
html-taggar, flashfunktioner och JavaScript. 
 
Vårt bidrag till utvecklingen av webbplatser  
 
Att kommersiella webbplatser är användbara är självfallet centralt och utgör grunden för ett 
lyckat möte. Vad som dock bör visas lite extra hänsyn är de mer svårhanterliga psykologiska 
aspekterna av mötet på nätet. Vid design och utformning av en webbplats bör även 
psykologisk påverkan beaktas som en viktig del av mötet, något som vi tror ofta förbises av 
webbplatsbyggarn. Svårigheten ligger i att låta element som appellerar till kognitiva 
konstruktioner och omedvetna föreställningar framträda i webbplatsens design.  Frågan är om 
det är möjligt för webbdesignern att styra detta eller om dessa konstruktioner uppstår i 
användarens medvetande under mötet och därför inte kan hanteras lika enkelt. Svårigheten 
ligger i att öka denna typ av kunskap hos webbdesigners och på något viss inhämta vad det är 
i dessa element som påverkar och vilka de är. 
 
Ett sätt att nå en djupare förståelse som kan komma att påverka delar av design- och 
utformningsprocessen av en webbplats är att snegla på hur vi agerar och hur vi förhåller oss 
till möten i den fysiska världen. Vi anser, med bakgrund i denna undersökning, att själva 
designprocessen skulle må bra av och att utformningen av en webbplats skulle kunna komma 
att se annorlunda ut om webbdesignern skulle betrakta sitt verk ur en mer mänskligt aspekt. 
Istället för att designa en webbplats borde webbdesignern resonera kring att designa och 
utforma ett möte. När vi sitter framför datorn och befinner oss på en webbplats så är det 
faktiskt ett möte det handlar om, ett möte mellan en människa och en webbplats interface. Att 
den ena parten i interaktionen inte är levande betyder inte alltid att den andra parten, alltså 
människan, inte kan betrakta den som levande och därmed tillskriva webbplatsen personliga 
egenskaper och mänskliga drag. Vi människor kan antagligen inte låta bli att göra detta, hur 
många har inte svurit åt datorn när den slöar eller tryckt extra hårt på musknappen för att 
stänga ett öppet irriterande webbläsarfönster? I denna uppsats ges inga rekommendationer för 
hur dessa tankar skall implementeras vid utformningen av en webbplats utan vi önskar är att 
kunna skapa medvetenhet om att en webbplats designas för att hantera ett möte. I detta möte 
finns flera psykologiska aspekter som bör ges hänsyn vilket kan göras genom att betrakta 
webbplatsen som användarens motpart i mötet i stället för bara en digital konstruktion. En 
webbplats bör alltså inte enbart betraktas ur ett programmeringsperspektiv eller ur ett 
designperspektiv utan måste även betraktas ur ett socialt perspektiv, ett perspektiv där 
mänsklig närvaro och sociala sammanhang värdesätts och ges utrymme. 
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