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Abstract 

In today’s society the electronic commerce is growing stronger and stronger for every year. It 

is a comfortable way for the costumers to shop; they can sit in their homes and get the items 

delivered to them. For a company to be competitive and to gain more costumers, it is 

therefore very important for them to have a site to sell their items from. It is also important 

that this online store is very inviting to the costumers, so that they want to buy something, in 

that store over another. This is very important for the company in order for it to grow and 

make more money. To make the creation of a online store easier, I will in this thesis find out 

what functions a costumer expects to find on them, what functions they enjoy using and 

which make them feel at home in the store and make them more willing to come back to it. 

The results from the thesis can then be used as a base to build a framework for creating online 

stores from, or to help you in creating an online store that you have been hired by a company 

to do, to make sure it have all the functions it can to be more successful. 

To find out which these functions are, I have examined a great number of online stores, to see 

what functions are most common and how they look and function. Partly from this I have 

conducted interviews with costumers to see what they think of a number of functions, what 

within the sites that is important to them and how they are using different areas of the online 

stores. I then collected what I had found out from these two parts, and made a compilation of 

what functions a framework for an online store should have and what they should contain. 

Since it didn’t seem to exist an previous research on this particular area, a lot of the focus in 

this thesis is spent on finding out what functions there are and what the costumers think of 

them. 

Keywords: Online store, internet shopping, electronic commerce, e-commerce, framework
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Sammanfattning 

I dagens samhälle växer sig internethandeln starkare och starkare för varje år. Det är ett 

bekvämt sätt för kunderna att handla på, de kan sitta hemma och få sina produkter skickade 

till sig. För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftig och locka till sig kunder, är det 

därför viktigt att de har en sajt som de kan sälja sina varor ifrån. Och att denna försäljningssajt 

också är lockande för kunderna, så att de väljer den framför andra försäljningssajter är 

någonting mycket viktigt, för att ett företag ska växa och tjäna pengar. För att underlätta 

skapandet utav försäljningssajter, så kommer jag i den här uppsatsen ta reda på vilka 

funktioner som kunderna förväntar sig hitta på en försäljningssajt. Vilka de tycker om att 

använda och vad det är som får dem att känna sig hemma på en försäljningssajt och vilja 

komma tillbaka till den. Resultatet från arbetet kan sedan ligga till grund för att skapa ett 

ramverk, för att utveckla försäljningssajter eller till hjälp om man har blivit anställd att göra 

en försäljningssajt åt ett företag.  

För att ta reda på detta har jag dels undersökt en stor mängd försäljningssajter, för att se vilka 

funktioner som är vanligast, hur de ser ut och vad de i sin tur innehåller. Delvis utifrån detta 

intervjuade jag även kunder för att ta reda på vad de tycker om en mängd olika funktioner, 

vad som är viktigt för dem inom olika områden och hur de använder en försäljningssajt. 

Resultatet från dessa samlade jag sedan ihop till en kravspecifikation på vilka funktioner ett 

ramverk för försäljningssajter bör ha och hur de kan vara utformade. 

Eftersom det inte verkar finnas någon tidigare forskning kring detta, ligger mycket fokus på 

undersökningen av vilka funktioner som finns och vad kunderna tycker om dessa mm. 

Nyckelord: Försäljningssajt, internethandel, elektroniskhandel, e-handel, ramverk. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle blir det viktigare och viktigare att kunna sälja sina varor över internet, 

internet shopping är ett handlingssätt som växer sig starkare och starkare för varje år. (Jahic, 

Persson & Suneson) För att locka fler kunder behöver företag i allt större utsträckning ha sin 

försäljning tillgänglig över internet. Och i och med den ökade efterfrågan på fler 

försäljningssajter ökar också kravet på kvaliteten på försäljningssajterna, så att kunderna 

hellre vill handla där än hos en konkurrent. Man måste kunna garantera att ens egen 

försäljningssajt har allt som kunderna behöver och vill ha, på ett sätt som är tilltalande för 

dem och som får dem att känna sig att de är i en trygg miljö och att deras pengar behandlas 

rätt. Allt detta är viktigt för att locka till sig fler kunder och se till att de vill komma tillbaka 

och handla från samma försäljningssajt igen. För att hjälpa företag att lättare och snabbare 

kunna utveckla en försäljningssajt, för att möta det ökade kravet på att kunna sälja saker över 

internet, så kommer jag i den här uppsatsen komma med förslag på vad ett ramverk för 

försäljningssajter bör ha och hur det ska vara utformat, för att kunna skapa en sajt som 

företaget är nöjd med och som kunderna vill ha. 

Som grund för vad detta ramverk ska innehålla tänker jag göra en omfattande undersökning 

om vilka funktioner som försäljningssajter har gemensamt, en undersökning som inte tidigare 

verkar ha gjorts på en vetenskaplig nivå, och någonting som jag tycker är en självklar grund 

för att bygga ett ramverk på. Vidare kommer jag även att ta reda på vad användarna prioriterar 

när de handlar på en försäljningssajt, vad det är som är viktigt, vad de tänker på och vad de 

tycker om vissa funktioner, för att se till att de är vettiga att ha med. Om de är någonting som 

användarna faktiskt använder eller om de bara finns där för att skaparna trodde att alla 

kommer att använda dem, dessutom kanske man hittar några funktioner som många 

användare skulle vilja ha men som fattas. Detta kommer vara en bra grund för vad ett ramverk 

kommer att behöva. 

I dag finns det redan en mängd automatiserade ramverk, men de är oftast klumpiga och ger 

sällan det resultat som företaget vill ha, designen är begränsad, ramverken är klumpiga att 

använda och man får oftast begränsa sig på ett eller annat sätt när man skapar sin sajt via dem. 

Detta är klagomål som jag har hört från användare av dessa automatiserade ramverk, vilket 

också var en av anledningarna till att jag valde att skriva denna uppsats.  

Utifrån detta kommer jag att göra ett förslag på vad ett ramverk för en försäljningssajt bör ha 

för att kunna skapa en försäljningssajt som är anpassad för företaget som gör den, som 

kunderna tycker om, som har alla funktioner som en försäljningssajt bör ha och som 

användarna behöver. 



6 

 

1.1 Ordlista 

Försäljningssajt – en sajt där man kan köpa saker, kan också kallas för webbshop, webbaffär, 

osv. I det här arbetet kommer jag i fortsättningen att använda försäljningssajt. 

Elektronisk handel – handel via elektroniska källor, som t.ex. internet, försäljningssajter är en 

del av begreppet elektronisk handel, som även kan kallas för e-handel. Eller som Kalakota & 

Whinston definierar det, ”elektronisk handel gör det möjligt att utföra informationstunga 

transanktioner mellan två eller fler olika deltagare med användning av olika nätverk.” 

(Kalakota & Whinston, 1997). 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ge en kravspecifikation på vad ett ramverk för 

försäljningssajter bör ha, utifrån de undersökningar som jag kommer att göra på en stor 

mängd försäljningssajter som finns idag, ta reda på vad kunderna faktiskt gör, använder och 

kan tänkas sakna på försäljningssajterna. Detta kommer att ligga till grund för det ramverk 

som har för syfte att leverera försäljningssajter med rätt funktionalitet, på rätt sätt för rätt 

personer. Att sajten har de funktioner som företaget kräver och behöver, och de funktioner 

som deras kommande kunder kommer att anta att sajten ska ha. För att kunderna ska vilja 

handla på sajten så är ett annat syfte att se till att de känner sig trygga när de är inne på 

försäljningssajten. Ett annat syfte med det här arbetet är att även om man inte vill använda 

ramverket i sig, så ska man kunna ta del utav forskningen kring det, dvs. vilka funktioner som 

kunderna kommer att förvänta sig att en försäljningssajt bör ha, och vilka funktioner som 

användare använder mest. 

1.3 Problemformulering 

Idag saknas det forskning kring vilka funktioner som försäljningssajter har gemensamt, vilket 

jag anser är ett måste för att kunna utveckla ett väl fungerande ramverk. De automatiserade 

ramverken som finns idag är klumpiga att använda, de är alldeles för komplexa och går 

samtidigt inte att anpassa så mycket som varje företag skulle kunna behöva. Jag kommer 

därför att utforska vilka funktioner som försäljningssajter har idag och vad användarna tycker 

om dessa funktioner. Utifrån detta kommer jag att ge ett förslag på hur man skulle kunna 

skapa ett ramverk, som inte heller är så klumpigt eller begränsat som dagens automatiserade 

ramverk är, som är friare för utvecklaren att designa och resultera i en försäljningssajt som 

kunderna kan känna sig nöjda och trygga i. 

1.4 Frågeställning 

Utifrån problemformuleringen känns följande fråga vettig att undersöka: 
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 Vilka funktioner har försäljningssajter gemensamt, och hur kan man sammanföra 

dessa funktioner med de funktioner som kunderna tycker mest om att använda, och 

samtidigt skapa en plats som kunderna trivs att handla på och skapa en plats som de 

känner sig säkra på? 

Den frågan är lite väl stor och bökig, så för att lättar kunna undersöka den, och för att 

lättare förstå vad jag vill komma fram till så har jag delat upp frågeställningen i tre mindre 

delar: 

 Vilka funktioner har de flesta försäljningssajter gemensamt? 

 Vad tycker användarna av försäljningssajterna om dessa funktioner? 

 Hur skulle ett ramverk som är uppbyggt utifrån dessa funktioner, som inte begränsar 

försäljningssajterna som är skapade utifrån det, kunna se ut? 

Dessa frågeställningar är de som jag kommer att undersöka i det här arbetet. 

1.5 Tidigare forskning 

Efter omfattande sökande i litteratur efter tidigare forskning på vilka funktioner som 

försäljningssajter har gemensamt så har jag inte hitta någon tidigare forskning på detta, vilket 

innebär att detta är i min åsikt ett viktigt kunskapshål att fylla. Det innebär också att jag inte 

har några direkta källor till forskning på uppsatsens huvudområde, däremot finns det 

forskning gjort på närliggande områden, samt delområden av min forskning, vilka kommer att 

vara relevanta för det här arbetet. 

De områden som kommer att påverka, är dels forskning kring vad försäljningssajter behöver 

för att lyckas, olika statistiska metoder och förklarningar, tekniker för intervjuer och även 

psykologiska begrepp som kommer att hjälpa till att förklara varför vissa funktioner är 

användbara. Jag kommer även att använda mig av den forskning som har gjorts kring mer 

generell elektronisk handel. 

1.6 Metoder 

För att de metoder som jag använder mig av ska kännas vettiga så kommer jag att dela upp 

arbetet i de delmoment det kommer att bestå av och beskriva metoden för varje sådant 

moment. 

När jag först undersöker vilka funktioner försäljningssajter har så kommer jag att använda 

mig av en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, som Erikson tar up i sin bok. Detta 

innebär att jag kommer genomföra en omfattande kvalitativ undersökning för att hitta vilka 

funktioner som försäljningssajterna använder sig av. För att få ett så tillförlitligt material som 

möjligt kommer jag att undersöka sajter av olika storlekar, specialiseringar, från olika länder 

och med olika syften. Den kvalitativa datan som jag får från detta kommer att indikera på 

olika saker, utifrån dessa indikationer kommer det senare att bli mycket lättare att se vad det 
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är jag ska leta efter på resten av sajterna, som då leder till en kvantitativ metod som också gör 

att upptäckterna kan styrkas statistiskt. 

När jag sedan ska intervjua användare av försäljningssajterna kommer jag försöka ha med en 

bred målgrupp, med personer som handlar ofta och sällan, som använder datorer ofta och 

sällan, unga och äldre. Även här kommer jag att göra en blandning av kvalitativa och 

kvantitativa intervjuer. Jag kommer börja med att göra de kvalitativa intervjuerna som är 

delvis strukturerade, med övergripande mål som ska nås i intervjuerna, en mer övergripande 

plan än exakt vilka frågor som ska ställas. Utifrån detta kommer jag sedan skapa enkäter med 

de frågor som framgår av de kvalitativa intervjuerna, och med enkäterna kommer jag sedan att 

få en bredare kvantitativ studie som jag kan göra statistiska slutledningar ifrån. 

1.7 Avgränsningar 

Det här arbetet kommer att ha ett par avgränsningar, först hade jag själv tänkt utveckla 

ramverket, men upptäckten av att det inte verkar finnas någon forskning gjord på vilka 

funktioner som försäljningssajter har gemensamt och vad användarna tycker om dessa och hur 

detta kan användas för att lägga grunden till ett ramverk, så tänkte jag istället noggrant ta reda 

på detta och istället bara komma med en kravspecifikation på vad ett ramverk för 

försäljningssajter bör innehålla. 

Jag kommer inte heller att undersöka nuvarande automatiserade ramverk, då detta oftast 

kostar pengar, inte i alla fall, men i vissa, och för att få en bra bedömning kan man inte bortse 

från de som kostar att använda. Så jag förlitar mig på vad jag har hört att de kan och inte kan 

göra, från andra personer som har använt dem. 

1.8 Disposition 

Dispositionen ser ut på följande sätt: 

 Första kapitlet handlar om vad det är jag ska göra, varför och på vilket sätt. 

 Andra kapitlet kommer att handla om forskningen kring vad ett ramverk bör innehålla, 

vad nuvarande försäljningssajter har gemensamt och vad kunderna tycker om dessa 

gemensamheter mm. 

 Tredje kapitlet kommer att handla om hur man kan använda informationen från kapitel 

två för att skapa ett ramverk, och vad ett ramverk behöver innehålla för att möta målen 

med arbetet. 

 Fjärde kapitlet kommer att vara sammanfattningen av arbetet, diskussioner kring det 

och kring resultatet och hur man kan tänkas fortsätta forskningen utifrån den här 

uppsatsen. 
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2 Undersökning av försäljningssajternas funktioner 

Det här kapitlet kommer att handla om vad undersökningen av ramverken och intervjuerna 

med användarna ledde till, vilka resultat jag fick och hur jag tolkar dessa. Tillsammans med 

kapitel tre kommer de att utgöra större delen av uppsatsen. 

2.1 Övergripande struktur 

Först i det här kapitlet kommer jag att ta upp vad resultatet av den empiriska 

försäljningssajtsundersökningen ledde till, vilka funktioner som försäljningssajterna har, hur 

de ser ut och hur pass vanliga de är. I slutet av varje del under försäljningssajtundersökningen 

kommer jag att sammanfatta den delen med en tabell med namnet på alla funktioner och vad 

de innehåller samt hur pass vanliga de är. Som avslutning på den delen kommer jag att 

diskutera vad resultatet från detta innebär. Sedan kommer jag att gå igenom resultatet från 

intervjuerna och vad dessa har för innebörd. Detta kapitel kommer alltså att innehålla större 

delen av det bakgrunds material som det här arbetet består av. 

2.2 Den empiriska försäljningssajtsundersökningen 

Det här kapitlet kommer att handla om det första steget i min undersökning, nämligen då jag 

undersöker en mängd försäljningssajter av olika slag. Jag kommer att ta upp de resultat jag 

kom fram till inom de olika huvudfunktionerna och sedan också vad de innebär. 

Genomgången av resultaten kommer att gå i en ordning som jag tycker är naturlig, nämligen 

samma ordning som man ofta går igenom när man handlar på en försäljningssajt, nämligen att 

första ta med vad som händer på förstasidan man kommer till, sedan hur det fungerar när man 

listar upp produkterna i de olika kategorierna eller dylikt, när man väl har kommit fram till 

produkten man är intresserad av klickar man på den för att få mer information om just den 

produkten och det är nästa del i kapitlet. När man sedan har kommit in på en produkt och vill 

köpa den så hamnar den i kundvagnen som man sedan går med till kassan och slutför köpet 

och det är även den ordningen som jag kommer att lista upp dem. Efter det finns det en mängd 

extra funktioner på sidorna som jag kommer att ta upp, de som är väldigt vanliga som många 

försäljningssajter har kommer att få ett eget delkapitel och de som är lite mer ovanliga och 

speciella kommer jag samla ihop i ett delkapitel som kallas övriga funktioner. Och efter det 

kommer diskussionen om hur man kan använda resultatet i föregående del. Men först ska jag 

ta upp hur och vilka metoder jag använde mig av för att samla ihop datan. 

2.2.1 Tillvägagångssätt 

I den första delen av mitt arbete har jag valt att utforska ett stort antal försäljningssajter, 

nämligen 60 stycken, enligt Ruckman gäller det som tummregel att stickprov på storleken 30 

approximativt kan följa en normalfördelning, vilket innebär att de värden man får i 

stickprovet i stor utsträckning följer värdena i hela populationen. I det här fallet att de resultat 

jag får fram från min undersökning har en stor sannolikhet att stämma överens med hur det 
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ser ut i verkligheten. Räknar man ut medelfelet för materialet kom jag fram till att det oftast 

skiljer sig ca: 2-7% åt något håll från de verkliga värdena. 

För att få ett material som stämmer ännu bättre med verkligheten valde jag att samla in min 

data efter en metod som kallas för stratifierat urval. Det innebär att man delar in materialet 

man vill få in i olika undergrupper eller strata som i mitt fall innebar olika typer av 

försäljningssajter. Detta innebär att det är en mer kontrollerad spridning på materialet, och 

risken att få ett väldigt missvisande stickprov minskar(Lohr). De indelningar jag framförallt 

gjorde var att dela upp försäljningssajterna i olika kategorier utifrån vad de sålde, eftersom 

funktionaliteten kommer att se ganska annorlunda ut beroende på vilken affär man går till. 

Vissa typer av affärer kräver vissa funktioner som andra inte behöver, och genom att vara 

säker på att man täcker dessa olika så kommer man också att få fram ett bättre resultat av 

vilka funktioner som finns, och vilka det är som använder vilka funktioner. Som Körner och 

Wahlgren säger så är det också viktigt att individerna (de enskilda försäljningssajterna i mitt 

fall) inom varje stratum (kategori inom materialet här typen av försäljningssajt) är så lika 

varandra som möjligt (Körner & Wahlgren), detta försökte jag se till genom att i varje 

försäljningssajtskategori försöka ta med några som var från lite mindre affärer som inte hade 

lika stora resurser att lägga ner på sin hemsida, som de större företagen som jag också tog 

med. Så spridningen i mitt material är väldigt stor, jag täcker många olika typer av affärer, 

små, stora, specialiserade, mer generella och från alla möjliga olika områden. Lohr pratar 

också om ett problem som kallas för ”selection bias” vilket är risken för att en del av 

populationen som man vill undersöka inte är med i stickprovet man har tagit (Lohr), men 

eftersom jag har sett till att alla olika typer av försäljningssajter ska finnas med är risken liten 

för att detta har hänt med mitt material, eller jag har i alla fall gjort det jag kunnat för att 

minska risken. 

Jag valde en blandning av en kvalitativ och en kvantitativ insamlingsmetod. Vilket innebär, i 

det här fallet, att jag först undersökte några försäljningssajter väldigt noggrant på ett 

kvalitativt sätt, för att se vad det är på sidorna som kan vara intressant att undersöka, och vad 

som inte spelar så stor roll för funktionaliteten. När jag sedan hade samlat ihop information 

från några sidor på detta sätt, så gick jag igenom materialet och kom fram till en slags ram för 

vilken typ av information jag skulle samla in i fortsättningen. Då kunde jag fortsätta med att 

göra en kvantitativ undersökning för resten av försäljningssajterna, vilket gav mig 

möjligheten att dra statistiska slutledningar från materialet, vilket i mitt fal var mycket 

givande då jag ville se vilka funktioner försäljningssajterna har gemensamt på ett tillförlitligt 

sätt. Detta var anledningen till att jag inte gjorde en enbart kvalitativ undersökning, då det var 

viktigare att få ett mer jämförbart helhets intryck. Men den kvalitativa starten på 

undersökningen underlättade insamlingen av det kvantitativa insamlandet och såg till att jag 

tog reda på rätt saker. 

2.2.2 Resultat av fakta 

Här kommer jag att gå igenom de resultat som den empiriska undersökningen gav. 
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Hem-/startsidan 

Någonting som alla försäljningssajter har är en start-/hemsida, någonting som inte är lika är 

vad som visas upp på den, det finns dock vissa saker som är vanliga bland många av alla 

försäljningssajter.  Överlag är det som visas på första sidan olika sätt framhäva sina produkter, 

locka kunden till att vilja köpa saker, locka till att köpa fler saker än de kanske tänkte köpa 

innan de kom dit.  

Jag delade in den information som visas på startsidan i olika områden, det som allra flest sidor 

visar upp är erbjudanden av olika slag 64 % av alla sajter visar upp erbjudanden av. Med 

erbjudanden menar jag produkter som visas upp som ovanligt billiga, eller är med i någon typ 

av paket som gör att man tjänar mycket pengar på att köpa dem. En annan mycket vanlig 

information som visas upp är nyheter på produkter som har kommit in, 54 % av alla sajter 

visade upp sina nya produkter de har fått in. 34 % visade upp produkterna i kampanjer eller 

teman, detta var extra vanligt hos klädsajter som nästan alla som jag undersökte hade med 

detta på sin startsida. 30 % hade någon form av topplista på startsidan, för att visa upp 

populära produkter för att locka köpare till att köpa saker som de kanske inte tänkt på innan 

men som andra personer gillat. Visade man inte upp sina produkter på något av dessa sätt, 

visade man nästan alltid upp bara några vanliga produkter ur sitt sortiment som skulle se 

lockande ut. 36 % av alla sajter visade upp produkter som inspiration för vad affären har att 

erbjuda.  

När det gäller lite mindre och mer specialiserade försäljningssajter var det mycket vanligt att 

på startsidan skriva en kort introduktion om vilka de var. 22 % av alla sajter visade upp sådan 

information, där de flesta av dem just är mindre och mer specialiserade sajter, som antigen 

säljer någonting väldigt speciellt och/eller tillverkar produkterna på något speciellt sätt som de 

är nöjda med. 28 % av alla sajter hade också mer praktisk information som om hur t.ex. sajten 

och frakten fungerade, eller information om hur man kan nå dem mm. direkt tillgänglig på 

startsidan. 12 % av alla sajter hade också nyheter från deras bloggar, deras sociala nätverk 

eller bara nya händelser på området som deras produkter rör, detta blev mer vanligt på mer 

specialiserade försäljningssajter som var välutvecklade, mer om detta längre ner. 

Förutom detta fanns det också en mängd olika typer av information som var unik bara för 2-

6% av alla sajter som t.ex. beställning av företagets katalog eller tidning. I vissa fall var även 

hela affären på en enda sida. Och ibland kunde man också hitta olika typer av guider till 

produkterna som de säljer då det rörde sig om mer speciella produkter mm. 

Hem-/startsidan 100% 

Erbjudanden 64% 

Nya produkter 54% 

Produkter i kampanjer/teman 34% 

Topplistor 30% 

Inspiration 36% 

Introduktion om företaget 22% 

Praktisk information 28% 

Nyheter 12% 

Katalog/tidning 6% 
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Hela affären på startsidan 4% 

Guider 4% 
Tabell 2.1, Hem-/startsidan. 

Produkter i kategorier 

Det finns två huvudsätt som produkter visas upp på, hur och vad som visas är väldigt olika 

mellan dessa två, så jag har delat upp dem i två olika delar. Den ena är när produkter listas 

upp på olika sätt inom olika kategorier. Den andra är när man tittar på en produkt i taget i 

detalj. Den sidan man kommer till efter att man har klickat på produkten i den första delen. 

Det första sättet kallar jag för produkter och det andra för produkt, det är dessa termer jag 

kommer använda mig av i fortsättningen, de är ganska lika i namn, men de kommer inte 

nämnas ihop på ett sätt som de kan blandas ihop på. Först tänker jag behandla produkter. Det 

är de sidor som man kommer till när man går in på en specifik kategori av produkter. 

Produkterna visas här upp på två olika huvudsätt, antingen som små ”rutor” där man har en 

bild på en produkt, med namn, pris och kanske lite information om produkten under bilden. 

Det andra sättet är när man visar upp produkterna i en sorts lista eller tabell, med bilden på 

sidan och en rad med namn, pris och kanske lite information. I dagens försäljningssajter är det 

första sättet mycket vanligare, rena tabeller eller listor såg jag bara i 8 % av fallen, medan det 

fanns en del mellanting, så var fortfarande det första sättet med bilden ovanpå och 

informationen under som en ruta mycket vanligare. 

Vad och hur visas då upp på dessa sidor? Till att börja med som jag nämnde i inledningen på 

den här delen så kommer man till den här delen av sajten när man går in på en viss kategori. 

94 % av alla försäljningssajter är indelade i kategorier, det finns några få väldigt specifika 

undantag där man inte har någon användning av kategorier, då brukar man istället titta på alla 

deras produkter samtidigt, men det är ytterst få som har en så pass liten bredd på sitt sortiment 

så man inte behöver dela upp det i kategorier. Vidare gäller det att 85 % av alla sajter som har 

kategorier också har underkategorier i olika utsträckningar, vissa sajter har det bara på några 

utav kategorierna medan andra har det i flera led i varje kategori. Det som visas upp inom 

varje kategori råder det till stor del starkt sammanband mellan. 96 % har en bild till produkten 

37 % av dessa bilder är mycket små bilder och resten är antingen ganska stora, eller 

någonstans i mellan små och stora. Här kan man se ett mönster, att sajter som säljer saker där 

det är viktigt att se produkten, som klädesaffärer, konstbutiker och fotoaffärer mm., har i de 

flesta fallen stora bilder, det finns andra typer av affärer som också visar upp större bilder, 

men hos dem där det är viktigt att se produkten, där kan man nästan alltid också se stora och 

fina bilder. Någonting annat som också är mycket vanligt att visa är produktens namn och 

pris, detta visas upp i 87 % utav fallen. En kort beskrivning av produkterna på den här delen 

av sajten kan hittas i 39 % utav fallen. Lägger man till sajter som bara har lite vidare 

information som lagerstatus, författare/artist/mm., betyg eller liknande samt de få sajter som 

visar upp mer fullständig information här märker man att ca: 90 % av alla sajter har mer 

information än bara namn och pris. 

Man kan också i många fall bestämma vad och i vilken ordning produkterna ska visas upp. 33 

% av sajterna har en filtreringsmöjlighet, då man kan välja att bara titta på produkter utifrån 
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en eller flera olika kriterier, så som färg, storlek, pris mm. I 27 % av fallen kan man också 

hitta olika sorteringsfunktioner, vanligt är att de som har filtreringsfunktioner också har 

sorteringsfunktioner. 

Inom de olika kategorierna har man också olika typer av knep för att locka besökaren till att 

komma på fler saker som de kan tänkas vilja ha. Vanligaste sättet att göra detta på är via 

topplistor, visa upp kommande produkter som man kan boka, kampanjer, nyheter, reor, 

erbjudanden, tips om produkter som på olika sätt passar eller är kopplade till produktkategorin 

man är inne på. 29 % av sajterna har topplistor, 14 % har kommande produkter, 8 % har 

kampanjer, 14 % har reor, 24 % har erbjudanden av olika slag och 28 % har tips på produkter 

som passar till på olika sätt. Dessa överlappar till viss del, så att en del sajter har både 

topplistor, kommande produkter och erbjudanden, men ingen sajt hade å andra sidan allihopa, 

så att ha någon av dessa funktioner är ganska vanligt. 

Utöver detta finns det också mer unika funktioner, som bara kan hittas på några få sajter, men 

som ändå är mycket påhittiga och som förmodligen hjälper till att öka försäljningen. En 

funktion som en del klädesaffärer hade var att innan man kom in på en specifik produkt så 

fanns det ett mellansteg där man fick se plagget matchas med andra kläder, så att man fick se 

hur man kunde matcha plagget man tänkte köpa och möjligtvis göra en intresserad av att köpa 

fler saker som passar mycket bra till, som man annars kanske inte hade tänkt på. En annan 

funktion är att ha guider till produkterna inom kategorin, detta passar inte till alla affärer, men 

affärer där man säljer saker som passar bättre eller sämre till olika situationer, så som t.ex. 

kläder, skor och saker som man använder till bergsklättring, fjällvandring, tuff terräng löpning 

osv., kan ha stor användning av guider av olika slag som hjälper kunderna att välja det som 

kommer att passa bäst för dem, och på så sätt göra dem till nöjdare kunder, och nöjda kunder 

kommer tillbaka. Andra ovanligare funktioner var sådana som att visa upp vilka produkter 

affären/experter/kunder rekommenderar, visa upp vilka produkter som ingår i deras tv-reklam 

eller kampanj, länkar till mer information om produktkategorin, visa upp de produkter man 

senast har besökt, eller möjligheten att jämföra flera olika av produkterna som visas upp, så 

att man lättare kan göra rätt val. Även saker som att bli guidad genom hur man köper eller 

följa nyheter inom kategorin via RSS flöde, eller titta i företagets katalog eller sortera 

böckerna som i ett bibliotek. 

Produkter i kategorier 100% 

Produkter i rutor 92% 

Produkter i tabeller 8% 

Indelade i kategorier 94% 

Underkategorier 85%(utav de som är indelade i kategorier) 

Bilder 96% 

Små bilder 37%(utav de som hade bilder) 

Mellan till stora bilder 63%(utav de som hade bilder) 

Namn och pris 87% 

Kort beskrivning 39% 

Annan information utöver namn och pris 90% 

Filtrerings möjlighet 33% 

Sorterings metoder 27% 
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Topplistor 29% 

Kommande produkter 14% 

Kampanjer 8% 

Rea produkter 14% 

Erbjudanden 24% 

Tips på produkter som passar till 28% 

Matcha kläder Högst beroende av typ av affär 

Guider 8% 

Produkt rekommendation 12% 

Mer information om produkt kategorin 6% 

Senast besökta produkter 2% 

Jämföra produkter 2% 

Följa nyheter via RSS 2% 

Titta i katalog 2% 

Sortera böcker som i ett bibliotek Högst beroende av typ av affär 
Tabell 2.2, Produkter i kategorier. 

Produkt 

När man tryckt på en produkt någonstans på sidan så kommer man till den specifika 

produktsida på försäljningssajten, här finns det rätt många olika saker som kan visas upp, 

vissa ganska grundläggande som i princip alla sajter som jag undersökte hade, medan andra är 

mycket mer ovanliga som bara några få har. En av de mest grundläggande sakerna att ha är 

detaljerad information om produkten, denna information kan se ut på olika sätt och ha olika 

grader av detaljrikedom, men 94 % av alla sajter jag undersökte hade detaljerad information i 

form av text i någon form. Någonting som också de flesta sajter vill göra är att visa upp bilder 

vilket 98 % av sajterna hade, 60 % hade fler än en bild som man kunde titta på, oftast i form 

av små bilder under den bilden som man hade i fokus och då man kan välja att ha någon av de 

mindre i fokus, men i vissa fall hade man bilderna lite mer utspritt på sidan. Lika många, 60 

%, hade möjligheten att kunna förstora upp bilderna på olika sätt, ofta var det samma sajt som 

hade flera bilder som också kunde förstora dem, men inte alltid, vissa hade flera bilder som 

inte kunde förstoras, medan andra hade en bild som kunde förstoras. 12 % hade ytterligare en 

variant på bildhantering, då man kunde zooma in och ut i bilden och navigera runt i den, och i 

några fall även snurra runt bilden för att kunna se runtom den. Så man kan säga att bilder och 

detaljerad information är som en slags grundinformation som nästan alla försäljningssajter 

har. 

Några funktioner som är lite mer ovanliga men fortfarande ganska vanliga är delvis typer av 

funktioner som är gjorda för att locka kunder att köpa fler saker men inte bara detta. Här 

kommer några ganska vanliga funktioner som jag upptäckte under mina undersökningar. Två 

funktioner som är ganska lika men ändå skiljer sig litegrann åt är de som lockar om fler 

produkter. Den ena typen är när man visar upp relaterade produkter av olika slag, som t.ex. 

tillbehör, om produkten ingår i en serie kan man visa upp de andra delarna, eller helt enkelt 

visa liknande produkter en sådan funktion hade 59 % av de sajter jag undersökte. Den andra 

typen där man visar upp fler produkter är när kunder, anställda eller experter tipsar om vissa 

produkter som de tror skulle passa kunden, antingen direkt via att man har sagt att tycker du 

om den här produkten så tipsar jag även om de här, eller indirekt genom att visa vad andra 
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kunder som köpt en viss produkt också har köpt, detta har ca: 31 % av sajterna. Det finns 

också en del sajter som mixar båda dessa för att visa upp ännu fler olika produkter till kunder. 

Det finns också andra sätt som man kan dela med sig av produkter som man tycker om, det 

verkar bli vanligare att sajter har en funktion som låter en dela en produkt via en mängd olika 

tjänster, som t.ex. via Facebook, Twitter, Myspace och Deliciouse mm. På så sätt får 

försäljningssajterna gratis reklam och kunderna kan hitta på en mängd olika kreativa 

användningar av produkter de tycker om. En sådan funktion har 33 % av de sajter som jag 

undersökte, men det verkar vanligare hos sajter som är lite mer ”professionella” och även 

vanligare bland nyare sajter. En liknande och också ganska vanlig funktion var att kunna tipsa 

en kompis, detta gör man via ett formulär på sidan som sedan skickas till sin kompis en sådan 

funktion hade 31 % av de sajter jag tittade på.  

Vidare finns det en del olika funktioner som ger mer information till kunderna, en där man 

kan betygsätta och/eller recensera en produkt, detta är väldigt användbart för en kund, så att 

han eller hon kan se vad andra personer verkligen tyckte om en produkt. Om det är någonting 

som många kunder tycker om då är man kanske mer sugen att köpa den själv, 31 % av 

sajterna jag undersökte har så att man kan sätta betyg och själv se vad andra har satt, samt 

totala betyget för alla. De allra flesta av dessa var också mer utökade så att man kunde skriva 

en recession till betyget, ett litet antal hade bara en funktion att skriva en kommentar till 

produkten utan betyg. Andra funktioner som kan hjälpa kunderna är att ha med guider av 

olika slag, det kan vara storleksguider i en klädaffär, det kan vara målnings och 

monteringstips i en hobby affär eller en guide för hur en teknisk produkt fungerar och hur 

man kan använda den och komma igång med den, sådana guider hade 20 % av de sajter som 

jag undersökte. Det är extra vanligt hos klädesaffärer att ha den här funktionen i form av en 

storleksguide. Vidare är det också ganska vanligt att ha länkar av olika slag, som t.ex. till 

tillverkarnas sida eller länkar till andra sidor där man har skrivit om produkten, sådana typer 

av länkar har ungefär 31 % av de sajter som jag undersökte. Hos sajter som säljer filmer och 

spel är det också rätt vanligt att visa upp trailers för en del av filmerna/spelen, så att kunderna 

kan se hur filmerna/spelen ser ut och så att de kan bli mer lockade att köpa produkten. 

Det är också ganska så vanligt att man har olika val som man kan ställa in på produkten, detta 

är bara rimligt att ha på de produkter som man faktiskt kan och kan tänkas vilja ändra på, men 

när man väl behöver det så är det en väldigt viktig funktion att ha. 29 % av de sajter som jag 

undersökte hade denna funktion i olika utbredningar. En annan ganska vanlig funktion som i 

hög grad är anknuten till medlemsdelen är önskelistan, vilket är en funktion där man kan 

lägga till en produkt till en önskelista som man senare kan titta på, eller behandla på olika sätt, 

mer om vad den gör i medlemsdelen. 20 % har en funktion som tillåter en att lägga till en 

produkt till önskelistan i produktdelen. En annan ganska vanlig funktion är att meddela 

användaren visuellt på olika sätt att man har lagt till någonting i kundvagnen. 

Utöver dessa finns det också en mängd olika och ganska ovanliga funktioner, jag kommer här 

att nämna några av dessa som jag tycker är intressanta. En funktion är att man i några 

bokaffärer kan provläsa en liten del av böckerna, eller att man i en musikaffär kan provlyssna 

på låtar. Provlyssningen har också används utav en affär som säljer upplevelser där man kan 

lyssna på delar av färden eller lyssna på en inspirerande text om upplevelsen. En annan 
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användbar funktion är att man kan jämföra olika produkter med varandra, ett val som 

förvånansvärt nog inte är så vanligt. Några sajter hade på produktsidan möjlighet att ta 

kontakt med dem på olika sätt, om man hade frågor om just de produkterna. Dessa olika typer 

tycker jag är exempel på funktioner som man faktiskt har i en fysisk affär och som både är 

användbara och något som kunderna kommer att känna sig bekanta med från de fysiska 

affärerna. Vidare finns det en mängd andra funktioner som utmärkelser som produkten har 

fått. Möjlighet att bevaka en produkt och få ett brev när den kan bokas, när den kommit in i 

lager, när en annan version av den har kommit eller om priset har ändrats osv. Andra affärer 

som hade mer utbredda medlemsfunktioner hade möjligheterna att lägga till ens produkt i sin 

samling/favorit som man sedan kunde visa upp på sin medlemssida, mer om detta i 

medlemsdelen. En sajt hade möjligheten att skicka med gratulationskort när man ville ge bort 

någonting, en annan sajt hade en tjänst som gav bort pengar till ens konto om man skickade in 

en bild på sig själv när man hade deras produkter på sig. Andra kunde länka till artiklar som 

var relevanta för produkten i sin tidning de också gav ut. Det var även många som hade 

information om att de hade säker handel och hur de verifierade detta, mer om det i 

säkerhetsdelen lite längre ner. 

Förutom detta var det vissa sajter som hade en helt unik produktsida, framförallt gällde det 

fotobutikerna, då man själv designade de produkter man ville ha med som sina egna bilder 

som man laddade upp, och varje typ av produkt hade sitt eget verktyg som man använde sig 

av för att designa just den produkten, mer om detta längre ner i övrigtdelen. 

Produkt 100% 

Detaljerad information 94% 

Bilder 98% 

Fler än en bild 60%(utav de som hade bilder) 

Förstoringsbara bilder 60%(utav de som hade bilder) 

Navigera runt i bilden 12%(utav de som hade bilder) 

Relaterade produkter 59% 

Tips om produkter som passar till 31% 

Dela med sig av produkter 33% 

Tipsa en kompis 31% 

Recensera 31% 

Guider 20% 

Länkar 31% 

Prov lyssna/läs, trailers mm. 27% 

Olika val 29% 

Lägga till produkter till önskelistan 20% 

Jämföra produkter 6% 

Kontakta företaget om en viss produkt 12% 

Utmärkelser som produkten har fått 2% 

Bevaka en produkt 6% 

Lägg till i sin samling 6% 

Gratulationskort 2% 

Pengar mot bild 2% 

Relaterade artiklar 2% 

Informera om säker handel  
Tabell 2.3, Produkt. 
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Kundvagn 

Kundvagn är tillsammans med de tidigare delarna den förmodligen mest förväntade funktion 

som en försäljningssajt bör ha, och detta visar sig vara sant av min undersökning. 94 % av de 

sajter som jag undersökte hade just en kundvagnsfunktion, och de få som inte hade det var 

väldigt speciella. Så det verkar som om den metaforen slog igenom med stor kraft. Hur denna 

är utformad är det lite olika mellan olika sajter, men även här finns det starka sammanband. 

Jag valde att dela upp kundvagnen i två olika delar, den ena är den lilla kundvagnen man 

alltid kan se på sidans statiska del, som alltid följer med när man navigerar runt på sidan, och 

som p.g.a. sin storlek också är ganska begränsad i den information som visas upp, den andra 

delen är den större, mer utförliga kundvagn som man kan komma till via den lite mindre. 

Denna åtskillnad är rimlig eftersom det i undersökningen bara var 6 % av alla sajter som inte 

hade denna åtskillnad, där den lite mindre och den lite större var samma sak, i alla andra fall 

var de skilda åt och visade upp olika saker. 

Så om vi börjar med att titta på vad den lilla kundvagnen innehåller så finns det några 

funktioner som är väldigt vanliga. Först är det att visa upp antalet produkter som ligger i 

kundvagnen, den enklaste formen av den lilla kundvagn är den som bara visar upp en bild på 

kundvagnen, sedan kommer den som bara visar upp antal produkter som ligger i den. 82 % av 

alla mindre kundvagnar visar upp antalet produkter som finns i den. Denna information kan 

sedan kombineras med andra saker som leder oss fram till nästa sak som är väldigt vanlig att 

se, nämligen totalpriset för alla produkter i kundvagn vilket 73 % av alla sajter jag undersökte 

visade upp. Vilket också är det sista steget i de mest enkla kundvagnarna, då man bara har en 

liten bild på en kundvagn, antal produkter och hur mycket de kostar tillsammans. Sedan finns 

det kundvagnar som visar upp lite mer detaljerad information och vi är fortfarande kvar på de 

små kundvagnarna, nästa steg är att visa upp namnen på de artiklar som ligger där i och oftast 

återföljda av antal av varje produkt. 44 % av alla de mindre kundvagnarna har listat upp 

produkterna i kundvagnen på olika sätt och skrivit upp namnet för varje. Namnet i det här 

fallet kan också ganska ofta länka till produktsidan på försäljningssajten, detta var fallet för 70 

% av de sajter som visade upp namnen i min undersökning. Man kunde även utöka 

informationen ännu lite mer 55 % av de sajter som listade upp produkterna i kundvagnen hade 

också totalpris för varje enskild produkt. Till totalpriset för alla produkter kunde också 

fraktkostnaden visas upp. Detta hände i 24 % av de sajter som visade upp ett totalpris. 

Ytterligare funktionalitet kunde även läggas till, till de små kundvagnarna som tillät 

användaren att ta bort produkter därifrån, någonting som vanligtvis var mycket mer utbrett 

bland de större kundvagnarna men hela 32 % av de små kundvagnar som visar upp alla 

produkter har även valet att ta bort enskilda produkter från dem. Det är här gränsen går för de 

flesta kundvagnar av detta slag, det fanns ett fåtal som visade upp ganska så mycket mer, men 

det var i första hand de sajter som bara hade en kundvagn, som både var den lilla och den 

större, och denna kundvagn hade samma funktionaliteter som de större hade och samtidigt 

alltid var med på sidan när man navigerade runt i affären. 

När det kommer till avdelningen på försäljningssajten som är till för att enbart visa upp 

kundvagnen och där man kan fokusera på den på ett annat sätt, ser man att det finns många 

fler olika saker som visas upp och variationen på vad som visas upp är också mycket större. 
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Men även här finns det en del saker som är mycket vanliga bland alla de större kundvagnarna. 

Det som är vanligast är att visa upp totalsumman för alla produkter, 98 % av alla sajter som 

jag undersökte visade upp detta i sina större kundvagnar. 93 % visade namnet på alla 

produkter i kundvagnen, till namnet fanns det i 60 % av fallen en bild och en av dessa eller 

båda länkade till produktsidan på försäljningssajten, en sådan länk hade 84 % av alla sajter jag 

undersökte. Till varje produkt visades också i 88 % av fallen antalet produkter av varje typ. 

Till varje produkt var det också vanligt att visa upp priset för den, detta skedde på två olika 

sätt, antingen visade man upp priset per styck, 89 % av sajterna visade upp priset på detta sätt, 

det andra sättet var att visa upp totalpriset för produkten som man hade med, detta visade 82 

% av alla sajter som jag undersökte, och vanligt var att samma sida visade upp båda dessa. 

Ytterligare information som är ganska vanligt att visa är leverans- och fraktinformation och 

artikelnummer. Även på de sajter där man gör olika val på en produkt så visas dessa också 

vanligtvis upp i kundvagnen och vilka val man har gjort för varje produkt.  Någonting som 

också är ganska vanligt här är att visa upp artikelnumret eller liknande för produkterna. Några 

funktioner för att behandla produkterna på här är att kunna ta bort en produkt vilket man kan i 

80 % av fallen, sedan kan man också tömma kundvagnen i vissa fall, och uppdatera den om 

man har gjort några ändringar. En annan funktion som passar bra in här men som är ganska 

ovanlig är att man kan spara sin kundvagn som en inköpslista, företagslista eller önskelista 

och som man i vissa fall kan dela med sig med andra och ge synpunkter på varandras listor, 

bara 11 % av sajterna hade en sådan funktion i någon form, men de som hade den var nyare 

sajter så kanske är det någonting som kommer att bli vanligare med tiden. Vidare var det 

ganska vanligt att man hade information som hjälpte användaren till att handla eller om andra 

problem som kunde uppstå eller om vad som gäller när man handlar eller hjälp av något annat 

slag, detta hade 33 % av de sajter som jag undersökte. Och precis som på produkt delen finns 

det också här sajter som tipsar om produkter som passar till de man har i kundvagnen. 24 % 

hade en funktion som på ett eller annat sätt tipsade kunden om fler produkter att köpa. 

Någonting som var ganska intressant var att på Brittiska sidor var det vanligt att meddela om 

precis hur mycket pengar man tjänar på att avsluta köpet på de produkter som man hade i 

kundvagnen. 

Den mer detaljerade varukorgen var också ofta en del av köpandet, ett första steg i 

köpprocessen, som nästa del kommer att handla om vilket jag har döpt till ”kassa” vilket jag 

tyckte passade bra eftersom affärsmetaforer är mycket vanliga på försäljningssajter. 

Kundvagn 94% 

Stor och liten samma sak 6% 

Lilla kundvagnen, bild plus antal produkter 82% 

Lilla kundvagnen, totalpris 73% 

Lilla kundvagnen, frakt till totalpriset 24%(utav de som visade upp totalpriset) 

Lilla kundvagnen, namn på alla produkter 44% 

Lilla kundvagnen, namn som länkar 70%(utav de som listade upp alla produkter) 

Lilla kundvagnen, totalpris för varje produkt 55%(utav de som listade upp alla produkter) 

Lilla kundvagnen, ta bort produkter 32%(utav de som listade upp alla produkter) 

Stora kundvagnen, totalsumman 98% 

Stora kundvagnen, namn 93% 

Stora kundvagnen, bild 60% 
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Stora kundvagnen, länk 84%(utav de som hade namn eller bild) 

Stora kundvagnen, antal 88% 

Stora kundvagnen, pris per styck 89% 

Stora kundvagnen, totalpris för en produkttyp 82% 

Stora kundvagnen, leveransinformation 27% 

Stora kundvagnen, fraktinformation 45% 

Stora kundvagnen, artikelnummer 35% 

Stora kundvagnen, val 22% 

Stora kundvagnen, ta bort varor 80% 

Stora kundvagnen, spara kundvagnen 11% 

Stora kundvagnen, hjälper användaren 

handla 

33% 

Stora kundvagnen, tips på produkter 24% 
Tabell 2.4, Kundvagn. 

Kassa 

I min undersökning visade det sig att alla sajter som har kundvagnar också har en kassa som 

på många sätt liknade varandra. Detta kanske inte låter så konstigt, om man har en kundvagn 

så borde man också ha någonstans att gå med den till och betala innan man får varorna, och 

vart är detta, jo det mest naturliga för oss är just en kassa. Som så många andra begrepp på 

försäljningssajter så är det en metafor från hur det sköts i verkliga livet, en längre diskussion 

om detta i nästa del, just nu får vi nöja oss med att det är kassan som vi går till innan vårt köp 

är klart. 

Vad visar då kassafunktionen upp och vilka underfunktioner har den? Först och främst så 

finns det viss information som affären måste ha för att kunna skicka produkterna rätt, 

nämligen vad du heter, var du bor samt andra kontakt- och personuppgifter, detta krävde i 

stort sett alla sajter att man fyllde i, med ett par undantag på några väldigt speciella sidor. För 

att underlätta för en användare som kommer tillbaka ofta och handlar på sajten, finns det en 

funktion som är ganska vanlig, att om man är medlem så fylls alla person- och 

kontaktuppgifter i automatiskt, eller i alla fall de som man har ifyllda i sin profil. 83 % av 

sajterna som hade person- och kontaktuppgifter hade även denna funktion, då de flesta utav de 

17 % som inte hade den var sajter som inte hade en medlemsfunktion över huvudtaget. 

Förutom att veta vart produkterna ska skickas så måste man också betala för dem på något 

sätt. De olika betalningssätt som fanns på försäljningssajterna var ganska många olika, de 

flesta Svenska sajter hade flera olika val på samma sida, medan det på Engelska sajter var 

ganska vanligt att man bara kunde betala med kort. Att betala med kort var också det absolut 

vanligaste, 81 % i min undersökning hade detta som ett utav valen. Efter det var det 

vanligaste betalningsalternativet faktura 61 % hade den möjligheten. Några andra vanliga val 

var postförskott, delbetalning och förskottsbetalning, 30 %, 23 % samt 21 % respektive. 

PayPal var också ganska så vanligt, inte lika vanligt som jag trodde före jag började min 

undersökning, 21 % hade valet att betala med PayPal. Någonting som kanske kan bli 

vanligare med tiden är att betala via en internetbank, som det verkade i min undersökning så 

var detta någonting som först och främst hittades på nyare och större Svenska sajter. Men det 

är ändå i skrivandes stund ganska ovanligt bara 9 % av de sajter i min undersökning hade 
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detta val. Någonting som däremot var vanligare var att kunna betala hela köpet eller delar av 

det med presentkort, 30 % av sajterna hade möjligheten att kunna använda presentkort i köpet. 

Ett annat förhållandevis vanligt alternativ var att betala med affärens egna betalningssätt, 

vilket ofta var att man fick poäng på deras sajt när man köpte eller gjorde olika saker som 

man senare kunde använda till att handla för, detta eller någon annan form av affärens egna 

betalningssätt fanns i 14 % av fallen. Utöver dessa fanns det också en mängd olika val som 

jag bara såg enstaka fall av så som kreditbetalning, betala vid mottagande, köp nu betala 

senare kampanjer eller med check mm. Någonting som däremot var ganska vanligt var att 

man kunde lägga in en kampanjkod eller liknande som minskade priset, 33 % hade den 

möjligheten. Ett sista betalningsalternativ som jag tycker man borde ta upp är att kunna betala 

i butik vilket visserligen bara fanns i 9 % av fallen, men det var också väldigt beroende av 

vilka frakt-/leveranssätt butiken hade, vilket nästa stycke kommer att handla om. 

När det kommer till fraktsätt så var det inte lika vanligt där att det fanns olika val som i 

betalningssätten och ibland antogs bara ett fraktsätt, som i likhet med betalningssätten var 

detta någonting som var vanligare bland Utländska sajter, medan man i Svenska sajter väldigt 

ofta inte bara visade upp utan också hade en rad olika val. Men överlag så hade 62 % av alla 

sajter som jag undersökte olika typer av leverans-/fraktsätt. Det vanligaste här var att skicka 

produkterna till närmaste post eller hem till personen i fråga, detta val hade man i 75 % av 

fallen då man faktiskt hade ett val. Som anknytning till stycket innan så hade man i 36 % av 

fallen möjligheten att hämta ut produkterna i försäljningssajtens fysiska affär, vilket också var 

begränsat till de företag som hade fysiska affärer. Sedan blir de olika valen lite mer utspridda. 

21 % hade ett eget val för att skicka det internationellt medan de andra företagen skrev om hur 

det gick till i deras hjälpavsnitt eller på kassasidan istället. Vidare var det vissa sajter som 

delade upp fraktsätten i ekonomi-, express-, miljö och standard leveransklasser, då man valde 

leveranssätt efter hur snabbt och hur mycket man ville betala. Förutom dessa fanns det även i 

vissa fall val att skicka det som företagspacket, skicka till jobbet, pallfrakt, bussgods, 

bestämmandet av en plats att hämta paketen på mm. Det fanns även ett val för att få alla 

produkter skickade på en och samma gång. 

Vidare kan det också vara fördelaktigt för affären att hjälpa kunden på olika sätt, det finns en 

egen avdelning just för detta, som jag tar up lite längre ner, men även i kassadelen kan det 

vara bra att hjälpa kunderna, med vad de ska göra eller vad det är som gäller. Det mest 

vanliga och grundläggande sättet här är att ha ett meddelande innan man slutför köpet som 

säger att man godtar försäljningssajtens villkor och att man har läst dem, med en länk till dem. 

50 % av sajterna jag undersökte visade upp detta, det blir mer och mer vanligt ju större 

sajterna/företagen är. Det var också ganska vanligt att ha delar av hjälpavsnittet med på 

kassasidan, på ställen där det passade, det kunde antingen vara information om vad man 

skulle fylla i, i mer detaljerad form, en guide över hur man handlar eller hur ens produkter 

behandlas mm. 44 % av sajterna jag undersökte visade upp hjälp av denna typ i någon form. 

En mer passiv form av hjälp var någonting som verkar bli mer och mer vanligt nämligen att 

man delar upp betalningen i olika avskilda steg, och att man noggrant skriver ut vilket steg 

man är på av hur många, vad man har gjort, vad man har kvar och vart man är. 44 % av 

sajterna hade en sådan funktion, vilket gör handlandet mer begripligt och lätt överskådligt. 
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Vilket nog kan vara bra, då det annars kanske är lätt att komma vilse om man inte ser vart 

man är. Det gör också köpet mer lätt överskådligt, och det blir lättare att se vilken information 

som man ska skriva var och blir lättare att fylla i allting rätt. Någonting som dyker upp lite här 

och där på många sajter är olika typer av intyg på att sajten är säker och testad utav någon 

utomstående organisation. Jag kommer att skriva mer om detta senare, men vissa sajter visade 

även upp detta i kassan precis innan man ska betala så att man kan känna sig ännu säkrare, 11 

% av de sajter som jag undersökte visade upp det på kassadelen. Två sajter hade också som 

val att man kunde spara betalningsinformationen som kund, så att man kunde genomföra 

köpen mycket snabbare, vilket gör det smidigt för kunden, men det gör det också mycket 

lättare att köpa saker som man kanske inte har råd med, eller som man kanske ångrar senare. 

Två sajter hade också val av valuta innan man köpte sakerna. Vidare hade 16 % mer 

detaljerad information om frakt och leverans, hur det fungerar och om det fanns olika 

erbjudanden inom det och 7 % hade kontaktinformation i kassadelen ifall man behövde nå 

dem. Någonting som var vanligare var att man kunde skicka ett meddelande med ordern, i 

flesta fall till försäljningssajten men ibland också till utlämnaren av paketet om det var några 

speciella förutsättningar som han/hon borde känna till. 33 % av alla sajter hade en sådan 

funktion. 

Precis som på så många andra ställen på en försäljningssajt kan kassan användas till att visa 

upp erbjudanden på produkter så att kunderna ska bli sugna på att handla mer, 16 % av 

sajterna jag undersökte tipsade om någon vara på detta sätt i kassadelen. Någonting som jag 

tyckte var lite konstigt var att det bara i 4 % av fallen tydligt stod att man måste vara av en 

viss ålder för att få beställa, men det är upp till affärerna att märka ut det. Förutom detta finns 

det fyra ytterligare funktioner till som är ganska vanliga och en mängd ovanliga. Den första 

av de fyra vanliga är att man visar upp kundvagnen i kassadelen, så att man kan kika i sin 

kundvagn innan man betalar så att man är säker på att allting är rätt, 51 % av 

försäljningssajterna visar upp varorna i kundvagnen även i kassan på detta sätt. Nästa funktion 

är att man måste vara medlem för att handla, detta gör det lättare för affären att se vad olika 

personer köper och försöka matcha olika produkter till varandra så att de kan ge bättre och 

mer lockande tips till nya kunder. Samt att det underlättar för kunderna att vara medlemmar 

om de kommer tillbaka ofta. 49 % av försäljningssajterna har ett krav på att man måste vara 

medlem. Detta är någonting som är vanligare bland Utlänska sajter. Den tredje är SMS 

avisering, att man får bekräftelse via SMS när ett paket kan hämtas 13 % av alla sajter i min 

undersökning hade detta, där det var uteslutande Svenska sajter som hade det och någonting 

som jag tror kommer bli mer och mer vanligt här. Den sista förhållandevis vanliga funktion är 

först och främst för de sajter som inte kräver att man är medlem, eller inte har någon 

medlemsdel överhuvudtaget, och det är att man även i kassan kan anmäla sig till sidans 

nyhetsbrev, det kunde man göra i 13 % av fallen. 

Till sist fanns det några få funktioner som ar väldigt ovanliga men ganska intressanta på sitt 

sätt. 2 % av sajterna hade möjligheten att flytta kundvagnen till önskelistan. 4 % hade en 

funktion som hämtade person- och kontaktuppgifter om man bara fyllde i sitt personnummer. 

Sedan fanns det några mer miljövänliga företag som frågade om det var okej att de skickade 

sina produkter i återanvända pappkartonger, eller liknande, 4 % frågade det. Sedan som 
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avslutning så hittade jag två olika presentfunktioner, en där man kunde skicka med en 

hälsning med produkterna och en där man kunde få produkterna inslagna 

Kassa 94% 

Kontakt- och personuppgifter 100% 

Automatisk uppgifts ifyllnad som medlem 83% 

Kortbetalning 81% 

Faktureringsbetalning 61% 

Postförskott 30% 

Delbetalning 23% 

Förskottsbetalning 21% 

PayPal 21% 

Internetbank 9% 

Betala med presentkort 30% 

Affärens egna betalningssätt 14% 

Kreditbetalning, betala vid mottagande, köp 

nu betala senare, med flera 

2-4% 

Kampanjkod 33% 

Betala i butik 9% 

Olika frakt- och leveransalternativ 62% 

Skicka hem/närmaste avhämtningsplats 75%(utav de som hade leverans alternativ) 

Hämta produkterna i affären 36%(utav de som hade leverans alternativ) 

Internationell leverans 21%(utav de som hade leverans alternativ) 

Ekonomi-, express-, miljö- och 

standardleverans 

2-8%(utav de som hade leverans alternativ) 

Företagspacket, skicka till jobbet, bussgods, 

bestämmande av avhämtningsplats 

2-6%(utav de som hade leverans alternativ) 

Godtar villkor 50% 

Hjälp under köpet 44% 

Steg för steg betalning 44% 

Intyg att sajten är säker 11% 

Köp med en klickning 4% 

Val av valuta 4% 

Detaljerad information om frakt och leverans 16% 

Kontaktinformation 7% 

Skicka meddelande med ordern 33% 

Tips/erbjudanden 16% 

Information om åldersgräns 4% 

Kundvagnen i kassadelen 51% 

Måste vara medlem 49% 

SMS avisering 13% 

Anmälan om nyhetsbrev 13% 

Kundvagnen till önskelistan 2% 

Automatisk ifyllnad av uppgifter om man 

anger personnummer  

4% 

Användning av återvinningsbara kartonger 4% 

Skicka en hälsning med paketet 2% 

Få produkterna inslagna 2% 
Tabell 2.5, Kassa. 
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Medlem 

Nu ska vi gå djupare in på en del som nämndes i förra kassadelen, nämligen medlemssidan. 

Medlemssidan kan se ut på många olika sätt, och kan ha många olika funktioner, men att ha 

en medlemssida av något slag var ganska vanligt, 83 % utav de sajter som jag undersökte 

hade en medlemssida. 

Vad är det då som finns på medlemsdelen? För att få en bättre uppfattning om det och hur de 

olika medlemssidorna kan skilja sig åt, så finns det tre huvudindelningar utav 

användningsområdet för funktionerna på dem som jag kunde se i min undersökning. Det 

första är det mest vanliga och grundläggande, nämligen att samla information om användaren 

och vilka beställningar han/hon har gjort, så att användaren lättare kan handla som medlem 

och har möjlighet att se vad han/hon har handlat. Det andra är för affärens skull, om man kan 

samla information om vad olika kunder handlar, vilka produkter de handlar samtidigt, hitta 

mönster i kundernas handlande mm., leder till att affären får väldigt mycket gratis information 

som de kan använda för att lättare locka kunder till att köpa fler saker, och även erbjuda dem 

mer hjälp och bättre service. Och den tredje delen vilken i huvudsak är till för att göra ofta 

återkommande kunder mer nöjda, som att ha erbjudanden om man handlar mycket, eller 

sociala funktioner, där man berätta om sig själv, skriva önskelistor som man kan dela med sig 

av mm. Mer om detta i 2.2.3 där jag har djupare diskussioner om resultaten, men just nu kan 

det vara bra att tänka på den indelningen när vi gå in på vad som finns med på medlemssidan. 

Den mest grundläggande funktionen för medlemssidan är alltså att samla ihop person- och 

kontaktuppgifter från kunden, så att de lättare kan handla på sidan. Detta har i princip alla 

medlemsfunktioner på försäljningssajter, och denna information kan man också ändra på. En 

annan funktion som också är väldigt vanlig är att man kan se sina order/beställningar på olika 

sätt, de man har gjort tidigare, de som är under behandling som man ibland också kan ändra 

på eller se vart ens paket är eller vad de har för status mm. 80 % av de sajter som jag 

undersökte hade en funktion som visade upp de beställningar som man har gjort. Förutom 

dessa två är det också mycket vanligt att man på olika sätt hjälper användarna, att fylla i rätt 

information, att guida dem runt på medlemssidan, ha djupare information om vad de olika 

tjänsterna gör och hur man gör det mm. 54 % av alla medlemssidor hade mer djupgående 

hjälp och information av detta slag, så att kunden känner sig mer hemma och undviker 

misstag som annars kanske skulle uppstå. En sista funktion som man kan räkna till de mer 

grundläggande är att man får en förfrågan om att anmäla sig till sidans nyhetsbrev när man 

registrerar sig och även via medlemssidan, 76 % av sajterna jag undersökte gav möjlighet att 

ta del av sajtens nyhetsbrev via medlemssidan. 29 % av de som erbjöd nyhetsbrev hade också 

möjligheten att låta användaren välja vad man ville ha med i nyhetsbrevet, så att man bara 

fick information och erbjudanden om saker som man var intresserad av. 

Förutom dessa finns det många ytterligare olika funktioner, som gör medlemssidan mycket 

mer avancerad, men här är det också mycket mer utspritt på vilka funktioner man har. De som 

ändå är förhållandevis vanliga bland dessa är önskelistan. Önskelistan är en funktion där du 

kan spara produkter i olika önskelistor, som du sedan kan hantera på olika sätt, först och 

främst är den till för att samla ihop produkter som du är intresserad av, så att du kan komma 

ihåg, och så att du kan berätta för andra vad det är du önskar dig, så att de har bra present tips. 
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27 % utav de sajter som jag undersökte hade möjligheten att spara produkter i önskelistor, 

dessa kunde man sedan behandla på olika sätt, det vanligaste man kunde göra med dem var att 

skicka dem till kompisar och bekanta via e-post. 91 % av de som hade en önskelista hade 

även möjligheten att maila dem. Sedan fanns det ytterligare några saker man kunde göra med 

önskelistorna men dessa fanns bara i enskilda fall, de var möjligheten att prenumerera på 

önskelistan via en RSS, publicera den på Facebook, Twitter och/eller MySpace, få den som 

direkt länk så att man kunde lägga upp den vart man ville, publicera den på sin personliga sida 

på försäljningssajten, se mer om detta längre ner och välja att den ska komma upp i sökningar 

så att andra som använder sajten kan se vad du önskar dig, och kanske på så sätt kan få idéer 

på hur man kan kombinera produkter. 5 % hade en funktion som påminde om önskelistan, det 

var att man kunde spara sin kundvagn, så att man kunde titta på den senare, och slutföra köpet 

vid ett senare tillfälle. En liknande funktion som 12 % utav sajterna hade var att man kunde 

bevaka produkter som ännu inte hade kommit i lager, eller om man väntade på att de skulle gå 

ner i pris, eller om de skulle komma i en annan utgåva eller någonting liknande, när produkten 

kommit in så får man ett mail om detta. Det var även en sajt som lät en bevaka produkter som 

de inte hade i sitt lager, men som fanns någon annanstans och be affären om att informera om 

när de skulle få in produkten, som man också kunde be dem att ta in. 

Några andra funktioner som också var förhållandevis vanliga och som anknyter till de mer 

grundläggande var dels att man kunde, förutom att se sina beställningar även se sina fakturor 

och returer, 15 % visade upp fakturorna och 10 % visade upp de returer man gjort. Och i 

likhet med att kunna titta på tidigare beställningar, så kan man väldigt ofta i de fall där man 

kan köpa elektroniska produkter, som musik, ljudböcker eller spel mm., så kan man se vad 

man har laddat ner och ett alternativ att ladda ner samma produkt igen utan att betala en extra 

gång. Denna åternerladdning kan vara begränsad av tid i vissa fall. För att göra informationen 

på sidan mer komplett och göra det ännu lättare för kunden att köpa kunde man i 15 % av 

fallen spara kontokortsinformation, så att det blir ännu färre steg att gå igenom i kassan. Och 

som vi märkte i kassadelen så är presentkort ett förhållandevis vanligt sätt att ha med som 

betalningsalternativ, och 12 % utav alla medlemssidor tillät en att lägga till presentkorten i 

medlemsdelen. Och som sista anknytning till de grundläggande medlemsfunktionerna hade 7 

% av medlemssidorna valet att kunna få erbjudanden från försäljningssajtens 

medlemspartners. 

Vidare finns det olika funktioner som erbjuder olika saker på olika sätt till deras kunder. Det 

vanligaste är att bara ge erbjudanden om du är medlem på sidan, 20 % av sajterna gav 

erbjudanden i någon form till sina kunder. På detta kunde man sedan lägga på att man 

samlade ihop poäng av olika slag, som innebar att man fick fler bonusar/erbjudanden ju fler 

poäng man hade, 15 % av de medlemssidor som jag undersökte gav även kunden möjligheten 

att samla ihop poäng. 5 % hade även olika nivåer av kunder, där om man steg i nivå inte bara 

fick erbjudanden utan också förmåner, som bättre köer till produkter eller bästa fraktvalen 

gratis mm. En liten del visade också upp statistik av olika slag, bl.a. på hur mycket man har 

köpt och hur det är jämfört med de olika nivåerna eller bonuspoängen. 

Det finns också en del sajter som tillåter en att välja innehållet på sidan på olika sätt, och 

anpassa sidan så att den passar en själv lite bättre, så att man kan trivas bättre och smidigare 
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handla efter personliga preferenser. 24 % av de sajter som jag undersökte hade någon form av 

anpassning som man kan göra på deras sajt. Några exempel på de val man kunde göra är 

automatisk inloggning, val av startsida, antal produkter i listorna, pris exklusive moms, 

produkter med eller utan bilder, olika filtreringsval av produkter, typ av lista, vilken 

bild/avatar man vill ha på sidan, val av språk och säkerhetsval. 

Några få sajter hade en del där man kunde få en egen sida inom deras hemsida som man 

kunde visa upp för andra, vem man är, vilka produkter man har med eventuella kommentarer 

till, visa upp bilder på en själv eller på platser man har varit på som passar till affären, skriva 

om vem man är och vad man har gjort och kanske hur man kan få tag i dig, vilka ens 

kompisar på sidan är och länkar till dem, samlingar man har mm. Detta får kunderna mer 

engagerade i sajten, och skapar ett starkare samband mellan deras användare. Det finns 

ytterligare andra funktioner som bygger på den sociala aspekten på försäljningssajten, men de 

är inte på samma sätt anknutna till medlemsdelen, så mer om dessa lite senare. 

Förutom dessa finns det en mängd ytterligare funktioner som t.ex. att man kan se de ärenden 

man har på gång, de frågor man har ställt till affären och hur de har besvarats, och hur man 

kan nå dem. Har affären en katalog var det också vanligt att man kunde beställa efter en. 

Vissa hade en funktion där man vid registrering bara behövde fylla i sitt personnummer så 

hämtade de alla kontakt- och personuppgifter åt dig. Man kunde fylla i utvärderingar, tipsa 

vänner och bekanta om sajten, se vilka recensioner man har skrivit mm. Det fanns även saker 

som stärkte bilden av det tema som sajten ville förmedla, så som t.ex. att delar av det man 

köper går till ändamål som skyddar miljön, eller att man kan gå med i bokklubbar, eller titta i 

ens fotoalbum(mer om detta längre ner) mm. Det finns många exempel men jag tycker att jag 

har fångat de viktigaste. Man kan göra mycket på en medlemssida, grundfunktioner som att ta 

kontakt- och personuppgifter eller titta på ens beställningar finns väldigt ofta med. Många 

sajter har dessutom gjort medlemssidorna mer avancerade och lagt på en mängd olika 

funktioner som är intressanta för användarna och som samtidigt låter företagen sälja fler 

produkter, de kan också samla ihop mer information om användarna som de sedan kan 

använda för att kunna tipsa om bättre funktioner och bättre kan hjälpa användarna. 

Medlem 83% 

Spara kontakt- personuppgifter 100% 

Se order och beställningar 80% 

Djupgående hjälp/information 54% 

Nyhetsbrevs prenumeration 76% 

Val av innehåll i nyhetsbrevet 29%(utav de som hade nyhetsbrev) 

Önskelista 27% 

Maila önskelistan 91%(utav de som hade önskelista) 

Önskelista via RSS, publicera den, söka på 

andras 

2%(utav de som hade önskelista) 

Spara kundvagn 5% 

Bevaka produkt 12% 

Fakturor 15% 

Returer 10% 

Åter nedladningsbartmaterial Högst beroende av typ av affär 

Spara betalningsalternativ 15% 
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Lägga till presentkort 12% 

Erbjudanden från medlemspartners 7% 

Erbjudanden för att vara kund 20% 

Samla ihop poäng 15% 

Olika nivåer för kunderna 5% 

Val av innehåll 24% 

Personlig sida 10% 

Ärenden/frågor 2% 

Beställa efter en katalog 5% 

Få information ifylld från personnummer 5% 

Tipsa vänner och utvärdera sidan 2-5% 

Inspiration/teman 12% 
Tabell 2.6, Medlem. 

Sök 

Nu när vi har gått igenom de steg som man oftast tar för att fullfölja ett köp, är det dags att gå 

in på de andra funktionerna som också är anknutna till att sälja produkter på olika sätt, men 

inte på samma direkta sätt som vi såg på de första rubrikerna. Först av dessa funktioner är 

sökningsfunktionen. Sökfunktionen är en av de vanligaste funktionerna som försäljningssajter 

har och också en av de mest överensstämmande funktionerna över alla olika sajter. 86 % av 

alla sajter som jag undersökte hade en sökningsfunktion, där de flesta av dessa sajter var 

väldigt speciella på många sätt. 

Sökningsfunktionerna kan delas upp i två olika grupper, den mer grundläggande och den mer 

avancerade. Alla sajter som har en sökfunktion har den grundläggande, medan den mer 

avancerade är som ett extra val om den grundläggande inte är tillräcklig. De grundläggande 

har alla ett textfält där man skriver in sin söktext eller sitt sökord och oftast åtföljd av en 

sökknapp. Enkelt och smidigt för användaren. Vissa utav de mer grundläggande har också lite 

mer funktionalitet, i vissa fall kan, användaren välja vilken kategori han/hon vill söka inom, 

välja att inte se bilderna i resultatet eller vilket språk man vill ha produkterna på, eller för 

varje bokstav som man skriver så ges förslag på resultat på de bokstäver man hittills har 

skrivit. Där val av kategorier fanns i 21 % av fallen, val av språk 2 %, val att inte se bilderna 2 

% och automatisk sökning för varje bokstav man skriver fanns i 12 % av fallen i min 

undersökning. 

När den mer grundläggande sökningen inte är tillräcklig, eller om man får för många och/eller 

felaktiga resultat, kan man försöka den mer avancerade sökningen. 21 % utav de sajter som 

jag undersökte hade en mer avancerad sökningsfunktion förutom den mer grundläggande. Det 

var oftast bland de större sajterna som man hittade de mer avancerade funktionerna. Dessa 

kan se ut på lite olika sätt, och ha fler eller färre olika sökningsalternativ, men i princip så kan 

man söka och filtrera sökningen på nästan allt man kan tänka sig i de mest avancerade fallen, 

medan man i de lite enklare varianterna kanske bara kan välja att söka på delar i en titel eller 

hela titeln och kanske välja vilka kategorier man vill söka inom, som ett exempel. Hur pass 

avancerad den avancerade sökningen är beror mycket på hur pass mycket olika saker man har 

möjlighet att söka på, på sidan, en affär med enklare information på sina produkter, eller med 
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ett mer begränsat utbud kommer att ha färre saker som man skulle kunna tänka sig att söka på 

och den avancerade sökningen kommer i sin tur att bli mindre. 

Förutom detta finns det några ytterligare funktioner som finns inom båda sökningarna, som 

t.ex. att man får hjälp om hur man ska söka för att få bästa resultat, eller att efter man har sökt 

får tips om sökord som ligger nära det man sökte på men som gav fler träffar ifall man 

stavade sökordet fel. Vidare kan man också söka i katalogen ifall företaget skickar ut en 

fysisk katalog som kunden är mer van vid. Ibland kan man också se populära sökord och se 

den senaste sökningen man själv gjorde. 

Sök 86% 

Enklar sökfunktion, val av kategori 21% 

Enklar sökfunktion, val av språk 2% 

Enklar sökfunktion, val att inte se bilderna 2% 

Enklar sökfunktion, automatisk sökning på 

varje bokstav 

12% 

Avancerad sökning 21% 

Hjälp om hur man ska söka 7% 

Närliggande träffar 2% 

Söka i företagets katalog 2% 

Populära sökord, senaste sökningen 2% 
Tabell 2.7, Sök. 

Hjälp och kundtjänst 

Hittills har vi gått igenom de flesta och vanligaste funktionerna som en försäljningssajt 

använder sig av för att visa upp sina varor på olika sätt, hur de gör för att locka besökarna till 

att köpa olika saker, hur det går till när man går igenom ett köp, från att leta upp en produkt 

till att slutföra en order och vilka funktioner man har för en användare. Allt detta kan verka 

ganska så heltäckande, men en väldigt viktig del som vi ännu inte har tagit oss in på är hjälp- 

och kundtjänstdelen. Hur man använder en försäljningssajt är inte självklart för alla, och för 

att försöka få så många kunder som möjligt så vill man att så många som möjligt ska kunna 

handla på sidan, för att lyckas med detta måste man kunna få hjälp med hur man använder 

sidan och kunna få svar på sina frågor. Hjälpen är dock inte bara till för de som inte är vana 

med att köpa saker över internet, utan också för personer som t.ex. har problem med någon 

produkt de har beställt, vad som händer om inte produkten kommer fram, vilken rätt man har 

att returnera en vara som man själv kanske är ansvarig för att den inte fungerar, osv. det finns 

många frågor som man kan ställas inför och dessa frågor måste en försäljningssajt kunna 

svara på. 

Hur gör man då detta? Hur svarar man smidigast på kundens frågor? Ett av de absolut 

vanligaste sätten är att skriva ihop ett hjälpavsnitt som på bästa sätt har svar på frågor som 

kunden kan tänkas ha. Informationen som visas här kan vara lite olika men ändå i stort sätt 

ganska så överensstämmande. 67 % av de sidor som jag undersökte har med information om 

vilka villkor som gäller, detta innefattar t.ex. vilka rättigheter och skyldigheter företaget och 

privatpersonerna har när det kommer till leverans och garanti, vad som gäller vid betalning 

mm.  Detta är oftast i form av en sammansatt mängd information som försöks beskrivas på ett 
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kortfattat och lättförståeligt sätt. Det är också vanligt att man betonar vissa villkor genom att 

bara informera om dem, eller genom att ge dem en egen del utöver den mer sammansatta 

delen. Ett första exempel på detta är köpinformation, vad som gäller vid betalning, hur man 

betalar och hur pengarna behandlas, 60 % utav de sajter som jag undersökte hade en egen del 

för köpinformation. Vidare kan man också hitta mer detaljerad information om hur 

frakt/leverans går till, 73 % hade med detta, och här kan man hitta information om vilka 

rättigheter kunderna har och vilka skyldigheter affären har vid leverans. Liksom avtalen om 

frakten hade 65 % liknande information om vad som gäller vid support och returer av varor 

och hur mycket garantin skyddar. Det finns en lag som säger att man på en sajt måste 

informera om de använder sig av cookies, förmodligen p.g.a. detta har 31 % av sajterna valt 

att extra tydligt informera om att deras sajt använder sig av cookies. Den kanske viktigaste 

saken att informera om, och som i princip alla större försäljningssajter informerar om är 

information om personuppgifter som sajten samlar in. Vilken information som sparas i deras 

register, hur den används/behandlas, varför man samlar in sådan information, hur den (inte) 

kommer att skickas vidare till andra företag och hur man gör för att be företaget att ta bort ens 

personliga uppgifter från deras register, 49 % av alla sajter som jag undersökte hade med detta 

i en egen del på sajten. 

Förutom att informera om vad som gäller vid olika tillfällen så är det också vanligt att man 

beskriver hur man använder sajten, hur de olika delarna fungerar och hur man genomför ett 

köp. Detta kan vara i form av en enkel text som beskriver ett vanligt scenario eller kort 

beskriver hur man använder olika delar, till mer utförliga beskrivningar med bilder och steg 

för steg beskrivningar. Att på något sätt ha en guide av detta slag har 53 % av de sajter som 

jag undersökte. Här kan också nämnas att 10 % av försäljningssajterna beskriver hur 

användarsidan fungerar och hur man använder dess funktioner, detta är mer vanligt för de 

sajter som har mer utökade användardelar. 

En annan sak som är vanlig att informera om är affärens produkter, hur de ska skötas, vad 

man ska tänka på, vad som kan bli fel mm. Detta är vanligare ju mer specificerad affären är 

Men hur mycket man än informerar om kommer det alltid att komma frågor från 

kunderna/användarna och dessa måste man vara beredd att svara på för att ha nöjda kunder. 

Kundernas frågor kan också i sin tur bli ett hjälpmedel för att hjälpa kommande kunder, 

genom att lista upp de vanliga frågor som ställts och svaren på dessa. Så att kommande 

kunder som undrar samma saker snabbt kan hitta svar på dessa. Detta är någonting som oftast 

kallas för ”vanliga frågor och svar” eller någonting som kanske är mer känt är det engelska 

uttrycket ”FAQ”(Frequently Asked Questions), 61 % av alla försäljningssajter har med detta i 

sin hjälpdel. Att lättare hitta i de svar och den information som finns, så har en liten del av 

försäljningssajterna en interaktiv assistent som man kan ställa frågor till, som kommer att 

svara på dessa frågor utifrån den information som finns tillgänglig för assistenten. 

Om man däremot inte kan få hjälp av den skrivna informationen eller de tidigare frågade 

frågorna så finns det andra sätt som man kan låta kunderna kontakta företaget på. 92 % utav 

alla sajter som jag undersökte hade information om hur man kan kontakta dem, t.ex. 

telefonnummer, faxadress, e-postadress, samt vilken tid, om begränsat som de kan nås. Det är 
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också vanligt att det finns ett kontaktformulär direkt på sidan som man kan fylla i med sin 

fråga och vilket ämne det handlar om så att man själv lätt kan fråga saker och så att företaget 

får det ”skickat” till rätt person/avdelning. 47 % erbjuder kontakt på detta sätt. 

Ytterligare ett par saker som kan vara värda att nämna här är att om sajten säljer 

nedladdningsbart material i form av t.ex. musik, film eller spel mm. är att man ger ytterligare 

information om detta, hur det fungerar, vad det är som gäller, vilka rättigheter man har mm. 

Vidare är det också mycket vanligt att skriva om hur säker sajten är när det gäller betalning 

och penninghantering, så att kunderna kan känna sig trygga när de handlar, eftersom många 

fortfarande kan känna sig osäkra när det rör sig om att hantera pengar över internet. 

Hjälp och kundtjänst 100% 

Information om villkor 67% 

Köpinformation 60% 

Frakt- och leveransinformation 73% 

Support och returer 65% 

Information om Cookies 31% 

Information om behandling av 

personuppgifter 

49% 

Guide över användandet av sajten 53% 

Hur man använder medlemssidan 10% 

Information om produkterna  

Vanliga frågor och svar 61% 

Interaktiv assistent 6% 

Kontakt information 92% 

Kontaktformulär 47% 

Information om nedladdningsbart material 12% 

Information om säkerhet 24% 
Tabell 2.8, Hjälp och kundtjänst. 

Om företaget och övrigt 

Någonting som är mycket vanligt är att skriva om företaget, vilka de och ibland deras 

anställda är, vad de har för värderingar, vad de står för, vad de tycker är viktigt, hur företagets 

historia ser ut, vad de gör för miljön och mycket annat som passar till företaget och dess bild. 

84 % ägnar en egen del av sidan åt detta. Den här delen kan också vara en portal för de mer 

sociala funktioner som en försäljningssajt kan ha. 

Utöver att skriva om företaget så finns här också en del olika funktioner, dessa plus de som 

inte går under någon annan rubrik kommer jag att samla här. En sak som kan vara passande 

att börja med är att många sidor skriver upp nyheter på olika sätt. Att man på en egen del av 

sidan skriver upp nya produkter som affären har fått in är väldigt vanligt och kanske inte så 

konstigt, men det är också vanligt att man skriver om nya händelser, nya tävlingar eller 

kanske nya inriktningar som affären tar osv.  Dessa kan presenteras på olika sätt. Antingen 

kan man samla ihop dem under en del på försäljningssajten eller också, som det verkar ha 

blivit mer vanligt på senare tid att man förmedlar dessa via en Facebook/Twitter/Myspace 

sida som affären har skapat eller i en egen blogg för affären. På detta sätt kan nå ut till fler 

personer och göra dem mer delaktiga i affären och få en bättre anknytning till dem. 22 % utav 
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de sidor som jag undersökte har en sida på Facebook och/eller Twitter/Myspace på detta sätt. 

Och 14 % hade en blogg med liknande syfte, och på en sajt hade man två bloggar, en av dem 

som var avsedd enbart för kunderna. Som tillägg till detta kunde man i vissa fall hitta en 

Youtube-kanal som företaget hade med videos som berättade om företaget och vad de kunde 

tänkas vilja förmedla. På dessa sätt blir också kunden mer delaktig i en dialog med andra 

kunder och affären, genom att kommentera de olika inläggen som affären gör, och svara på 

vad andra kunder har för åsikter om dessa. De som inte har nyheter mm. på detta sätt har det 

ofta med någonstans under försäljningssajten på något sätt. Och oberoende av vilka av dessa 

sätt så hade man också ofta möjligheten att prenumerera på dessa nyheter mm. via en RSS 

ström. 

Det finns många andra sätt som gör kunden mer delaktig, en väldigt direkt sak är ett forum på 

försäljningssajten, där personer kan diskutera om de olika produkterna som finns, tipsa 

varandra om hur man kan använda dem, tipsa om liknande saker som man kan tänkas tycka 

om. Som t.ex. diskutera vad olika saker som händer i en viss bok kan betyda och vad 

meningen bakom dessa är, eller hur pass användbara skorna man köpte var under fjällresan 

mm. Forumet kan också användas som en diskussion mellan företaget och dess kunder, 

antingen via att bara följa diskussionerna eller skapa en egen avdelning som är till för 

kunderna att ge förslag på olika sätt direkt till företaget. Att ha ett forum på försäljningssajten 

är ganska så ovanligt dock. Bara 6 % utav de sidor som jag undersökte hade en sådan 

funktion. Ett annat förhållandevis vanligt sätt för företag att få information från sina kunder i 

form av förslag på förbättringar som kan göras och vad kunderna tycker om sajten är genom 

olika typer av feedbackformulär, som antingen kan bestå av några färdigställda frågor som 

kunden får fylla i, eller helt enkelt en mer fri text där man kan skriva in mer fritt vad man 

tycker. För att locka fler kunder att vilja göra detta har man i vissa fall belönat de kunder som 

lämnar feedback genom att ge dem bonus poäng/rabbat mm. som de kan använda när de ska 

handla någonting på den sidan. 24 % av de sajter som jag undersökte hade möjligheten att på 

något sätt skicka in feedback. Det finns även en variant av detta där affären visar upp de betyg 

man har fått från kunder, utifrån någon form av feedbackinsamling. 

Ett annat lite mer ovanligt sätt som kunderna kunde uttrycka sig på, denna gång mest menat 

mellan kunderna och inte till företaget på något sätt. Den här gången rör det sig om en 

personlig sida som man har och visar upp för andra. Detta är en sida utöver medlemssidan 

som är privat, den här funktionen har man på sidan om och är publik. På den här sidan kan 

man dela med sig av vilka produkter som finns på försäljningssajten som man själv har, man 

kan skriva vad man tycker om dem, man kan skriva om sig själv. Man kan även skriva 

historier om hur man använde produkterna i fråga och hur pass bra de höll sig i en verklig 

händelse. T.ex. hur pass användbart tältet man köpt verkligen var under ett äventyr i en djup 

skog. På detta sätt får man en mer personlig anknytning till produkterna och kanske kan 

historierna locka läsarna att köpa sakerna. Detta är någonting som i skrivandes stund var 

mycket ovanligt. 

Ett annat ganska så enkelt sätt att få kunderna mer engagerade är en fråga någonstans på sidan 

som folk får rösta på. 
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Det finns också olika sätt att få kunderna att känna sig som en del av en grupp på olika sätt, 

och som får en att känna sig som att man är mer av en del av affären, vi har redan sett hur man 

kan bli mer delaktig via forum, bloggar, Facebook sidor, skriva recensioner mm. Och sedan 

kan man också bli mer delaktig genom att få en rad olika bonusar utifrån hur aktiv man är på 

sidan som vi pratade om i ett tidigare kapitel. Ett liknande och kanske lite mer direkt sätt att få 

kunderna att känna sig som en del av någonting kan vara som vissa affärer gillar att ha, kort 

av olika slag. Dels klubbkorten, som man får när man går med i affärens klubb som ger en 

bonusar, erbjudanden, kanske förtur på vissa saker mm. 14 % av de sajter som jag undersökte 

hade klubbkort till sina trogna kunder, dessa var i första hand väl etablerade företag som 

också oftast hade fysiska affärer, men inte enbart dessa. I några fall så fungerade klubbkortet 

även som ett kreditkort som man kunde betala med, och när man handlade med det fick man 

bonuspoäng hos företaget som gav ut klubbkortet. Vilket kanske ännu starkare knyter en till 

den affären, då man hela tiden kommer att få mer bonus poäng som man vill använda 

eftersom man ändå redan har tjänat ihop dem. En annan typ av kort som kanske mer hjälper 

till att få nya kunder via existerande kunder är presentkorten, dessa fungerar både som en 

trevlig present till nära och kära men samtidigt så tipsar man också de som man skickar dem 

till om att den här affären tycker jag är bra, och den borde passa dig också. Man kan oftast 

bestämma belopp, när de ska skickas, vem det är ifrån samt ett meddelande till mottagaren. Vi 

har redan pratat en del om presentkorten, men de passar in under den här delen också, och om 

de inte fanns under medlemsdelen så var det ganska vanligt att man kunde hitta dem någon 

annanstans, på 29 % av sidorna kunde man hitta presentkort utanför medlemsdelen, så idén 

om presentkort är ganska så vanligt. Förutom presentkort så hade även några sajter 

möjligheten att ge bort presenter som man själv betalade och skickade till andra. En annan typ 

av klubb är någonting som några bokaffärer hade, nämligen bokklubbar, eller snarare tips om 

bokklubbar online som man kunde gå med i, och som hade ett samarbete med affären, så det 

låg förmodligen i affärens intresse att få kunderna intresserade i dessa, så att de kunde köpa 

fler böcker. 

Ett annat kanske inte till en början like tydligt sätt att ge kunderna en lite mer personlig 

kontakt till affären, är att se till att affärens namn kommer upp på ställen där kunden tycker 

om att vara. Inom psykologin finns ett begrepp som kan ge en djupare mening till en tillsynes 

enkel funktion, någonting som kallas för klassisk betingning. Funktionen i fråga är att länka 

till sajter som skriver om samma saker som affärens produkter handlar om och att dessa sajter 

länkar tillbaka till affären. Som t.ex. en affär för saker till ens katt kanske länkar till välkända, 

nyttiga och roliga kattsidor, som kattaffärens kunder förmodligen kommer att vara 

intresserade av. Och på detta sätt kommer vi att förknippa kattaffärens namn med den trevliga 

upplevelsen vi får från kattsidan och vi kommer att överföra dessa positiva känslor vi får från 

den sidan med kattaffären. Detta är ett bra exempel på hur klassisk betingning kan fungera i 

affärsvärlden som Hohental berättar om i sin bok, han fortsätter även och säger att ju mer en 

sådan eller flera sådana kopplingar upprepas desto starkare kommer de att bli, och vi kommer 

omedvetet att bilda oss en mer positiv syn på affären ifråga. Dessa känslor kan också 

försvagas om kopplingen mellan affären och, i det här fallet, en ifrånstötande sajt, så det är 

viktigt att kopplingarna går till rätt saker. Hohental har dock inte anpassat det han har skrivit 

direkt för internetbutiker, men principerna är desamma och fungerar över alla medier. Den här 
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idén fungerar också med att visa upp sin försäljningssajt över Facebook som nämndes 

tidigare, då personens känslor som han/hon får över Facebook kommer att i en viss grad 

omedvetet förknippas med försäljningssajten om man besöker den medan man är inne på 

Facebook. Att länka till andra sidor som ”pratar” om saker som passar till affären hade 37 % 

utav de sajter som jag undersökte. 

Om affären har en katalog är det mycket vanligt att man antingen kan beställa den från 

försäljningssajten och/eller titta igenom den där. Samma sak gäller om företaget har en 

tidning som de ger ut, om det är en tidning som de säljer kan man dock inte läsa hela på 

sajten, i alla fall inte bland de sajter som jag undersökte. Och liknande detta kunde man också 

i vissa fall beställa hem gratisprover. 

Ett par andra intressanta funktioner är dels en som automatiskt hittar närliggande affärer 

utifrån den stad/adress som man skrev in, och ibland också hur man kommer dit. 18 % av de 

sajter som jag undersökte hade en sådan funktion, men eftersom att alla försäljningssajter inte 

har fysiska affärer så är antalet som en sådan funktion är vettig för större än 18 %. Sedan finns 

det andra funktioner som är mycket specialiserade till olika typer av affärer, i stort sett alla 

större klädesaffärer har en storleksguide som hjälper dig välja rätt storlek, eftersom det är 

något som kan vara svårt om man inte får prova sakerna innan man köper dem. En annan 

mycket intressant och specialiserad produkt är de man hittar hos fotobutikerna, där har man 

funktioner som laddar upp bilder, som man sparar i olika album som man ibland kan dela med 

sig av till andra personer. Sedan kan man använda de bilder som man har laddat upp för att i 

en typ av ett ritprogram som finns på sajten designa sina egna produkter som man vill 

beställa. Vidare kan man också prenumerera på nyhetsbrev, vi har nämnt det i tidigare kapitel, 

och i stort sett så kan man hitta det någonstans på nästan alla sidor som jag undersökte.  

Det finns också en del funktioner som inspirerar kunderna, detta i form av kanske snyggt 

designade delar som visar upp hur/var man kan använda olika saker. Vilka kläder som 

matchar varandra eller passar till vilka händelser, eller visa en bild på en bergsbestigare för en 

sådan typ av affär, eller ha vissa avdelningar i filmaffären med kanske ett skräcktema mm. 

Detta kan antingen vara bara inspirerande bilder och text, men ibland också med en mängd 

tips på hur man kan använda produkterna på ett inspirerande sätt. Jag såg även vid ett tillfälle, 

då man i en försäljningssajt för kläder även kunde sätta på en radio på sajten som spelade 

passande musik, som satte kunderna i rätt stämning. Sedan finns det också lite mer praktiska 

former av hjälp, i form av guider och djupgående information om olika produkter eller 

produkttyper, exempel på guider kan vara en film om hur man sätter upp ett visst tält, eller hur 

man ska behandla en viss typ av tyg. Man kan också inspirera genom att visa upp alla fina 

priser som affären har fått eller visa upp mer hur deras fysiska affärer ser ut. 

Till slut, en annan sak som man också kan hitta under ”om företaget”, som kanske inte riktigt 

passar in med resten av de som togs upp i det här kapitlet, är att man talar om vilka 

tillgängliga jobb som finns och hur man ansöker till dessa, vilka personer som skulle passa 

bra för de jobben mm. 14 % utav de sajter som jag undersökte skrev ut detta tydligt. Det 

händer också att man har en egen sida åt återförsäljare, investerare, företagskunder samt 

länkar till medarbetare och medtillverkare och andra som kan ha hjälpt affären och till 
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affärens pressidor. Ytterligare en sak som kanske inte heller passar in så bra med resten är 

någonting som man kan hitta information om lite var stans, och som har tagits upp tidigare är 

att informera på olika sätt om att sidan är säker att handla på, att pengarna och den personliga 

informationen hanteras rätt. Detta är någonting som man tycker är viktigt att ha med, så man 

kan oftast hitta det någonstans på sidan. 

Om företaget och övrigt  

Om företaget 84% 

Nyheter via Facebook/Twitter mm. 21% 

Nyheter via blogg 14% 

Youtube-kanal  

Prenumerera på nyheter via RSS 16% 

Forum 6% 

Feedback formulär 24% 

Personlig sida 10% 

Fråga som man kan rösta på 2% 

Klubbkort 14% 

Klubbkort som fungerar som kreditkort 29%(utav de som har klubbkort) 

Presentkort 29% 

Ge bort presenter 2% 

Bokklubbar Högst beroende av typ av affär 

Länkar till intressanta sajter 37% 

Beställa katalog/tidning 4-12% 

Beställa gratisprover 2% 

Hitta affärer 18% 

Storleksguide Högst beroende av typ av affär 

Fotobutiksfunktionerna Högst beroende av typ av affär 

Nyhetsbrev 37% 

Inspiration 43% 

Tillgängliga jobb 14% 

Egen sida för, återförsäljare, investerare, 

företagskunder, medarbetare och 

medtillverkare mm. 

2-10% 

Säkerhet 14% 
Tabell 2.9, Om företaget och övrigt. 

Alla sammansatta procenttal kan hittas i appendix 2. 

2.2.3 Resultatets innebörd 

Vilka funktioner försäljningssajter har är inte så enkla och självklara som man först kan tro. 

Vad menar jag med det? Jo, man kan titta på några försäljningssajter och snabbt se att det 

finns några huvud kategorier/funktioner, vilket kan efterliknas i de rubriker som jag hade på 

Hem-/startsidan, Produkter i kategorier, Produkt, Kundvagn, Kassa, Medlem, Sök, Hjälp och 

kundtjänst och Om företaget och övrigt. Då är det nog vanligt att ens första tanke är att det är 

dessa funktioner som en försäljningssajt har och att man är klar där. Men som vi har sett ovan, 

så finns det väldigt många olika sätt som dessa huvudfunktioner kan se ut på, och det finns en 

mängd olika underfunktioner inom varje del. Så det är inte bara en fråga om att hitta vilka 
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huvudfunktioner som ska finnas, utan också hur de ska se ut och vad de ska innehålla. Det är 

också det här som kan vara svårast att ta redan på, ovan har jag ganska detaljerat tagit upp de 

funktioner som kan finnas inom varje del, utifrån stickprovet, och hur vanliga de är. Men bara 

hur pass vanliga olika funktioner och dess utformningar är räcker inte, det säger inte hur pass 

användbara de verkligen är och hur mycket kunderna faktiskt uppskattar och använder dem. 

Detta är nog den största svårigheten med att skapa ett ramverk, vad är det man faktiskt ska ta 

med, och vad är det som fungerar? I ett försök att få en klarare bild på detta så kommer jag att 

i nästa del att intervjua kunder av olika slag som handlar på försäljningssajter, för att se vad 

som faktiskt används, vilka idéer som är bra, vad som skulle kunna förbättras mm. 

Men redan innan intervjuerna kan man se några övergripande mönster, nämligen att många 

funktioner och dess utformningar är inspirerade av/efterliknade efter hur saker fungerar i en 

fysisk affär. Affärens varor är uppdelade i kategorier som då motsvarar de olika 

avdelningarna i en affär, vi går till den avdelningen som har de varor vi kan vara intresserade 

av, när vi kommit dit så presenteras de varor som finns i den avdelningen för oss. Och precis 

som i en vanlig affär så har man placerat föremål som kunden kan vara intresserad av när han 

letar efter ett visst föremål, så att han/hon ska bli sugen på att köpa fler saker än han/hon kom 

dit för att köpa. När vi väl har sett det föremål som vi är intresserade av så tar vi oss en 

närmare titt på det för att få mer information om vad det faktiskt är vi köper. Om vi 

bestämmer oss för att handla föremålet, så lägger vi det i vår kundvagn, och när vi har allt vi 

vill ha i kundvagnen så går vi till kassan och betalar. Hittar vi inte ett visst föremål i en fysisk 

affär så går vi till en expedit som letar upp föremålet åt oss, på samma sätt så frågar vi 

försäljningssajten var föremålet vi vill ha finns, genom sökfunktionen. Behöver vi hjälp så 

vänder vi oss till hjälp avdelningen i båda fallen. Så även om den fysiska kontakten saknas, 

både i form av personer att prata med och produkter att ta på, så försöker man få en 

försäljningssajt att likna en vanlig sajt så mycket som möjligt så att kunderna känner sig 

hemma, och så att de lättare ska kunna handla. Och när man ska utveckla en försäljningssajt 

så är denna metafor någonting man inte får glömma bort.  

2.3 Intervjuer med kunder 

Nu när vi har sett hur funktionerna ser ut, vad de innehåller och hur de fungerar, så ska vi se 

vad kunderna på försäljningssajterna tycker om de funktioner som finns. Här kommer vi att få 

reda på vad det är som kunderna tycker är viktigast, vad de tycker om en mängd olika saker, 

hur de handlar, vad det är som gör att de väljer en viss affär före en annan, vad de tycker om 

några lite mer ovanliga funktioner och vilka förslag de kan tänkas ha, och en hel del annat. 

Informationen från detta kapitel kommer att göra valet av som ska finnas med på en 

försäljningssajt enklare och bättre. 

2.3.1 Tillvägagångssätt 

Idén bakom urvalet till stickprovet för intervjuerna är liknande den till undersökningen av 

försäljningssajterna, nämligen att försöka att se till att urvalet är så pass representativt som 
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möjligt men ändå slumpmässigt. För att bättre kunna kontrollera spridningen så försökte jag 

även här att använda mig av stratifierat urval, vilket innebär att man delar materialet efter 

olika grupper/strata. Om man kan identifiera vilka undergrupper som finns i materialet, och 

försöka att samla in material någorlunda jämt mellan dessa, så kommer spridningen i 

materialet bli mycket säkrare än i ett vanligt slumpmässigt urval, och risken för ett väldigt 

missvisande stickprov blir mycket mindre (Lohr). Huvudindelningen i det här fallet ansåg jag 

vara erfarenhet, hur ofta en viss person handlar på försäljningssajter och även vilken dator- 

internetvana han/hon har. Eftersom svaren man kommer att få kommer bero en hel del på hur 

pass mycket personen i fråga använder sajten, och detta kommer att påverka vad det är som är 

viktigt på sajten. Även vad det är som gör att personen kommer tillbaka till sajten kan vara 

olika utifrån hur mycket tid man spenderar på den. Men i detta fall blir 

indelningen/stratifieringen lite svårare eftersom att jag inte kan veta i förhand vilken 

erfarenhet personerna har. För att ändå kunna få en lite stadigare grund att jobba ifrån så valde 

jag medvetet några personer som jag började med att fråga, och som jag känner och vet hur 

deras handlingsvanor online är. 

När det gäller själva intervjuerna så började jag med lite övergripande mål på vad jag ville få 

ut från intervjuerna, istället för färdiga frågor, och gjorde en del noggranna kvalitativa 

intervjuer. De kvalitativa intervjuerna hjälper till att ta reda på vilka olika uppfattningar 

personer har inom de områden som jag ville ta reda på, att lättare få en uppfattning om vilka 

frågor som är relevanta, åt vilket håll undersökningen pekar och hur personer svarar och 

uppfattar dessa områden. Den kvalitativa undersökningen ligger sedan till grund för en mer 

omfattande kvantitativ enkätstudie, som gör att man kan fastställa just hur stor andel av 

kunderna som tycker olika saker, och för att få ett tillräckligt stort stickprov för att kunna, 

med stor sannolikhet, uttala sig om hur det förmodligen ser ut i genomsnitt för hela 

populationen, som i det här fallet är alla som handlar på försäljningssajter. Denna 

kombinerade metod av både kvalitativ- och kvantitativundersökning är taget från Erikson som 

också säger att det oftast ger det bästa och mest träffsäkra beslutsunderlag. 

Totalt sett intervjuade jag 30 personer, i skilda åldrar mellan ca: 16-60 år, med 

handlingsvanor online från flera gånger i vecka till några gånger om året. På så sätt såg jag till 

att jag täckte en stor del av alla de som använder försäljningssajter vilket jag kunde se till tack 

vare metoden med stratifierat urval. Både de kvalitativa och de kvantitativa intervjuerna gick 

tillväga dels mellan den intervjuade och mig själv på samma plats, eller över internet. För 

några utav de första kvalitativa intervjuerna valde jag vilka personer som jag skulle intervjua, 

som jag kände, och kände till vilken handlingsvana de har, för att få en stadig grund att stå på, 

och göra materialet för enkäterna mer korrekta. Sedan var de andra personerna som jag valde 

slumpmässigt utvalda. 

Jag valde att ha en blandning utav en kvalitativ och en kvantitativ intervjusmetod över bara 

antingen en kvalitativ och en kvantitativ. För att kunna göra en omfattande förundersökning 

som skulle visa vilka uppfattningar kunderna har och samtidigt kunna dra statistiska slutsatser 

från resultatet och få en bra helhets bild över hur det ser ut generellt bland kunderna. Detta 

bidrog till att jag fick ett bra material för att förstå kunderna och vad de tyckte och varför, 

innan jag satte ihop enkäten, vilket i slutändan ökade kvaliteten på enkäten, än om jag inte 
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hade gjort den kvalitativa förstudien. Personlig kontakt och kontakt över internet som medium 

valde jag över andra i första hand för att det är ett snabbt sätt att få svar på. Telefon hade även 

kunna valts här, men då man är lite mer inkräktande om man ringer runt till slumpmässiga 

personer, så valde jag det lite mer passiva sättet då personerna fick välja om de ville se mina 

frågor eller inte. Jag valde att ha mål för intervjuerna snarare än bestämda frågor för den 

kvalitativa metoden, återigen för syftet med de kvalitativa intervjuerna. Då dessa delvis var 

till för att skaffa mig en uppfattning om vad kunderna har för uppfattningar, så passar det 

bättre att ha friare intervjuer då jag inte ville styra personernas uppfattningar, eller begränsa 

deras svar, vilket man gör till en viss grad med färdiga frågor.  

2.3.1 Intervjuernas innebörd 

Nu har vi gått igenom vilka funktioner som man kan förväntas hitta på försäljningssajter, hur 

dessa fungerar samt vilka under funktioner det finns inom varje del och hur dessa fungerar, 

osv. Men vad tyckte kunderna om dessa funktioner? 

Säkerhet 

Informationen från intervjuerna kan delas upp i några större delar, den första delen handlar 

om säkerhet. En fråga var ifall säkerhet var någonting som personen ifråga tänker mycket på 

när han/hon handlar saker på internet. Så som hur pengar och personlig information hanteras. 

För nästan alla var detta någonting som de tänker på när de handlar och som är mycket viktigt 

för dem, känner de sig inte säker på en sida kommer de förmodligen inte att handla där. Så 

detta är någonting mycket viktigt, och att få kunderna att känna sig säkra är någonting som en 

försäljningssajt måste kunna se till. Vad är det då en affär kan göra för att få kunderna att 

känna sig tryggare, eller, vad är det som får kunderna att känna sig tryggare? Detta kan skilja 

sig en del från kund till kund. Det vanligaste som gjorde en kund säker var om man handlade 

från en välkänd firma, en firma som de kan vara säkra på att de inte kommer att lura sina 

kunder och som skulle förlora enormt mycket om folk fick reda på att de lurar sina kunder. 

Någonting annat som fick många att känna sig säkrare var om företaget hade kontakt 

information till en fysisk adress, så som telefonnummer och adress. En annan sak som också 

var ganska så vanligt var att man kände sig säkrare om sidan var krypterad, och/eller om den 

hade en stämpel som berättade att sidan är krypterad eller säker. Det var också ganska så 

vanligt att man kände sig säkrare om betalningen kändes ”autentisk”, kanske att den stödde 

alla stora kontokortsmärken, eller PayPal, eller att man fyller i säkerhets information som 

CVC-koden på Visa korten eller t.ex. koder från en dosa. Ytterligare en sak som fick vissa 

kunder att känna sig säkrare, var en väl designad sidan, att den såg professionell ut, och inte 

som något slarvigt hopkok 

Val av butik. 

När vi nu har fått reda på vad det är som kunderna behöver för att känna sig trygga, är det 

dags för att gå in på nästa del, som handlar om vad det är som gör att kunder väljer en butik 

framför en annan. Detta är en viktig fråga i dagens internethandel, då man numera lätt kan 
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jämföra priser mellan olika affärer i olika typer av gratistjänster. Är det bara priset som avgör 

vart man går för att handla, eller finns det någonting mer? 76 % utav kunderna tycker just att 

priset är någonting som påverkar var de handlar, men det är ingenting som vi kan påverka när 

vi skapar en sajt, så de andra delarna är nog, för det här arbetet viktigare. Två andra saker som 

påverkar många personer och som ligger nära varandra är affärens rykte, hur pass välkänd 

affären/firman är, och/eller om man har blivit tipsad om en sajt från en bekant. Affärens rykte 

är viktigt för 71 % utav kunderna, och att bli tipsad om en sida är någonting som påverkar 41 

% utav kunderna. 

Två andra saker som ligger nära varandra och som också påverkar ganska ofta vilken sajt 

kunderna väljer att handla på är design och funktionalitet. Där, vid ett första val av affär, är 

design viktigare, och funktionalitet är någonting som vi kommer se är viktigare i en annan del. 

Det som är viktigt med designen när man väljer affär verkar vara att den inte ska vara för 

stökig och att den ska se snygg och professionell ut, detta är någonting som påverkar 59 % 

utav de kunder som jag intervjuade, medan funktionaliteten på sidan bara var någonting som 

bara påverkade 18 % utav kunderna när de vid först väljer en sida. 

De andra saker som påverkar vilken sida man väljer är dels vilken service man får eller som 

sidan erbjuder och hur man presenterar detta, i 53 % av fallen var just service någonting som i 

stor grad bestämmer vilken utav flera sajter man väljer. De lite mer ovanliga anledningarna är 

att man gör en Googlesökning efter en viss produkt man vill ha, och sedan ser vilka affärer 

man får upp och när man väl har valt en av dem och verkar nöjd med den så gör man en till 

Googlesökning på affärens namn för att se om det omnämns ofta i dåliga sammanhang 11 % 

utav de som jag intervjuade använde sig av denna metod. Och för 6 % var det hur pass 

specialiserad affären var för ett visst produktområde som också spelade in. 

Den kanske viktigaste anledningen när en kund väljer en affär är kanske av ”vana” dock, med 

det menar jag att det är mycket vanligt att man går tillbaka till samma sajt nästa gång man ska 

köpa någon liknande produkt, om man var nöjd efter första gången/gångerna man handlade 

där. Anledningarna ovan är mest när man först ska välja en affär när man vill köpa någonting 

som man inte har köpt online förut. Men efter det första köpet är det vanligt att man går 

tillbaka dit igen om man känner sig nöjd efter första köpet. 

Att komma tillbaka till affären 

Då är det andra saker som blir viktiga, och man kan ställa sig frågan, vad är det som gör 

kunderna nöjda och vad är det som får dem att vilja komma tillbaka? Detta är en mycket 

viktig fråga eftersom en stor mängd av kunderna kommer att komma tillbaka om de är nöjda. 

En vanlig sak som många kunder tycker påverkar hur pass väl man trivs på en försäljningssajt 

är olika funktioner av olika slag. Funktioner som i sig kanske inte är så avancerade eller 

väldigt viktiga, men saker som gör att kunderna trivs bättre, och någonting som får dem att 

känna sig mer delaktiga på olika sätt. Några vanliga funktioner som uppskattas är dels 

bonusprogram av olika slag, då man får poäng om man handlar på sidan, och dessa poäng kan 

sedan användas för att få produkter, erbjudanden eller förmåner av olika slag. 69 % utav 

kunderna som jag frågade tyckte just att ett bonussystem av något slag var någonting som 
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gjorde att de trivdes bättre, och bli mer sugna på att komma tillbaka. En annan liten funktion 

som får kunderna att känna sig lite mer sugna att komma tillbaka är önskelistfunktionen, där 

man kan spara produkter som man kanske inte har råd att köpa för tillfället, eller som man 

kanske väljer att inte köpa av andra anledningar, när man sedan har sparat dessa så kan man 

senare snabbt se vilka de var, så att man inte glömmer bort, dessa kan också oftast skickas till 

andra personer. 59 % av kunderna tyckte att önskelistan var någonting som fick dem att trivas 

bättre med sajten. Många gillade även att man kunde bevaka produkter, inte like populärt som 

önskelistan, men en välkommen funktion. 

Sedan ställde jag några frågor om funktioner som jag hade hittat på vissa försäljningssajter 

men som inte var så väldigt utspridda än, men som jag var nyfiken om de kunde vara 

någonting som kunderna tyckte var intressanta och som kanske skulle leda till att de skulle 

trivas bättre. En av dessa är att ha ett forum på försäljningssajten, där kunderna kan prata om 

olika produkter, vad de tyckte om dem, hur de har använd dem, tips på vad man kan göra med 

dem, hjälpa varandra om man har problem, eller för företag att nå ut till kunderna på olika 

sätt. Det var lite skiljda åsikter om detta, men det var en överraskande majoritet, 59 %, som 

tyckte att detta var någonting intressant som de ville se mer av, och som de även skulle tänka 

sig vara delaktiga inom. Och räknar man med de som svarade att ett forum inte var 

nödvändigt, men att de gillade när man kunde diskutera om produkter på produkternas sidor, 

så var det 76 % som tyckte att det var någonting som de verkligen skulle vilja kunna göra på 

en försäljningssajt. Så här kan vi se att få kunderna att känna sig delaktiga och kunna prata 

med varandra på olika sätt är någonting får dem att känna sig mer delaktiga och blir mer fästa 

till affären. Men sedan fanns det även de som hellre ville tycka till om saker på detta sätt 

utanför försäljningssajten, men som sagt var så är det ändå en stor del som vill se mer av detta 

även på försäljningssajterna. 

Nästa funktion som jag var nyfiken att ta reda på, var när en försäljningssajt har en separat 

Facebook/Twitter sida, eller en blogg av något slag där man skriver nyheter i form av nya 

produkter, nya händelser, nya tävlingar och vad som händer med affären mm. 59 % av 

kunderna tyckte att detta var någonting som de skulle vilja följa, en stor del tyckte inte att det 

var någonting så viktigt, men en hel del ville alltså följa den, vilket är ett bra sätt för affären 

att nå ut på, och kanske efter ett tag få kunden att känna sig mer delaktig av affären om man 

hela tiden följer det som händer med den. 

Den tredje och sista funktionen som jag ville ta reda på vad kunderna tyckte om, är funktionen 

med personliga sidor. Där varje kund inom en försäljningssajt, har en sida som alla kan se, 

och där kunden kan berätta vem han/hon är, vilka produkter från affären man har, vad man 

tyckte om dessa och kanske berättelser på någon resa eller någon händelse man har gjort, och 

hur produkterna användes i denna berättelse. Men detta var inte en lika populär idé som de 

andra, 35 % av kunderna tyckte att detta var någonting de kunde tänkas skriva och följa 

andras sidor. Men de flesta tyckte att det var överflödigt, och inte någonting som de skulle 

följa. 

En annan vanlig sak som kunderna tyckte är viktigt för att de ska trivas bättre är designen, om 

sidan ser fin, inbjudande och professionell ut så kommer en stor del av kunderna att trivas 
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bättre. 47 % tyckte att detta var någonting mycket viktigt. En liknande sak som nämndes ofta 

var att försäljningssajten, på många sätt, skulle ”fungera bra”, att man lätt kan navigera sig 

runt på den, att frakten fungerar bra, att kundservicen finns och att man får bra och snabb 

hjälp när man behöver det, och att man kan handla på ett effektivt sätt. 71 % uttryckte detta 

lite mer vaga ”fungerar bra” på liknande sätt, att det var någonting som fick dem att trivas 

bättre. 

Hjälp 

I nästa del av intervjuerna frågade jag kunderna hur de oftast går tillväga för att få hjälp, när 

de har problem med någonting. Det absolut vanligaste är att man skickar ett e-post 

meddelande till företaget, när man märker att någonting är fel. 73 % utav de som jag frågade 

gjorde detta. 27 % utav dessa 73 % letar först upp information, antingen via de större 

informationsdelarna som finns eller via de tidigare frågor som andra personer har ställt och se 

om svaren på dessa kan hjälpa en. 

För de som inte ville skicka ett e-post meddelande till företaget så var det oftast för att man 

istället ville ha en personlig kontakt med den som man fick hjälp av, så för de som föredrog 

detta ville istället ringa upp företaget och få hjälp därifrån. I detta fall var det också mycket 

viktigt att man verkligen kunde ringa företaget och att det gick smidigt, om inte den 

möjligheten fanns, så var det oftast så att man bara avbröt köpet och gick till en annan affär. 

Förutom detta så fanns det några få som bytte försäljningssajt direkt något problem uppstod, 

och vissa som avbröt köpet om problemet skulle uppstå efter att man redan har beställt 

produkten. 

Och när hjälpen fungerar på ett bra sätt så är detta ytterligare någonting som gör kunden 

nöjdare och kommer att vara mer villig att vilja komma tillbaka. 

Tillägg 

Som ett tillägg kan man också nämna det som Szymanski och Hise pratar om i sin artikel hur 

tillfredsställd, eller nöjd, en kund är på en försäljningssajt, och deras resultat ger ett intressant 

tillägg till min intervjuundersökning. De undersökte vilka utav bekvämlighet, utbud, produkt 

information, design och ekonomisk säkerhet som var viktigaste anledningen för kunderna att 

handla saker online. De kom fram till att utbudet var det som var minst viktigt för kunderna, 

medan bekvämligheten att kunna beställa saker direkt hemifrån var det mest lockande, efter 

detta kom designen och den ekonomiska säkerheten strax efter, sedan produkt information.  

Bekvämligheten att kunna handla online är ingenting som påverkar mitt arbete, eftersom 

huvudsaken här är att bygga en försäljningssajt som kunderna vill handla på, kanske hellre än 

en annan, och om de redan har bestämt sig att handla online så har de redan bestämt sig för 

den bekvämligheten. Men vi ser även här att säkerheten åter igen är någonting mycket viktigt, 

även om Szymanski och Hise bara pratade om den ekonomiska säkerheten och ingenting om 

säkerheten att behandla person- och kontaktuppgifter så var det ändå någonting mycket viktigt 
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för kunderna. Och vi kan också se, som även det framgick av mina interjuver, att designen är 

någonting som är viktigt för att kunderna ska känna sig "tillfredsställda". 

Man kan här tillägga det som Stephens tar upp i sin artikel där han gör en analys över vad det 

är i de synliga elementen på en hotellbokningssajt som gör kunderna säkrare, där hittade han 

bl.a. att layouten, navigationen, hur pass professionell sajten ser ut, grafiken och 

informationen som presenteras gör kunderna säkrare. Även om hans undersökning enbart 

handlade om de synliga designelementen, så kan vi se att även i hans undersökning framkom 

det att sidan ser professionell ut är någonting viktigt för att kunder ska känna sig säkra. 

2.3.2 Innebörden av intervjus resultaten  

Från intervjuerna kan vi se några väldigt viktiga saker, som man måste tänka på när man ska 

bygga ett ramverk för eller utveckla en försäljningssajt. Nämligen vad det är som får en kund 

att välja en viss försäljningssajt framför en annan och vad det är som får dem att komma 

tillbaka. För att en kund överhuvudtaget ska vilja köpa någonting så måste han/hon känna sig 

säker, detta är någonting som vi har sett är mycket viktigt för de flesta kunder.  

Om en kund väl känner sig säker så finns det en rad andra saker som försäljningssajten kan 

göra för att de ska välja just den affären före en annan, visst, för vissa kunder gäller det alltid 

vem som har billigaste priset, men det är ytterst få som bara bryr sig om priset, och en 

försäljningssajt borde göra det de kan för att ge ett bra och professionellt första intryck till 

sina kunder. 

Men bara ett bra första intryck räcker inte, om man vill att kunden ska komma tillbaka är det 

viktigt att man gör det man kan för att kunden ska trivas, vara nöjd med servicen och att få 

kunden att känna sig delaktig. Dessa är alla viktiga saker som företaget måste fundera över, 

om de vill ha nöjdare kunder, och nöjdare kunder kommer oftare tillbaka 

3 Skapandet av ett ramverk 

Nu har vi sett vilka funktioner försäljningssajter har, hur de fungerar och vad de innehåller. Vi 

har även sett vad som är viktigt från kundens perspektiv och vad vi kan göra för att göra dem 

nöjdare. Nu är det dags att använda detta för att lite mer konkret säga vad ett ramverk för 

försäljningssajter bör innehålla, eller om du utvecklar en försäljningssajt, vad är det som du 

bör ha med? 

3.1 Den praktiska tillämpningen av undersökningsmaterialet 

Det första som man måste tänka på är hur de båda delarna hör ihop. Detta kan bero på vilket 

fokus man väljer att utgå ifrån. Man skulle kunna välja att utgå ifrån idén om att göra en så 

pass väl designad sida som möjligt, eller en som har många och väldigt komplexa funktioner, 

eller någonting annat. Men huvudfokus för en affär är, i grunden, alltid att sälja sina saker och 



41 

 

tjäna pengar. För att kunna göra detta måste man få kunder, kunder som vill handla saker på 

ens sida, och det som framkom av intervjuerna är att, i stort, om en kund är nöjd med 

försäljningssajten, som kommer han/hon att handla där. Om man då har som fokus att få nöjda 

kunder, då blir det som framkom från intervjuerna väldigt viktigt. Men det är även mer än 

bara det som intervjuerna gav som är viktigt, mer underliggande saker som man inte ser direkt 

av intervjusvaren, men som alla uttryckte. Detta leder oss åter igen till att få en nöjd kund, 

någonting som visade sig vara viktigt för detta är att kunden kan handla på ett bra sätt, för att 

kunna göra detta så antar kunden att vissa funktioner finns, och som vi såg i undersökningen 

av försäljningssajter så finns det många funktioner som finns med på nästan alla 

försäljningssajter. Och dessa kommer en kund anta att de finns när de kommer till en ny 

försäljningssajt, om de inte finns så kommer det göra handlandet svårare och krångligare för 

dem, de kommer förmodligen inte vara lika nöjda, och kommer kanske inte att handla på den 

sajten. 

Så, för att få nöjda kunder måste vi ta vara på de specifika funktioner och värden som 

kunderna själva sa var viktiga, och även ta med de funktioner som kunderna förväntas finna, 

på ett sätt som de är vana att använda dem på. 

Ett bra exempel på hur viktigt det är att kunden känner sig hemma på en sida kan vi se i 

Militarus artikel, han säger att kunderna skapar en viss kontakt med en försäljningssajt, och 

att denna kontakt kommer att påverka kundernas handlingsvanor. Några saker som han 

undersökte, och som visade sig stärka banden kunden hade till försäljningssajten var positiva 

känslor, kundernas involvering, kundernas uppfattning och kundernas attityder som kommer 

från deras positiva eller negativa känslor. Detta ger en bra bild över vikten av att en kund 

känner sig hemma på en sida är, och att hur mycket han/hon trivs där kommer att påverka 

kundens val av affär nästa gång han/hon ska handla någonting. 

3.2 Lista på vad ramverket ska innehålla 

Här kommer jag nämna vilka huvudfunktioner, och vilka funktioner inom dessa som jag anser 

att en försäljningssajt och också ett ramverk för försäljningssajter bör ha, utifrån de 

undersökningar som jag har gjort. Jag kommer inte skriva i detalj vad varje funktion gör eller 

hur de ”ska” vara utformade, syftet med den här delen är mer att se vilka funkt ioner som bör 

finnas, vill man ha mer information om hur funktionerna i sig kan fungerar så kan man läsa 

det i kapitel 2. För att få en bättre sammanhållning på materialet, och för att lättare kunna leta 

upp saker om det skulle behövas, så kommer jag att använda samma indelningar som jag 

gjorde i första delen av andra kapitlet. 

Hem-/startsida Sidan som man först kommer till när man besöker en försäljningssajt. På den 

här sidan kan det finnas med lite olika typer av information, det allra vanligaste, så som 

erbjudanden, nya produkter, kampanjer och teman mm. Så det som ett ramverk för den här 

delen ska kunna stödja är att företaget ska kunna lägga in ny text och nya bilder på ett smidigt 

sätt, eftersom att erbjudandena och nyheterna hela tiden ändras. 
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Produkter i kategorier Som jag skrev i kapitel två så tycker jag att det är viktigt att dela upp 

produkterna i två olika delar, en när en mängd produkter visas upp på en gång, och en när 

man tittar på en specifik produkt. Det här stycket handlar om det förstnämnda. Här är det 

viktigt att man stödjer möjligheten att kunna sortera produkter efter kategorier och 

underkategorier, och att man inom varje kategori presenterar produkterna på ett tilltalande sätt 

utan att ha för mycket information, vilket framkom av intervjuerna var någonting som störde 

de flesta när det var för mycket information eller för oorganiserat i denna del. 

Sedan finns det en del andra saker som man kan ha med för att få kunderna att känna att de 

har bättre kontroll, genom att man får styra på olika sätt hur informationen ska visas upp. Och 

att man inom varje kategori kan visa upp saker som topplistor, erbjudanden eller teman av 

olika slag är också någonting som är mycket vanligt, att ha någonting som kan locka kunderna 

eller att få dem att känna sig mer välkomna. Vidare gäller också att om affären är väldigt 

specialiserad inom något område, kanske något lite mer ovanligt område, så vill man här 

också kunna ha saker som guider/tips t.ex. vilka skor man ska köpa för vilken terräng, eller 

kanske tips om vilka kläder som matchar varandra bra osv. 

Produkt På varje specifik produkt ska det finnas mer detaljerad information om produkten, 

och bilder gärna möjligheten att ha flera stycken, och som alla är förstoringsbara. Här kan det 

även vara värt att nämna, att man ofta ser länkar till produkternas skapare, och om man kan 

ställa in olika val på en produkt, att man också verkligen ser till att man kan göra detta. Sedan 

är det också vanligt att ha olika funktioner som tipsar om fler produkter, antingen via att visa 

vilka produkter som passar till den som man tittar på, eller som tips från andra kunder och 

anställda. Detta är någonting som är ganska vanligt, så förmodligen är det någonting som 

hjälper försäljningssajterna att sälja fler saker.  

En annan viktig funktion är att ge kunderna möjligheten att recensera produkter och skriva 

kommentarer om dem, som vi såg från intervjuerna, så är det uppskattat att ha någon form av 

funktion där kunderna kan prata med varandra om olika produkter. Och vill man inte ha med 

ett forum, så är en bra lösning på att skapa en dialog mellan kunderna att lämna plats för det 

på varje produkts egen sida, antingen via recensioner eller som en mer fri diskussionsdel. En 

annan sak som vi såg från intervjuerna, som var väldigt viktigt för kunderna, som fick dem att 

känna sig mer delaktiga, var önskelistan och möjligheten att kunna bevaka produkter, så det är 

viktigt att man kan lägga produkter på ett smidigt sätt till dessa. En tredje sak som var ganska 

populärt bland kunderna var att följa nyheter om affären via Facebook/Twitter/osv. eller i en 

blogg, och i undersökningsdelen såg vi att det var förhållandevis vanligt att man kunde dela 

med sig av en viss produkt från affären via dessa, så detta kan nog också vara en nyttig 

funktion att ha med. Och i och med detta finns det också en annan trevlig funktion som är 

ganska så vanlig, nämligen att tipsa andra kompisar om en viss produkt. 

Det kan också vara bra att låta kunderna ta mer del av produkterna mer än bara bilder, när det 

går, som trailers för spel och filmer, provlyssna på musik, provläsa några sidor ur en bok mm. 

Är det en affär där man på ett vettigt sätt kan jämföra olika produkter med varandra är detta 

också en bra funktion att ha med. Det kan också vara bra att ha med guider för produkten man 

är inne på, vilket beror på typen av affär, någonting som intervjuerna visade var att detta var 
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någonting som var mer givande på mer specialiserade affärer. Ett vanligt exempel på en 

guide, är storleksguiden som nästan alla klädesaffärer har på sin försäljningssajt och som man 

kan nå via varje produkt/plagg. 

Kundvagn Det finns två olika typer av kundvagnar, en som man alltid ser någonstans på 

försäljningssajten medan man handlar, och en lite mer utförlig som har en egen del på 

försäljningssajten. Den lilla är oftast väldigt enkel, den kan bara visa antalet produkter som 

finns i den, eller lite mer avancerad och visa totalpris för allt, namn, hur många av varje 

produkt man köper och med val som att ta bort produkter ifrån den. Ibland kan även den lilla 

och den stora kund vagnen vara samma sak. Så den lilla kan i princip innehålla nästa vad som 

helst, men det är viktigt att den finns med. 

Den större ska ha mer utförlig information, mer precis vad det är som finns i den, hur mycket 

allting kostar, hur mycket det kommer att kosta med frakt osv. Kanske även ha med lite hjälp 

för kunden hur han/hon ska fortsätta med köpet, och ha funktioner som att ta bort produkter, 

tömma kundvagnen ändra saker i den osv. Här kan man ibland också se möjligheten att spara 

den som en inköps-, företags-, eller önskelista, detta är kanske inte är så viktigt att ha med här 

om man redan har sett till att man kan spara produkter i en önskelista. Man kan även se tips på 

produkter som passar till de som man är på väg att köpa precis som i produktdelen, att ofta 

tipsa om produkter är någonting som företag tycker om att ha med, så att ha möjligheten att 

lägga till det även här kan vara bra att ha. 

Kassa Hit kommer man när man har alla varor som man vill handla, oftast som ett steg efter 

kundvagnen, som också ofta visas upp även i kassadelen, så att man hela tiden har klarhet 

över vad man köper. Här får kunden fylla i sina personuppgifter om han/hon inte är inloggad 

då man istället ska få dem automatiskt ifyllda. Sedan ska det också finnas olika betalnings- 

och fraktalternativ beroende på vilka sätt som företaget vill att kunderna ska kunna betala och 

hämta ut sina varor på. Det kan även vara bra att ha med lite hjälp här som gör det enklare för 

kunden att genomföra köpen. Det är mycket vanligt att försäljningssajten listar upp de villkor 

och krav man måste gå med på för att genomföra köpet. Detta är ett sätt att få betalningsdelen 

att se mer professionell ut, vilket var en viktig punkt för många kunder att känna sig säkra på 

en ny sida, så det är viktigt att den här delen ser professionell ut för att inte skrämma bort 

kunder. 

Någonting som verkar bli mer vanligare på de stora försäljningssajterna är att man delar upp 

handlingsprocessen i flera steg, då man inte blir överrumplad med en massa information på en 

gång, och där man tydligt ser vilka steg man har gjort och vilka man har kvar. Det är också 

vanligt att man hela tiden under köpet får se kundvangen, så att man vet vad man köper och 

vad det kommer att kosta. Det händer också att större företag ger möjligheten att skicka 

avisering via sms. En annan funktion som var ganska ovanlig men som har uppskattats av en 

del kunder, är när man sparar, förutom personuppgifter, även betalnings- och fraktsätt på 

medlemssidan, så att man senare kan köpa saker genom att bara trycka på en knapp istället för 

att gå igenom kassaprocessen. Sedan fanns det ett par trevliga möjligheter, där man kunde 

välja att slå in produkterna, i fall de var presenter som man skickade till någon, och på ett 

annat ställe kunde man skicka med en hälsning. 
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Medlem Det mest grundläggande som medlemsfunktionen har är att spara person- och 

kontaktuppgifter om medlemmen. Vidare är det också mycket vanligt att man kan se sina 

tidigare order och status på beställda produkter, samt att man kan beställa deras nyhetsbrev, 

och även hjälp för att guida kunden igenom processen att bli medlem är alla väldigt vanliga 

saker att ha med. 

Tre funktioner som är mycket viktiga att ha med, och som vi såg från intervjuerna var ett bra 

exempel på små funktioner som får kunderna att känna sig mer hemma, nämligen önskelistan, 

möjligheten att bevaka produkter och ett bonussystem, som ger kunderna erbjudanden, 

bonusar och förmåner. Någonting som också borde få kunderna att känna sig mer hemma är 

när man får inreda eller anpassa sidan själv, där några vanliga val är automatisk inloggning, 

val av startsida, antal produkter i listorna, pris exklusive moms, produkter med eller utan 

bilder, olika filtreringsval av produkter, typ av lista, vilken bild/avatar man vill ha på sidan, 

val av språk och säkerhetsval. 

Det är även här som man kan hitta den personliga sidan som jag nämnde både under 

undersökningsdelen och intervjudelen, och som inte verkade vara en så populär idé bland 

kunderna, men den tål ändå att hålla i eftertanke, om det är en idé som skaparna av ett 

ramverk tycker är en bra idé, så kommer i nuläget vissa kunder att använda den, kanske blir 

det något som växer. Men som det verka just nu, är det ingenting som man borde lägga störst 

fokus på. Sedan finns det några andra små funktioner som kan vara smidiga att ha med, en 

som fyller i alla kontakt- och personuppgifter när man fyller i sitt personnummer under 

registreringen. Man kan även från företagets sida, vilja ge en utvärdering till sina kunder då 

kan man oftast nå den här, och få någon typ av belöning i retur. Man kan även här hitta saker 

som att tipsa vänner, och från företaget olika sätt att stärka bilden som man vill ge av 

försäljningssajten.  

Sök Det finns två olika typer av sökningsfunktioner, en mer grundläggande sökningsfunktion, 

som alla försäljningssajter bör ha, som kan innehålla bara ett textfält och en sökknapp, eller 

vara lite mer utökad då man får välja kategori, språk, att inte se bilderna i resultatet, eller en 

användbar funktion som visar upp ett antal förslag som matchar det man håller på att skriva 

för varje bokstav man skriver. I den mer avancerade har man en mängd olika val, av saker 

som man kan söka på och ställa in, ju större affären och dess utbud är, desto mer olika saker 

kommer man vanligtvis att kunna söka på, så vill man ha med en sådan funktion så måste det 

finnas ett antal parametrar som man kan söka på. 

Sedan finns det några övriga funktioner som kan vara användbara och som passar till båda 

typerna av sökning, en av dem ger tips på hur man kan söka för att få bäst resultat, en annan 

ger en förslag på ord som ligger nära det man sökte på men som kanske gav fler resultat. Har 

affären även en fysisk katalog kan det vara bra om man även kan ha en sökfunktion för den 

elektroniska varianten av den. 

Hjälp och kundtjänst Vad som finns med på hjälpavsnittet på de flesta försäljningssajter kan 

delas upp i två delar, den ena innehåller en mängd information, där man kan läsas sig till 

lösningar på ens problem/förundringar. Information som tas med här kan vara vilka villkor 

och rättigheter som gäller inom t.ex. betalning, frakt och leverans, support och retur, cookies, 
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hur person- kontaktuppgifter behandlas och vad som gäller inom alla dessa. Man kan även få 

information om hur försäljningssajten fungerar och hur man använder den. Det finns även 

ofta, speciellt för mer specialiserade affärer, information om produkterna, hur de ska skötas, 

vad man ska tänka på och vad som kan gå fel mm. 

Den andra delen är när man måste kontakta företaget för att få hjälp. Och som framkom av 

intervjuerna, var att kontakta företaget någonting kunderna ofta gjorde innan de letade upp 

svaren i informationsdelen, men detta gällde inte alla, men så småningom så måste alla förr 

eller senare förmodligen behöva kontakta affären, och då är det viktigt att det valet finns. 

Både via e-post (med eller utan formulär) och telefon, eftersom att vissa kunder föredrar det 

ena medan andra föredrar det andra. Företaget samlar sedan in de vanligaste frågor och svaren 

på dessa och presenterar dem på sidan, så att kommande kunder lättare och snabbare kan få 

hjälp med vanliga problem. De vanliga frågorna och svaren på dessa kan sedan också 

presenteras via en interaktiv assistent för att göra det lite mer personligt för användaren. 

Det är också vanligt att man har mer information om vad som gäller för nerladdningsbart 

material på en sida som säljer nerladdningsbara produkter. Och även mer information om 

säkerhet och vad försäljningssajten gör för att öka säkerheten på sidan står ofta med i 

hjälpdelen, någonting som nog är nyttigt eftersom säkerheten är någonting som de flesta 

kunder tycker är någonting väldigt viktigt. 

Om företaget och övrigt Att ha en egen sida där företaget kan skriva om sig själva, vilka de 

är, vad de har för värderingar, vad de står för, vad som är viktigt för dem, hur deras historia 

ser ut, vad de gör för miljön, vilka deras anställda är och vad de tycker mm, är någonting som 

många försäljningssajter har med, och som gör dem lite mer personliga och inte bara en annan 

affär för kunden. Man kan även använda den här sidan för att förstärka temat på affären på 

olika sätt, genom bilder, historier eller guider mm. och även tipsa om tillgängliga jobb. På om 

företags sidan finns det även fler intressanta funktioner, dessa och de som man kan hitta på 

andra ställen på försäljningssajten som inte har tagits med än, kommer att tas upp här. 

En funktion som är vanlig är att man skriver om nyheter, som nya produkter, nya händelser 

tävlingar mm. antingen i en blogg, eller i ett socialnätverk som Facebook eller Twitter eller 

helt enkelt på försäljningssajtens sida. Detta var en funktion som förhållande vis många av 

kunderna var intresserade att följa, så det är en väldigt användbar funktion för att få kunderna 

att knyta starkare band med företaget. 

En annan funktion som många kunder tyckte var en bra idé men som är väldigt ovanlig på 

försäljningssajter idag, är ett forum, där kunder kan diskutera med varandra om 

försäljningssajtens produkter, och område, och även som ett sätt för företaget att nå sina 

kunder och tvärt om. Men om man inte vill ha med ett forum på sin försäljningssajt, finns det 

en annan bra lösning som nämndes i produkt delen här ovan. 

Några andra funktioner som man ofta kunde se var att försäljningssajten hade klubbkort, som 

uppmuntrar mer handlande på försäljningssajten och som i vissa fall fungerade som 

kreditkort, som man fick poäng på försäljningssajten vart man än handlade med det kortet. En 

annan typ av kort som är vanligt att ha, är presentkorten, som man ger till andra personer, och 
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därigenom tipsar dem om försäljningssajten, som de då måste använda för att ta del av 

presenten, vilket förhoppningsvis leder till att de vill komma tillbaka dit igen. På samma sätt 

kan man även ibland skicka produkter från försäljningssajten som presenter till andra. Det 

finns även andra typer av klubbar som kan vara intressanta att binda kunder till så som 

bokklubbar. 

Och för att påminna kunderna om försäljningssajten mer, så kan man länka till sajter som 

passar affärens utbud, så att man efter ett tag förknippar de sajterna som kunderna gillar med 

affären. Om affären har en katalog eller en tidning, kan man oftast beställa eller läsa den på 

deras försäljningssajt, i fall tidningen kostar pengar att köpa så kan man oftast istället bara 

provläsa den. En annan användbar funktion som man kan ha med, är när man kan leta upp 

affärer som ligger nära där man bor, eller nära en plats som man söker på. Ett par andra 

funktion som är beroende av typen av affär men ändå väldigt viktiga som storleksguiden i 

klädesaffärer, eller alla extra funktioner fotoaffärerna måste ha för att fungera på ett bra sätt. 

Och som vi såg från intervjuerna så är säkerheten någonting mycket viktigt så som 

säkerhetsstämplar, kryptering, telefonnummer och adress, att sidan ser professionell ut och att 

köpet känns som att det går rätt till, och man frågar om rätt typ av information. Dessa är mest 

vad kunderna vill se/veta att de ska finnas för att vara säkra, vill man ha mer tips på vad och 

hur man faktiskt kan göra en sajt säkrare kan man börja med att läsa Kalakota & Whinstons 

bok, där de tar upp de vanliga metoder man kan använda för att göra sidan säkrare, och vad 

det är man behöver skydda sig ifrån. 

4 Sammanfattning 

Efter att ha presenterat all information, och sammanfört den till vad ett ramverk bör innehålla 

är det dags för att ta en titt på vad detta innebär, och vad det har för möjligheter och 

svårigheter . 

4.1 Sammanfattning av resultatet 

Vi har nu sett vilka stora delar som bör finnas med i ett ramverk för försäljningssajter, eller 

vad man bör ha med när man skapar en egen försäljningssajt, och vad dessa delar i sin tur kan 

innehålla. Det finns däremot inget exakt svar, det är ytterst få funktioner som alla 

försäljningssajter har, och som alla ser likadana ut, eller vissa funktioner som alla kunder 

gillar. Men det var heller inte meningen med arbetet och smaken/prioriteter är olika från 

person till person, det som man däremot får ut av mitt arbete är en lista på saker som 

försäljningssajter bör ha med för att göra så många kunder som möjligt så nöjda som möjligt, 

så att de vill handla där, vill komma tillbaka, kan använda sidan på ett bra sätt utan att känna 

sig vilsna, och helt enkelt skapa en plats som de trivs att vara på. Detta bygger på det som 

olika kunder värderar som viktigt när de ska handla på en försäljningssajt, och hur 

försäljningssajterna idag ser ut, och vilka funktioner de har, vilka som är vanliga, och vilka 

funktioner det är som är viktiga för kunderna. Sedan är det upp till skaparna av 
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försäljningssajter eller ramverk för försäljningssajter, att bestämma vad utav detta som de vill 

ha med, men jag har i alla fall försökt att förklara vad det är som är viktigt och varför. 

4.2 Vad innebär resultatet och kommer det att finnas några praktiska 

begränsningar? 

Det finns ett problem med det som jag har kommit fram till dock. Som nu kanske har märkts 

så har jag nämnt lite här och där ”det här är bra för den här storleken/specialiseringen av 

affär” eller ”den här funktionen har alla affärer som säljer den här typen av varor”, det kan 

vara svårt att få med sådana typer av funktioner i ett mer generellt ramverk, och tar man med 

alla så kan de ibland inte passa fullt ut för alla sidor, eller också så blir ramverket väldigt stort. 

Det som man då antingen, i min mening, kan göra är att antingen när en person ska skapa sin 

försäljningssajt, att han/hon först får välja på vilken typ av affär man vill skapa, då 

funktionerna som man då har tillgång till ändras litegrann utifrån vad som passar bäst och vad 

som kommer att behövas. 

Det här arbetet är inte heller anpassat efter hur försäljningssajter kan komma att se ut i 

framtiden, men kanske är det ett steg i riktningen att bättre förstå åt vilket håll det borde 

utvecklas mot. 

4.3 Fortsatt forskning 

Det finns några frågor som man kan ställa sig efter det här arbetet som kan vara intressanta att 

ta reda på: 

Dels skulle man kunna undersöka hur en försäljningssajt kan vara designad på bästa sätt för 

att locka fler kunder och få dem att känna sig tryggare. 

Man skulle också kunna skapa ett ramverk från det som är skrivet här, och sedan utvärdera de 

sidor som skapas från det ramverket för att se hur pass nöjda kunderna på försäljningssajterna 

som gjordes av detta ramverk är. 

Man skulle också kunna undersöka hur de nuvarande försäljningssajterna förhåller sig till det 

som jag har tagit upp här. 

Och man skulle också kunna använda det som grund för att ta reda på hur man kan utveckla 

försäljningssajterna för att göra dem ännu bättre, och få ännu nöjdare kunder. 
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Appendix 1 intervjuunderlag 

Här är de frågor jag skickade ut både på svenska och engelska. Frågorna bygger på det 

resultat som en mängd längre, mer ostrukturerade, intervjuer med kunder gav. 

Intervjuer 

Hur ofta handlar du online? 

När du handlar online är säkerhet någonting du ofta tänker på? Så som hur personlig 

information och ens pengar hanteras. 

Om ja, vad är det som gör att du känner dig säker på en sida? (Svara gärna vad som skulle få 

dig att känna sig säker både på en välkänd kedja och en för dig helt ny affärssajt) 

När du handlar vad är det som får dig att välja en butik före en annan? 

Om svaret på ovanstående fråga skulle vara utifrån affärer som du känner till och/eller sådana 

du har handlat på förut, tänk dig att du vill köpa någonting som du inte brukar köpa, och där 

det inte finns några super kända kedjor/affärer, vilka saker vore det då som skulle bestämma 

vilken affär du skulle välja? 

Vad är det som gör att du trivs på en försäljningssajt, och vad är det som gör att du vill 

komma tillbaka och handla på den igen? Påverkar det hur sidan är uppbyggd, i form av design 

och funktionalitet och i så fall vad är det som tilltalar dig mest? 

Är extra funktioner så som önskelistor, där du kan spara produkter du är intresserad av i en 

lista som du sedan kan ha för dig själv eller dela med andra, eller att kunna bevaka när 

produkter kommer in i lager, eller kanske ett bonus system som belönar dig ju mer du handlar, 

är några av dessa någonting som gör att du får en bättre känsla av en viss sida och vill komma 

tillbaka till den? 

Om din favorit affär hade en separat sida, antigen via Facebook, Twitter eller i en blogg av 

något slag mm. där man lägger upp nya produkter, nya händelser, tävlingar osv. är det 

någonting du kan tänkas följa? 

Vore det intressant om en försäljningssajt hade ett forum, där man kan prata om affärens 

produkter eller det övergripande området som affären har produkter inom. Där man t.ex. kan 

diskutera om en viss film, eller kanske prata med andra personer som har köpt samma produkt 

som jag, och se om de har några lösningar på mina problem, eller för företaget att nå ut till 

kunderna och fråga vad de tycker om olika saker. Är detta någonting som du tycker vore 

intressant och som du skulle kunna tänka dig att följa och/eller vara delaktig i? 

Om man hade en publik egen sida på en försäljningssajt där man kunde skriva om sig själv, 

vilka produkter som affären har som man äger, vad man tycker om dessa, kanske även sina 
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egna berättelser och vilken roll produkterna spelade in i dem och hur pass användbara de 

faktiskt var. Skulle en sådan funktion verka lockande eller är den mest ivägen? 

Om något problem skulle uppstå medans du handlar, hur går du då oftast tillväga för att få 

hjälp? 

Och till sist, finns det någon funktion som du har sett på någon sida som du tyckte var verkligt 

användbar (eller oanvändbar), eller finns det någon funktion som du tycker vore trevlig att ha? 

Och hur ser/såg dessa ut? 

 

Interviews 

How often do you buy things online? 

When you do buy something online, is the security on the site something you often think 

about? Such as how your money and personal information is handled. 

If it is, what is it on a site that makes you feel safe? (If there is a difference in this answer 

from a well known branch/store from a, for you, unknown site, I would appreciate an answer 

to both). 

When you are buying something online, what is it that makes you pick one store over 

another? 

If the answer to the question above is that you pick a store you know of, that you know is a 

big branch or somewhere where you have bought things before, imagine buying something 

you usually don’t buy, and where there are no well known branches/stores, what things would 

it then be that would make you pick one store over another? 

What is it that makes you feel “more at home” on a site, or more connected to it, or more 

willing to come back to it again? Are you affected by how the site is composed, how the site 

is looking/designed or the functionalities of it, or maybe how easy it is to navigate on it and 

find the things you are looking for? If so what and how, or if there is something else that 

makes you more interested in a site, what would that be? 

Is extra functions such as wishing lists, where you can save the products you are interested in 

but maybe not able to buy at the time, that you can have as reminder for yourself or send to 

others, or to be able to follow a product to see when you are able to order it, or maybe a bonus 

system which would award buying things from the site, are functions like this something that 

makes you wanting to come back to a certain store?  

If your favourite store had a separate page on Facebook, Twitter or as a blog of some kind, 

which would post the new products available, new events, contests and other information 

appropriate for the store in question, would that be something you would want to follow? 

Would you find it interesting to have a forum on a internet store, where you can talk about the 

products of the store, or of the general theme/area the store specialize in? Where you can for 
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example discuss a certain movie, or maybe ask other people who bought the same product as 

you did to see if they have any solution to a problem you might have, or where the company 

can reach out to the costumers to see what they think of something, would this be something 

you could consider following and be active on? 

If you had your own space within the site, where you could say who you are, what products 

you have, what you think of them, and maybe telling stories which might include how you 

used some of the things from the site and how they worked in a real life example, would that 

be something you would want to write, and read other peoples spaces? Or is it just a waste of 

time? 

If a problem would occur when you are buying something, what do you normally do to get 

help? 

And lastly, is there any function you have seen that you thought was really cool and useful (or 

really bad and unuseful), or if there is something you think would be nice to have but that you 

haven’t seen anywhere, and how did they work? 
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Appendix 2 samtliga procentsatser 
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