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Förord 
 
 
 

Med vår uppsats, skriven våren 2004, avslutar vi härmed tre års studier inom det ekonomiska 
området vid Blekinge Tekniska Högskola. Vi vill här rikta ett tack till alla som på ett eller 
annat sätt bidragit till vår uppsats. 
 
Framförallt vill vi tacka vår handledare Peter Stevrin, som varit en guide i vår arbetsprocess 
och som genom sina kommentarer och synpunkter utgjort ett stöd i vårt arbete.  
  
Vi vill även passa på att tacka alla företagen, som genom sin medverkan, bidragit till att vårt 
arbete har varit möjligt att slutföra, samtidigt som er respons haft en positiv inverkan på vår 
uppsats. 
 
Slutligen vill vi avsluta med att tacka alla de som genom sina frågor och synpunkter bidragit 
till ökade insikter och på så sätt lett arbetsprocessen framåt. 
 
 
Ronneby våren 2004 
 
 
 
 
 
 
            _____________________     _____________________ 
              Tommi Käyhkö      Christer Lindén 
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Sammanfattning 
 
 
 
 

Titel: Webbkonfiguratorer – Konsten att skräddarsy på Internet 
 
Författare: Christer Lindén & Tommi Käyhkö 
 
Handledare: Peter Stevrin 
 
Instutition: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att identifiera och beskriva de faktorer som 

kritiskt inverkar på en webbkonfigurators framgång och öka förståelsen kring 
faktorernas påverkan ur ett företagsperspektiv. Vårt syfte är även att försöka 
identifiera och beskriva eventuella mönster, som kan ses som generella inom 
området för webbkonfiguratorer. 

 
Metod: Som metod för insamling av empirisk data, har vi använt oss utav enkäter. 

Dessa har sänts ut via elektronisk post till de medverkande företagen. Vi har 
även genomfört ett test av de medverkande företagens webbkonfiguratorer. 

 
Slutsats: Vi har med bakgrund av våra empiriska och teoretiska data identifierat och 

beskrivit ett antal faktorer som vi kan se som essentiella för en 
webbkonfigurators framgång. Vi har även kunnat urskilja vissa mönster, som 
är generella och oberoende av bransch eller produkt. 

 
Nyckelord: Webbkonfiguratorer, elektronisk handel, kundanpassning i stor skala 

 3 



              Kandidatarbete i företagsekonomi VT-04 
Christer Lindén 801003-3911 
Tommi Käyhkö 810603-4955 

 
  

Abstract 
 
 
 

Title: Web configurators – The art of customizing on the Internet 
 
Authors: Christer Lindén & Tommi Käyhkö 
 
Supervisor: Peter Stevrin 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor Thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: Our purpose with this thesis is to identify and describe factors that have an 

critical influence in a web configurator’s success and to increase the 
understanding around the factors effect from a business perspective.  Our 
purpose is also to try to identify and describe possible patterns that can be 
considered as general within the area of web configurators. 

 
Method: As a method to gather empirical data, we have used a survey. These have been 

sent out by electronic mail to the participating companies. We have also 
conducted a test of the companies’ web configurators. 

 
Conclusion: We have with the background of our empirical and theoretical data identified 

and described a number of factors that we can see as essential for a web 
configurator to achieve success. We have also been able to discern certain 
patterns that are general and independent of branch or product. 

 
Key words: Web configurators, electronic commerce, mass customization 
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1. Bakgrund 
 
 

Dagens utveckling till alltmer kundanpassade produkter och tjänster, där den enskilde 
individen i allt större utsträckning kan påverka försäljarens erbjudande, är delvis en 
tillbakagång till den ursprungliga handeln mellan människor1.  
 
Denna handel innebar att varje produkt tillverkades i ett unikt exemplar till kunden. Men i takt 
med industrialiseringen och den teknologiska utvecklingen, blev det möjligt att producera i 
stor skala till en lägre produktionskostnad än tidigare. Med dessa stordriftsfördelar blev 
följden att produkterna blev alltmer likformade, där kunden inte hade någon möjlighet att 
påverka slutprodukten. 
 
Den teknologiutveckling som har skett efter massproduktionen, har gjort det möjligt att 
kundanpassa produktionen i allt större skala. Detta genom implementeringen av datateknologi 
inom företagens produktion2. Genom denna implementering blev det möjligt för företagen att 
tillämpa mer flexibla produktionssystem, där kostnaden för att skräddarsy en produkt 
minskade väsentligt, samtidigt som tillverkningstiden inte påverkades nämnvärt3. Genom att 
företagen kunde erbjuda kunderna kundanpassade produkter, ökade inte enbart företagen 
valmöjligheterna för kunderna, utan även företagets konkurrenskraft på marknaden4. 
 
Med Internets utveckling och utbredning världen över, har en ny marknadskanal skapats. 
Denna kanal är under ständig utveckling och håller på att växa5. Detta då alltfler företag inser 
möjligheterna som föreligger med att använda elektronisk handel som ett verktyg för att 
konkurrera globalt, samtidigt som positionen kan stärkas lokalt. Genom en etablering på 
Internet är det för företag möjligt att eliminera de geografiska barriärerna, då dessa spelar ut 
sin roll på Internet. Istället utgörs begränsningarna av andra länders lagstiftningar och tullar6. 
 
Det är framförallt elektroniska handeln som har insett potentialen med att kunna producera 
kundanpassade produkter. Detta genom insikten att en kundanpassning av digitala produkter 
kan användas till att tillämpa olika prisstrategier, beroende på vem kunden är. På så sätt 
skapas ett mervärde av produkten hos kunden, då produkten anpassas till kundens krav och 
önskemål7. 
 
I takt med att teknologin utvecklats, kan företag på Internet erbjuda denna möjlighet av 
kundanpassning inte enbart av digitala produkter, utan även fysiska. Denna form av 
kundanpassning innebär att kunden mer aktivt deltar i tillverkningsprocessen jämfört med 
tillverkningen av digitala produkter. När det gäller digitala produkter släpps kunden in i 
processen då det redan existerar en färdig produkt. Från denna avlägsnas sedan funktioner för 
att kunna erbjuda produkten i fler versioner och på så sätt kundanpassas denna för att möta 
kundernas efterfrågan8.  

1 Brown, Keith T. (2001) The Interactive Marketplace, sid. 78 
2 Davies, Stanley M. (1988) 2001 Management – Managing the future now, sid. 145-148 
3 Davies, Stanley M. (1988) a.a., sid. 21-22 
4 Davies, Stanley M. (1988) a.a., sid. 157 
5 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=246338 (2004-04-15) 
6 Weill, Peter and Michael R. Vitale (2001) Place to space – Migrating to eBusiness models, sid. 295 
7 Shapiro, Carl and Hal R. Varian (1998) Information rules : a strategic guide to the network economy sid. 32 
8 Shapiro, Carl and Hal R. Varian (1998) a.a., sid. 69 
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När det gäller kundanpassning av fysiska produkter på Internet, är det istället kunden som har 
möjlighet att vara med från början och utforma slutprodukten. Därigenom anpassas produkten 
för att möta den enskilde kundens krav och önskemål. Skillnaden mellan digital och fysisk 
kundanpassning på Internet är således att den digitala produkten tillverkas uppifrån och ner, 
medan den fysiska produkten tillverkas nerifrån och upp. 
 
För att exemplifiera digital och fysisk kundanpassning på Internet, kan detta åskådliggöras 
genom att dra paralleller till hur en glasskiosk fungerar. Dessa erbjuder ofta kunderna ett stort 
urval av olika glassorter, där kunden kan påverka vilken smak glasskulorna skall ha. Om 
denna process skulle fungera som en digital kundanpassning, skulle detta innebära att 
glasstruten från början bestod av tre kulor, men som minskade i antal beroende på vilken 
version kunden önskar.  
 
Jämfört med den digitala, innebär den fysiska istället att kunden från början erbjuds en 
glasstrut och kunden kan sedan själv välja vilket antal kulor som önskas och vilken smak 
dessa kulor skall ha. På så sätt blir varje glasstrut personlig och kan skilja sig åt mellan olika 
glassköpare. Därmed liknar den fysiska kundanpassningsmodellen på Internet delvis den 
ursprungliga handeln mellan människor, då varje produkt utformas enligt den enskilde 
kunden. 
 
Denna kundanpassningsmodell på Internet brukar benämnas webbkonfigurator. Namnet 
härrör från det faktum att kunden kan konfigurera eller skräddarsy produkten och att detta helt 
och hållet är en webbaserad process. 

 
 

1.1 Problemdiskussion 
 

Med bakgrund av Internets utveckling och spridning, vilket bland annat har resulterat i en 
växande elektronisk handel, finner vi det intressant att studera detta fenomen närmare. Detta 
då denna nya marknadskanal ständigt utvecklas och skapar nya innovativa lösningar. 
 
Generellt existerar det två olika modeller av elektronisk handel, nämligen Business to 
Consumer, ofta förkortat B2C samt modellen Business to Business, förkortat B2B. Inom B2C 
sker den elektroniska handeln mellan företag och individuella konsumenter, till skillnad mot 
modellen B2B, där handeln endast sker företag emellan9. 
 
Den elektroniska handelns utveckling och dess utnyttjande av kundanpassning i stor skala, 
kan ses som ett mycket intressant fenomen. Detta då den elektroniska handeln lett till att de 
geografiska barriärerna eliminerats och därmed har konkurrensen hårdnat. För att konkurrera 
på den globala marknad, tvingas företagen att bli alltmer kundcentrerade10.  
 
Därmed har den elektroniska marknaden blivit en marknad där kunderna styr och företagen 
måste anpassa sig till kundernas önskemål och krav. För att kunna möta dessa, erbjuder 
alltfler företag kunderna möjligheten till kundanpassning, genom en webbkonfigurator. 
 

9 Turban, Efraim (2002) Electronic commerce 2002 : a managerial perspective sid. 3 
10 Seybold, Patricia B. (2002) The customer revolution, sid. 3-4 
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En webbkonfigurator är ett verktyg som företag använder vid elektronisk handel, för att 
skräddarsy produkter eller tjänster efter kundernas individuella preferenser och på sätt göra 
produkterna mer personliga. Med en webbkonfigurator sätts kunden i centrum och ges 
möjlighet att påverka produktionsprocessen. På detta sätt produceras en unik produkt 
samtidigt som ett mervärde för kunden skapas. 
 
Då webbkonfiguratorer är en innovativ lösning, som utgör ett långsiktigt strategiskt verktyg 
för att överleva som företag i kampen om de alltmer krävande konsumenterna på Internet11, är 
det intressant att studera fenomenet närmare ur ett företagsperspektiv. Detta då fenomenet är 
relativt nytt och kunskapen kring webbkonfiguratorer inte är särskilt utbredd. I synnerhet 
gäller detta de faktorer som har en inverkan på en webbkonfigurators framgång. Därför är 
avsikten med detta arbete att identifiera och beskriva dessa faktorer. 

 
 

1.2 Frågeställning 
 

Med utgångspunkt från problemdiskussionen har följande frågeställning kommit fram: 
 
 
 Vilka faktorer kan ses som framgångsfaktorer för en webbkonfigurator? 
 
Med framgångsfaktorer åsyftar vi de faktorer som påverkar och resulterar i en ökad 
försäljning och/eller en ökad kundbas hos företagen.  
 
Denna frågeställning kommer att analyseras och besvaras med bas av teoretiska 
efterforskningar samt genom ett test av olika webbkonfiguratorer. Dessutom kommer en 
enkätundersökning att göras bland företag som använder sig av en webbkonfigurator. 

 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att identifiera och beskriva de faktorer som har en kritisk inverkan 
på en webbkonfigurators framgång och öka förståelsen kring faktorernas påverkan ur ett 
företagsperspektiv. Syftet är även att försöka identifiera och beskriva eventuella mönster, som 
kan ses som generella inom området för webbkonfiguratorer. 

 
 

1.4 Avgränsningar 
 

För att studien inte skall bli alltför bred och därmed riskera att hamna alltför långt utanför 
uppsatsens frågeställning, är det viktigt att sätta upp ramar och på så sätt avgränsa studien. En 
alltför bred studie innebär en onödig ökad tidspress, samtidigt som det därigenom inte kan gå 
lika djupt som det önskas inom området. 
 

11 Pine, Joseph B and James H. Gilmore (2000) Markets of one: creating customer-unique value through mass 
customization sid. 53 
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I detta arbete undersöks om det går att urskönja några kritiska faktorer för en 
webbkonfigurators framgång. Webbkonfiguratorer används inom både B2B och B2C, men vi 
finner det mest intressant att inrikta oss till området B2C, då vi själva oftast kommer i kontakt 
med webbkonfiguratorer i egenskap av konsumenter,. 
 
Vi har även valt att avgränsa oss till att enbart arbeta med företag som erbjuder skräddarsydda 
fysiska produkter genom en webbkonfigurator, då vi ser processen med att erbjuda 
skräddarsydda fysiska produkter som mer problematisk än skräddarsydda digitala produkter. 
 
Framgång kan ses som ett diffust uttryck, eftersom själva måttstocken för framgång oftast är 
väldigt individuell och därmed kan det vara svårt att urskönja några faktorer som kan ses som 
generella. I det här arbetet använder vi oss utav en ökad försäljning och/eller en ökad kundbas 
som mått på framgång, eftersom denna måttstock ger ett bra mått på framgång. Detta då 
merparten av de existerande företagen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad och där 
intentionen är att generera vinst till företagens intressenter, genom exempelvis en ökad 
försäljning och eller en ökad kundbas. 
 
 
1.5 Disposition 
 

Kapitel 1:  I detta kapitel tar vi upp bakgrunden till vår problemformulering samt 
vad vårt syfte med uppsatsen är. 

 
Kapitel 2:  Här presenteras de teorier vi valt att använda utav i vårt arbete. 
 
Kapitel 3:  Denna del visar vårt tillvägagångssätt, det vill säga vilka metoder vi 

använt i vårt arbete samt hur insamlingen av teoretisk och empirisk 
data skett. 

 
Kapitel 4:  Här presenterar vi de företag som medverkat i vårt arbete samt en 

beskrivning av företagens webbkonfiguratorer. 
 
Kapitel 5:  I detta kapitel analyserar vi våra empiriska data med bakgrund av vår 

teoretiska referensram. 
 
Kapitel 6:  Detta kapitel belyser de slutsatser vi har kunnat dra med vår analys i 

föregående kapitel. 
 
Kapitel 7:  Här framför vi egna reflektioner kring vårt arbete samt ger förslag till 

vidare forskning. 
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2. Teorier bakom webbkonfiguratorer 
 
 
Avsikten med denna uppsats är att identifiera de faktorer som har en kritisk inverkan på en 
webbkonfigurators framgång. Genom att åskådliggöra de faktorer som har en betydelsefull 
inverkan på både elektronisk handel i allmänhet som kundanpassning i synnerhet, erhålles en 
teoretisk förankring att utgå ifrån vid de empiriska studierna. 
 
För att få en bra bild kring kundanpassning i stor skala och de faktorer som inverkar, kommer 
de teorier och modeller som är utvecklade inom området att redogöras, samtidigt som 
intentionen är att knyta samman detta med den elektroniska handeln. Detta då 
webbkonfiguratorer är en modell för kundanpassning inom den elektroniska handeln. 

 
 

2.1 Kundanpassning i stor skala 
 

Då webbkonfigurator är en vidareutveckling av kundanpassning i stor skala, är det intressant 
att identifiera teorierna inom detta område. Genom att få en bild av vad som kan ses som 
viktigt för att nå framgång med kundanpassning i stor skala, är förhoppningen att på så sätt 
lättare kunna identifiera de faktorer som har en kritisk inverkan på en webbkonfigurator. 
 
För att förstå kundanpassning i stor skala, är det viktigt att förklara innebörden av detta 
begrepp. Enligt Joseph B. Pine kan kundanpassning i stor skala definieras som att företag 
minimerar produktionskostnaderna samtidigt som företaget maximerar möjligheten till 
individuell kundanpassning. Detta innebär alltså att företagen måste effektivisera 
produktionsprocessen för att på så sätt kunna minimera produktionskostnaderna. Pine menar 
att denna effektivisering kan uppnås genom att företagen standardiserar produkternas 
komponenter. På så sätt kan företagen skapa en flexiblare produktionsprocess, där 
möjligheten öppnas för individuell kundanpassning i stor skala12. 
  
Teorierna bakom kundanpassning i stor skala brukar ofta tillskrivas en person, nämligen 
Stanley M. Davis. Under 1980-talet fanns det en allmän övertygelse om att den nya 
teknologin skulle komma att påverka massproduktionen och möjliggöra till viss 
kundanpassning. Dock var det Davis som insåg möjligheten för företag att mer effektivt 
förenas med slutkunden. Davis menade att en av de viktigaste byggstenarna i framtidens 
ekonomi, var den enskilde kunden. Insikten om den enskilde kundens betydelse fick företagen 
att alltmer överge strategier där företagen marknadsför sig till hela marknaden och istället att 
börja segmentera marknaden13. 
 
I sin bok14 tar Davis upp de fördelar den nya teknologin innebär i fråga om möjligheter till 
flexiblare produktionsprocesser. Genom den nya teknologin menar han att omställningar inom 
produktionen blir lättare att genomföra, eftersom dessa omställningar inte behöver ta så lång 
tid. På så sätt skapar den nya teknologin en möjlighet till en flexibel produktion, där 
kundanpassning av produkter blir möjligt utan påverkan av tidsödande och kostsamma 

12 Pine, Joseph B. (1993) Mass customization, sid. 196-199 
13 Zuboff, Shoshana and James Maxmin (2002) The Support Economy, sid. 256 
14 Davis, Stanley M. (1988) 2001 Management – Managing the future now, tidigare utgiven som Future Perfect 
(1987) 
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produktionsfördröjningar. Davis exemplifierar med produktion i konfektionsbranschen, där 
den nya teknologin möjliggör tillverkning av storlekar som tidigare inte ansågs lönsamma, på 
grund av de omställningar som krävdes i produktionen15.  
 
Davis menar även att få företag har någon större vinning av att marknadsföra sig till alla 
kunder, då endast en del av dessa kan ses som potentiella köpare. För att exemplifiera tar han 
upp marknadsföring av produkter som är starkt förknippade med användarens kön, såsom 
reklam för nagellack och after shave16. Därför anser han att företag i största möjliga 
utsträckning, bör eftersträva att segmentera marknaden, för att finna företagets nisch. Detta då 
få företag har någon mening med att betjäna hela marknaden och genom att istället hitta 
företagets nisch, kan de marknadsföra produkterna effektivare och därmed bli mer 
framgångsrika17. Davis modell kring segmentering av marknaden illustreras här nedan. 

 
 

 
Bild 1 

Även om företag lyckas segmentera marknaden och hitta företagets nisch, menar Davis att 
företag bör sträva längre. Enligt honom utgör den individuella kunden det slutgiltiga steget i 
en segmentering av marknaden. Detta då teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt att 
nå individer i stor skala, samtidigt som dessa kan betjänas på ett individuellt plan18.  
 
Davis teorier kring individens roll inom kundanpassning i stor skala, har vidareutvecklats av 
bland annat Shoshana Zuboff. Hon menar att människor idag söker annan mening med livet 
än materiell säkerhet. Människan idag strävar efter att uppnå en hög livskvalité och 
värdesätter det som utgör en del av denna. Zuboff anser att människor i allt högre grad vill 
påverka omvärlden, eftersom de har en strävan att uttrycka sin egen identitet och vill därför 
ses som individer istället för en del av en stor massa19. Denna utveckling avspeglas även i 
utvecklingen av nya produkter, där människor vill vara delaktiga i denna process, då 
personliga produkter utgör en del av den högre livskvalitén. 
 
En annan som vidareutvecklat Davis teorier, är Joseph Pine. Med bakgrund av Davis teorier 
kring den nya teknologin och de möjligheter som denna innebär ifråga om flexibilitet, anser 
Pine, att för att få kundanpassning i stor skala att fungera framgångsrikt, måste de ha en 
flexibel organisation. Samtidigt måste företagen sträva efter att försöka uppfatta vad kunderna 
kommer att efterfråga härnäst20. Detta beror enligt Pine framförallt på att kunder egentligen 

15 Davis, Stanley M. (1988) 2001 Management – Managing the future now., sid. 21-22 
16 Davis, Stanley M. (1988) a.a., sid. 167 
17 Davis, Stanley M. (1988) a.a., sid. 168 

 13 

                                                



              Kandidatarbete i företagsekonomi VT-04 
Christer Lindén 801003-3911 
Tommi Käyhkö 810603-4955 

 
  

inte efterfrågar fler val, utan de vet exakt vad de vill ha. Problematiken ligger i ovissheten av 
den kommande efterfrågan. Enligt Pine kan företagen genom att lyssna på kunderna och iaktta 
deras beteende, lättare förutspå den framtida marknaden och därmed bli mer 
konkurrenskraftiga såväl som framgångsrika.  
 
Att lättare kunna förutspå den framtida marknaden, är enligt Pine möjligt genom den 
teknologiska utvecklingen. Detta då teknologin gör det möjligt för företagen att samla in data 
om kundernas preferenser. Denna kan sedan lagras i databaser och analyseras för att urskönja 
mönster i kundernas efterfrågan21.  
 
Pine anser vidare att den bästa metoden för att uppnå kundanpassning i stor skala, är genom 
att skapa moduler som kan sammansättas och på så sätt skapa variationer av produkten. Detta 
då det, enligt honom, är modulerna och inte den fullständiga produkten som skapar 
stordriftsfördelar. Genom möjligheten att kombinera modulerna till en rad olika produkter, är 
det därmed även möjligt att kundanpassa en produkt efter kundernas önskemål22. 

 
 

2.2 Elektronisk handel 
 

Med webbkonfiguratorer som ett verktyg inom den elektroniska handeln, är det essentiellt att 
ta del av de teorier som finns kring kundernas påverkan på den elektroniska handeln. Genom 
att ta del av dessa och spåra de mönster som råder inom den elektroniska handeln, kan dessa 
appliceras i den empiriska studien, då forskningsområdet är en del av den elektroniska 
handeln.   
 
Enligt Patricia B. Seybold råder det en kundrevolution23, som påverkar både den traditionella 
som den virtuella marknaden. Detta menar hon beror på teknologins utveckling och då 
Internet i synnerhet. Med Internet har kunderna fått tillgång till mer information, som är 
tillgänglig dygnet runt. Informationen behandlar inte enbart företagen och deras produkter, 
utan även alla processer som kunderna kommer i kontakt med. Denna information använder 
kunderna till att jämföra olika aktörer och på så sätt välja den aktör som levererar det mest 
attraktiva erbjudandet24. 
 
Det attraktiva erbjudandet och värdet av detta har diskuterats av bland annat Brown. Han 
anser att med det attraktiva erbjudandet åsyftas inte priset i första hand, utan istället menar 
Brown att det är andra faktorer som ses som mer attraktiva. Grundtanken är enligt Brown att 
dessa faktorer skall skapa ett mervärde för kunderna, då priset hos olika aktörer inte varierar 
speciellt mycket. Därför spelar priset en allt mindre roll som avgörande faktor vid kundernas 
köpbeslut. Brown anser att de avgörande faktorerna istället utgörs av exempelvis 
tilläggstjänster, alliansfördelar och andra tjänstebaserade skäl25.  
 

18 Davis, Stanley M. (1988) 2001 Management – Managing the future now, sid. 169 
19 Zuboff, Shoshana and James Maxmin (2002) The Support Economy, sid. 93 
20 Zuboff, Shoshana and James Maxmin (2002) a.a., sid. 257 
21 Pine, Joseph B and James H. Gilmore (2000) Markets of one, sid. 53-54 
22 Pine, Joseph B. (1993) Mass customization sid. 196 
23 Seybold, Patricia B. (2002) The customer revolution, sid. 1-3 
24 Seybold, Patricia B. (2002) The customer revolution, sid. 10 
25 Brown, Keith T. (2001) The Interactive Marketplace, sid. 135 
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För att återgå till Seybolds teorier kring kundrevolutionen, menar hon att kundernas mål i 
första hand inte är att kontrollera marknaden, utan istället att vara delaktiga och kunna 
påverka erbjudandet i allt högre utsträckning. Seybold drar paralleller till musikindustrin, där 
den teknologiska utvecklingen förändrat maktstrukturen. Det som skett inom musikindustrin 
håller enligt Seybold på att hända eller kommer att ske inom fler industrier. Seybold anser de 
mönster som kan urskönjas från den förändring som skett inom musikindustrin är att 
kunderna vill ha möjlighet att prova produkten innan de köper den. Samtidigt efterfrågas 
möjligheten att kunna dela upp produkten i mindre beståndsdelar, för att på så sätt personligen 
kunna kombinera dessa och skapa en unik produkt26. 
 
För att nå framgång på den elektroniska marknaden, anser Seybold att det finns ett antal 
avgörande faktorer som företagen måste få ökad kunskap kring. Dessa utgörs av följande åtta 
faktorer27: 
 

• Inrikta sig till rätt kunder: Detta handlar om att lära känna kunderna, 
vilka preferenser de har, men även om att identifiera vilka kunder som är 
mest lönsamma och vilka kunder som företaget vill attrahera. Dessa kunder 
utgörs ofta av kunder som har stort inflytande på andra och påverkar deras 
köpbeslut i hög grad. Genom att identifiera dessa är det lättare för 
företagen att inrikta sig till rätt kunder. 

 
 
• Kontrollera kundupplevelsen: Med detta menar Seybold att företagen 

skall sträva efter att erbjuda en varumärkt upplevelse, det vill säga att det 
tydligt skall framgå vilket företag kunden är i kontakt med. För att kunden 
då inte skall få en dålig erfarenhet av företaget, är det viktigt att fokusera 
på sådant som kunder generellt värdesätter, såsom att upprätthålla en hög 
kvalitetsnivå och undvika tidsfördröjningar, som resulterar i irritation och 
missnöje. Samtidigt är det viktigt att kunderna inte känner att de förlorar 
kontrollen och enbart behandlas som en i mängden.   

 
 

• Rationalisera processer som kommer i kontakt med kunderna: Med 
detta åsyftas att företagen måste identifiera slutkunden, eftersom de skall 
utgå från kunden. Med denna utgångspunkt kan de lättare effektivisera 
processerna som kunden kommer i kontakt med, eftersom företagen får en 
bild av processerna ur kundens perspektiv. Som ett steg i detta är det 
viktigt för företagen att ta tillvara de kommentarer kunder ger, för att på så 
sätt ytterligare förbättra processerna som kunderna kommer i kontakt med. 

 
 

• Skapa en fullständig bild av kundrelationen: För att kunna skapa en 
fullständig bild av kundrelationen, anser Seybold att kundernas 
förfrågningar till företagen, oavsett område, skall kunna besvaras effektivt 
och gärna utan kontakt med personal. Effektiviteten är kritisk del i detta, då 
kunden skall få en känsla av att han eller hon är viktig för företaget. Därför 

26 Seybold, Patricia B. (2002) The customer revolution, kap. 2 
27 Seybold, Patricia B. (1998) Customers.com, sid. 65 f.f. 
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måste alla inom företagets organisation ha tillgång till en fullständig bild 
av kunden och all information kring denna. 

 
 

• Förenkla för kunderna att utföra tjänster själv: I korthet handlar detta 
om att all information som kunden söker, oavsett område, skall kunna 
finnas tillgänglig. Med tillgänglig menar Seybold att den information 
kunden söker skall kunden kunna hitta oavsett på vilket sätt kunden väljer 
att kommunicera med företaget. Interageringen mellan kunden och 
företaget skall alltså ske på kundens villkor. 

 
 

• Underlätta kundernas processer: För att underlätta kundernas processer, 
anser Seybold att företagen måste förstå hur kunderna interagerar med 
företagen. Genom att öka förståelsen kring kundernas interagering, kan 
företagen förändra processerna, så att dessa underlättas för kunderna. Detta 
kan ske på olika sätt och Seybold exemplifierar med att företagen 
exempelvis kan göra det lättare för kunderna att jämföra olika produkter 
och på så sätt underlätta deras köpbeslut. 

 
 
• Erbjud personlig service: Genom att erbjuda personlig service, i form av 

möjligheten för kunderna att skapa en egen kund- profil, kan företagen 
skapa skräddarsydd information till varje kund. Den skräddarsydda 
informationen styrs av de preferenser som kunden angett i sin profil och på 
så sätt erbjuds bara information till kunden som han eller hon önskar. Med 
denna personliga service skapas en personlig relation mellan företaget och 
kunden.  

 
 

• Utveckla en gemenskap med kunderna: Med detta åsyftar Seybold att 
företag skall uppmuntra kunderna att interagera med andra kunder, som 
delar samma intressen. Genom denna uppmuntring kan företagen få ökade 
kunskaper om kunderna och deras efterfrågan, samtidigt som en 
gemenskap skapas. Inte enbart mellan kunderna och företaget utan även 
kunderna emellan. 

 
 

Enligt Seybold utgör alltså kunderna ett av de viktigaste elementen, då de är ett genomgående 
tema för alla de åtta faktorerna. Seybold lyfter särskilt fram vikten av att inrikta sig till rätt 
kunder och skapa sig en helhetsbild av dessa. Genom detta kan företagen lättare effektivisera 
de processer som kunderna kommer i kontakt med, eftersom företagen då utgår från kunden. 
Samtidigt kan företagen fördjupa kontakten med kunderna, genom att exempelvis skapa en 
gemenskap och på så sätt förbättra relationen med kunderna. Med en välutvecklad 
kundrelation, är möjligheterna större för företagen att nå framgång inom den elektroniska 
handeln, eftersom kunderna knyts närmare företaget och de ökade kunskaperna om kunderna 
kan användas till att göra kundupplevelsen mer personlig.  
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Seybolds teorier kring väsentligheten av att inrikta sig till rätt kunder, är något som även 
Zuboff betonar. Hon menar att genom en misslyckad kundinriktning riskerar företagen att inte 
få sålt produkterna. Zuboff nämner som exempel företag som inriktar sig till barn som 
avskräckande exempel, eftersom barnen inte kan fullfölja köpet, då de saknar kreditkort28. 
 
 
2.3 Webbkonfiguratorer 
 
Webbkonfiguratorer kan ses som en vidareutveckling av kundanpassning i stor skala, där 
teorierna kring kundanpassning kombinerats med den teknologiska utvecklingen och den 
elektroniska handeln som möjliggjorts genom denna. På så sätt har det blivit möjligt att skapa 
en mjukvara, för att kundanpassa produkter i stor skala inom den elektroniska handeln.  
 
Teknologiskt fungerar en webbkonfigurator som så, att en produkt består av ett antal 
parametrar. För varje parameter finns det ett antal värden och beroende vilket värde 
användaren väljer, påverkas de andra parametrarnas värden. På så sätt kan användarens val 
medföra att valmöjligheterna senare i processen minskar eller ökar. Praktiskt fungerar en 
webbkonfigurator som så, att den guidar användaren genom ett antal valmöjligheter. Denna 
guidning sker interaktivt och alla val som innebär förändringar uppdaterar webbkonfiguratorn 
och visar i realtid för användaren29. 
 

 
Bild 2 

Bilden ovan kommer från det danska företaget Configit30, som utvecklar webbkonfiguratorer. 
Den visar hur en webbkonfigurator är uppbyggd, i det här fallet en webbkonfigurator för en 
hemdator. Användaren väljer vilka komponenter som skall ingå i den färdiga produkten. 
Informationen till webbkonfiguratorn, om de olika komponenterna inhämtas från en databas, 
på bilden, till vänster om webbkonfiguratorn. I webbkonfiguratorn finns ett regelsystem som 
sätter ramarna kring vilka val som är möjliga. Dessa valmöjligheter är beroende av 

28 Zuboff, Shoshana and James Maxmin (2002) The Support Economy, sid. 258 
29 http://www.configit.dk/p_24.html (2004-04-26) 

 17 

                                                

http://www.configit.dk/p_24.html


              Kandidatarbete i företagsekonomi VT-04 
Christer Lindén 801003-3911 
Tommi Käyhkö 810603-4955 

 
  

användarens tidigare val. Alla val som användaren gör, sammansätts sedan i den virtuella 
tabulatorn, som är illustrerad till höger om webbkonfiguratorn på bilden. Tabulatorn kan 
beskrivas som det verktyg som sammanställer alla valda komponenter till en slutprodukt.   
 
En webbkonfigurator fungerar som en kundanpassningsmodell i stor skala, då den erbjuder 
samma möjligheter. Genom olika kombinationer av moduler, kan användaren skapa olika 
variationer av en produkt. Enligt Pine kan processen i en webbkonfigurator liknas vid att 
bygga med byggklossar virtuellt. Genom att klossarna kan kombineras på ett antal olika sätt, 
kommer slutprodukten variera beroende på hur användaren kombinerar klossarna. Pine menar 
därför att antalet byggklossar har en stor betydelse, eftersom fler klossar innebär ett ökat antal 
dimensioner för slutprodukten och därmed ökar möjligheten för användaren att påverka 
slutprodukten i större utsträckning31. 
 
Kritik mot denna teori om ökade valmöjligheter som kritisk faktor för webbkonfiguratorn har 
riktats från bland annat Zuboff. Hon ställer sig framförallt frågande om det är realistiskt att 
kunder verkligen vill satsa den tid det tar för att skapa en personlig produkt. Hon syftar då i 
synnerhet på produkter som kan uppfattas som konsumtionsvaror32. 
 
Ytterligare kritik har riktats från Dr. Jakob Nielsen, inte enbart mot Pines teorier kring 
valmöjligheter, utan även mot webbkonfiguratorer i allmänhet. Nielsen kritiserar framförallt 
användarvänligheten och menar att dessa ofta är krångliga att använda. Anledningarna anser 
Nielsen härrör i första hand från att det är svårt att jämföra alternativ och att förstå orsaken till 
problem i webbkonfiguratorn på grund av att hjälptext saknas.  
 
Nielsen menar även att webbkonfiguratorer tenderar att vara vilseledande för nybörjare, då 
valmöjligheterna för kunden är alldeles för många. Då det är enkelt för kunden att besöka en 
konkurrent i den elektroniska handeln, blir följden enligt Nielsen att risken är stor att kunder 
väljer en annan aktör. Han menar därför att även användarvänligheten är en väsentlig faktor 
som företagen bör ta hänsyn till för att webbkonfiguratorn skall kunna uppnå en framgång33. 
 
Nielsens teorier kring en webbkonfigurators användarvänlighet, är något som även Brown 
belyser. Brown menar att det är viktigt att webbkonfiguratorn har en inbyggd 
varningsfunktion34. Denna varningsfunktion kan handla om att användaren gör ett val som 
innebär att produkten ej är möjlig att färdigställa eller att någon av användarens restriktioner 
överskrids, såsom en användares önskade betalningsvilja. Brown ser detta som en kritisk 
faktor, då en webbkonfigurators varningsfunktion fyller en viktig funktion. Detta då en 
varningsfunktion kan uppmärksamma användaren, ifall ett val på ett eller annat sätt påverkar 
den fortsatta designprocessen35. 
 
 
 
 
 

30 http://www.configit.dk (2004-05-20) 
31 http://www2.cio.com/radio/1999/interview11.html , radiointervju med Pine för CIO 6/9-99 (2004-04-24) 
32 Zuboff, Shoshana and James Maxmin (2002) The Support Economy, sid. 312 
33 http://www.useit.com/alertbox/20000611.html (2004-04-27) 
34 Brown, Keith T. (2001) The Interactive Marketplace, sid. 117 
35 Brown, Keith T. (2001) The Interactive Marketplace, sid. 109 
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2.4 Sammanfattning av teoriavsnittet 
 

Med bakgrund av teorierna inom kundanpassning i stor skala, den elektroniska handeln och 
webbkonfiguratorer, kan det urskönjas ett antal faktorer som kan ha en kritisk inverkan på en 
webbkonfigurators framgång.  
 
Enligt Davis är det framförallt viktigt för företagen att utnyttja den nya teknologin till att 
uppnå en högre flexibilitet och genom den nya teknologin agera till kunderna så som de vore 
individer. Detta styrks av Zuboff, som menar att människan har blivit mer individuell och vill 
påverka omvärlden, för att på så sätt uppnå en högre livskvalitet. En del av denna högre 
livskvalitet utgörs enligt Zuboff av produkter, där individen varit delaktig i 
produktionsprocessen.  
 
Pine menar att för att kunna uppnå den här formen av kundanpassning i stor skala, måste 
företagen använda sig av moduler som kan kombineras till olika variationer av slutprodukten. 
Möjligheten till individuella kombinationer gör det möjligt för kunden att skapa en personlig 
produkt. 
 
Seybold anser att det med den nya teknologin uppstått en kundrevolution, där kunderna har en 
allt större möjlighet att påverka, samtidigt som tillgången av aktörer ökat. Mängden aktörer 
har lett till en ökad konkurrens med en prisutjämning som följd. Därför grundas kundernas 
köpbeslut inte längre på priset utan av andra faktorer. Enligt Brown utgörs dessa faktorer av 
tjänster och andra erbjudanden som skapar ett mervärde för kunden. 
 
Därför är det enligt Seybold viktigt att företagen investerar mer i kundrelationen, då denna 
spelar en allt viktigare roll i kampen om kunderna på den elektroniska marknaden. Då kunden 
står alltmer i centrum, menar Seybold att det är avgörande att företagen inriktar sig till rätt 
kunder. Detta är något även Zuboff betonar, då en misslyckad inriktning inte genererar några 
intäkter utan enbart kostnader. 
 
I takt med den teknologiska utvecklingen har det blivit möjligt att erbjuda kundanpassade 
produkter både i stor skala, samtidigt som det sker elektroniskt. Den teknologiska 
utvecklingen har också inneburit att det idag är möjligt för företag att erbjuda betydligt fler 
valmöjligheter för kunderna. Dessa valmöjligheter har av Pine beskrivits som en viktig faktor, 
där de ökade valmöjligheterna leder till fler dimensioner, som i sin tur innebär en större 
möjlighet att erbjuda exakt den vara kunden efterfrågar. 
 
Samtidigt innebär dessa ökade valmöjligheter att andra faktorer påverkas negativt. Bland 
annat Zuboff ställer sig frågande till om kunderna är beredda att lägga ner den tid det krävs 
för att skapa en personlig produkt. Dessutom anser Nielsen att användarvänligheten får stå 
tillbaka för de ökade valmöjligheterna, vilket innebär att webbkonfiguratorernas komplexitet 
riskerar driva bort de potentiella kunderna. 
 
Användarvänligheten är något som även Brown tar upp som en kritisk faktor för en 
webbkonfigurators framgång. Detta då han menar att det är viktigt att en webbkonfigurator 
har en inbyggd varningsfunktion, som uppmärksammar användaren om val som påverkar den 
fortsatta designprocessen. Detta kan handla om både val som omöjliggör ett färdigställande, 
men även om att någon av användarens förbehåll överskrids. 
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3. Tillvägagångssätt 
 
 

För att kunna besvara studiens frågeställning och för att läsaren skall kunna få en uppfattning 
kring de val av metoder som gjorts och den teori som valts att användas, presenteras här 
arbetets tillvägagångssätt.  
 
Ambitionen är att här visa de metodval som gjorts och med vilken bakgrund dessa beslut 
fattats. Här belyses även diskussioner kring metodval och de metoder som kan ses som 
relevanta för arbetet, för att på så sätt åskådliggöra de val som gjorts och vad dessa baserats 
på. 

 
 

3.1 Kvalitativ kontra kvantitativ 
 

Det finns två huvudformer av metoder som används inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen. Dessa är den kvalitativa och den kvantitativa. Med kvalitativ metod åsyftas att 
genom datainsamling och analys av denna försöka förklara och skapa förståelse för ett visst 
fenomen. Den kvantitativa metoden strävar istället efter att försöka orsaksförklara det 
fenomen som undersöks i studien36.  
 
Vi har i vårt arbete valt att använda oss av både den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen. 
Valet av vår ansats grundar sig på att vår ambition med vårt arbete är att försöka skapa en 
ökad förståelse, samtidigt som vi vill identifiera och beskriva de faktorer som inverkar på en 
webbkonfigurator. Dessutom är vår avsikt att försöka se om det går att urskönja några 
generella mönster bland webbkonfiguratorer. Merparten av våra data är utav kvalitativ art, 
även om det förekommer delar som är utav kvantitativ art. Vår intention med vårt arbete är 
dock inte att försöka orsaksförklara varför dessa faktorer är avgörande.  

 
 

3.2 Metoder för datainsamling 
 

Vid insamling av data till en studie, finns det två olika typer insamlingsmetoder. När 
forskaren själv samlar in data benämns detta som primärdata. Den andra formen benämns 
sekundärdata och är alla data som samlats in av andra än forskaren själv37. 
 
Vårt arbete kommer att endast bestå av primärdata. Dessa primärdata kommer att utgöras av 
det dataunderlag vi får in genom våra enkäter och vårt test av företagens webbkonfiguratorer.  

 
 

3.3 Reliabiliteten och validiteten i studien 
 

För att resultatet av ett arbete skall kunna ses som tillförlitlig, är det viktigt att empirin i 
studien är både relevant och trovärdig38. För kunna uppnå detta är det i vårt fall essentiellt att 

36 Andersen I (1998) Den uppenbara verkligheten, sid. 31-35 
37 Lundahl, Ulf och Per- Hugo Skärvad (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid. 52 
38 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? sid. 21 
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vår enkät är utformad på så sätt att vi genom enkäten får tillgång till de data vi söker. Speciellt 
då vi använder oss utav en enkät och möjligheten att återkomma med följdfrågor är ytterst 
begränsad.  
 
Därför har vi i utformningen av vår enkät lagt stor tonvikt vid hur vi formulerat våra frågor. 
Detta för att i största möjliga mån undvika att respondenten missförstår våra frågor. Dessutom 
har vi strävat efter att undvika att frågorna på något sätt blir ledande och därmed styr 
resultatet av enkäten. 
 
Vid arbetet med enkäten, såg vi det som viktigt att inte bara nå rätt företag, utan även att vår 
enkät besvarades av rätt person. Med rätt person syftar vi på den person som kan ses som 
ansvarig för företagets webbkonfigurator. Denna person kan utgöras av företagets VD, 
marknads- eller IT-ansvarig. Anledningen till att vi ser det som angeläget med rätt person, är 
dels att en del frågor kräver en viss insyn i företaget för att kunna besvaras, samt kunskaper 
kring företagets webbkonfigurator.  
 
Därför har vi i vårt arbete försökt nå personer med högre befattningar inom företagen, för att 
på så sätt försöka få så tillförlitliga svar som möjligt. En del i detta arbete har utgjorts av att vi 
i enkäten inte enbart bett respondenten att skriva sitt namn, utan även sin titel.  

 
 

3.4 Litteraturval 
 

För att få en bred teoretisk bakgrund att utgå ifrån och för att få en djupare förståelse för vårt 
forskningsområde, har vi studerat litteratur som vårt område behandlar. 
 
Vid efterforskningar av litteratur, har vi upptäckt att tillgången på litteratur inom området är 
tämligen begränsad. Eftersom webbkonfiguratorer är ett relativt nytt område och är en 
kombination av kundanpassning i stor skala och elektronisk handel, har vi för att få en bra 
bild även studerat litteratur om de båda senare områdena. 
 
Eftersökningar av litteratur har skett på Infocenter i Ronneby och genom databasen Libris, 
som är en databas över tillgänglig litteratur hos Sveriges forskningsbibliotek. Genom denna 
databas har vi fått möjlighet att låna litteratur som Infocenter inte kunnat erbjuda. 
 
Då vårt forskningsområde är relativt nytt och under ständig utveckling, har vi försökt använda 
oss av aktuell litteratur. Under arbetets gång har vi dock upptäckt att mycket av den nyskrivna 
litteraturen ofta refererar tillbaka till den tidiga litteraturen inom området och därför har vi 
valt att använda mycket av denna. 
 
Parallellt med vår litteratursökning har vår handledare Peter Stevrin varit behjälplig och 
rekommenderat författare och Internetsidor som kan vara av intresse för vår forskningsstudie. 
 
3.5 Val av företag 

 
För att försöka uppnå en bredd i vår studie, har vår strävan varit att försöka få företag inom 
olika branscher att medverka. Genom denna strävan har vi även uppnått en geografisk 
spridning på de medverkande företagen. Intentionen med vår strävan att se om det går att 
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urskilja några generella drag oavsett vilken produkt företagen erbjuder eller om det skiljer sig 
och vad detta i så fall beror på. 
 
De företag vi vänt oss till har det gemensamt att de alla erbjuder webbkonfiguratorer. Vi har i 
vårt urval av företag inte tagit hänsyn till företagens storlek, då syftet med vår studie är att 
undersöka webbkonfiguratorer och dessa är oberoende av företagets storlek. Istället har 
fokuseringen legat på hur företagen använder webbkonfiguratorer och hur dessa ser ut. 
 
Den initiala kontakten med företagen togs via elektronisk post, där vi förklarade vilka vi är 
och vad vårt syfte är med vår undersökning. All kommunikation med företagen sker på 
elektronisk väg, då företagen finns över hela världen och vi ser elektronisk post som lättaste 
sättet att kommunicera på. Ambitionen har varit att försöka etablera en kontakt med en person 
på företaget och på så sätt skapa en personlig relation. 
 
Vi har i vår undersökning vänt oss till tjugo företag med en förfrågan om att medverka i vår 
undersökning. Den initiala responsen från företagen var lite utav en besvikelse för vår del, då 
flertalet inte besvarade vårt första elektroniska brev. Genom att fortsätta e-posta företagen 
med påminnelser har vi slutligen skapat en kontakt med flertalet av företagen, där vi slutligen 
skickade ut femton enkäter.    

 
 

3.6 Val av tillvägagångssätt 
 

För att få svar på vår forskningsfråga, har vi som en del i vårt arbete valt att använda oss av 
enkäter och av ett test av företagens webbkonfiguratorer. Bakgrunden till vårt val av enkäter 
som metod, är att antalet företag i Sverige som använder webbkonfiguratorer och som vänder 
sig till konsumenter är begränsade. Naturligtvis hade det varit intressant att genomföra 
intervjuer med företagen, eftersom vi då lättare hade kunnat följa upp våra frågor med 
följdfrågor. Men detta ser vi som en praktisk omöjlighet, framförallt med tanke på de 
geografiska avstånden och den begränsade tid vi trots allt har, för färdigställandet av vårt 
arbete. 
 
Att använda oss utav telefonintervjuer har vi diskuterat och förkastat, eftersom flertalet av 
företagen befinner sig i andra tidszoner än vår och därmed skulle kommunikationen bli både 
problematisk och kostsam. Därmed ser vi enkäter utsända via elektronisk post som den mest 
lämpade metoden för vår undersökning. Detta då vi genom detta metodval kringgår den 
problematik som föreligger med de ovanstående metoderna. Genom att kommunicera på 
elektronisk väg kan vi genomföra vår undersökning på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som 
tidsskillnaderna får en minskad betydelse.  

 
 

3.7 Utformningen av enkäten 
 
Utformningen av enkäten har skett genom en deduktiv strategi39, där vi formulerat frågorna 
med utgångspunkt från vårt teoriavsnitt. På så sätt har vi alltså utgått från teorin och tillämpat 
denna i vår empiriska studie. 

39 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? sid. 34 
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Vår enkät består av tjugoen frågor, vilka är uppdelade i tre sektioner. Den första sektionen 
handlar om företagets webbkonfigurator, vad syftet och avsikten är med webbkonfiguratorn 
och hur denna har påverkat företagets verksamhet. Den andra sektionen handlar företagets 
kunder och hur relationen mellan företaget och deras kunder har förändrats genom en 
webbkonfigurator. Den tredje sektionen är en avslutande sektion med korta grundläggande 
frågor kring företaget. 
 
Svarspersonen får fylla i sitt namn och vilken titel han eller hon innehar. Detta för att vi skall 
kunna se på vilken administrativ nivå företagen besvarat vår enkät. Vi har i utformningen av 
frågorna strävat efter öppna svarsalternativ, där frågorna inte enbart kan besvaras av ett ja 
eller nej. Vår förhoppning är att genom denna utformning få djupare svar på våra frågor och 
därmed skapa gynnsammare förutsättningar för vårt analysarbete.  
 
I enkäten följer först en kort information kring enkätens syfte, en definition av vad en 
webbkonfigurator är samt anvisningar kring hur enkäten skall besvaras. Detta för att vi vill 
undvika missförstånd kring enkäten och dess frågor, då missförstånd kan leda till 
ofullständiga svar, som i slutändan påverkar vårt analysarbete. 
 
För att inte riskera att gå miste om information som våra frågor eventuellt inte tar upp, har vi i 
slutet av vår enkät uppmanat svarspersonen att tillägga eventuell information som han eller 
hon anser att vi missat och som kan vara av värde i vårt arbete. 
 
Då vår enkät inte enbart riktar sig till svenska företag, har vi översatt den till engelska. Vi 
hade en initial diskussion kring att skicka enkäten på engelska även till de svenska företagen, 
men vi anser att detta inte skulle vara till gagn för vårt arbete, utan istället leda till en minskad 
svarsfrekvens. Detta då vi använder oss utav öppna svarsalternativ i huvuddelen av enkäten 
och vi anser att enkätens lingvistiska utformning inte har någon påverkan på resultatet.  

 
 

3.8 Test av företagens webbkonfiguratorer 
 

För att kunna se om det kan urskönjas några generella mönster och om det går att dra 
paralleller mellan olika webbkonfiguratorers uppbyggnad och utseende, har vi valt att testa 
företagens webbkonfiguratorer som en del i vårt arbete. 
 
Anledningen till att vi valt att testa och att vi ser det som intressant för vår undersökning, är 
att vi genom våra tester kan få fram data som vi inte är möjlig att insamla med enkäter. Med 
enkäterna får vi svar på vad en webbkonfigurator innebär för företagen individuellt och hur 
denna påverkar företagens relation med kunderna. Dessutom kan vi med vårt test upptäcka 
essentiella faktorer som vi inte uppmärksammat i vår enkät eller som inte framgår av 
respondenternas svar.  
 
Genom att testa företagens webbkonfiguratorer kan vi se om det finns gemensamma drag 
mellan olika webbkonfiguratorers uppbyggnad och utseende. Genom dessa gemensamma 
drag är det möjligt att identifiera mönster, som är generella och oberoende av produkt eller 
bransch.  
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3.9 Sammanfattning av tillvägagångssättsavsnittet 
 

För att få svar på vår forskningsfråga, har vi i vårt tillvägagångssätt diskuterat olika metoder 
som vi anser som möjliga att använda i vårt arbete. Då vår intention med arbetet är att försöka 
identifiera och beskriva de faktorer som har en kritisk inverkan på en webbkonfigurators 
framgång, har vi utgått både från den kvalitativa och den kvantiativa ansatsen, då båda 
förekommer i vårt arbete. 
 
Eftersom vi i vårt arbete har vänt oss till företag spridda över världen, innebär detta att 
möjligheten till intervjuer försvårats, framförallt på grund av ekonomiska och geografiska 
anledningar. Därför har vi valt att använda oss av enkäter, där vi genom att tillämpa öppna 
svarsalternativ på frågorna, skapar en undersökning av kvalitativ art. 
 
Företagen vi har vänt oss till är av varierande storlek, då vi anser att detta inte har någon 
betydelse, eftersom webbkonfiguratorer är oberoende av företagsstorlek. Dock har vi i vårt 
arbete eftersträvat att få en bredd och därför valt att undersöka webbkonfiguratorer inom olika 
branscher. 
 
Enkäten som har sänts ut elektroniskt till företagen, består av tjugoen frågor. Dessa behandlar 
företagets webbkonfigurator, företagets kunder och företaget generellt. Då vi har vänt oss till 
både svenska och utländska företag, har vi utformat både en svenska och engelsk version av 
enkäten. Detta då vi inte anser att enkätens lingvistiska utformning inte har någon påverkan 
på resultatet.  
 
För att kunna åskådliggöra om det går att urskilja gemensamma drag kring olika 
webbkonfiguratorers uppbyggnad och utseende, har vi valt att testa de olika företagens 
webbkonfiguratorer. Detta för att skapa en djupare förståelse om det kan urskönjas några 
gemensamma drag oberoende av produkt eller bransch.  
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4. Presentation av företagen och deras webbkonfiguratorer 
 
 

4.1 Fine Stationary 
 

Fine Stationary är ett amerikanskt företag som säljer skrivmaterial på Internet, såsom diverse 
kort och tillbehör till dessa. Företaget har funnits sedan år 1999 och erbjuder kunderna sedan 
år 2000 en webbkonfigurator. Denna ger kunden möjlighet att skräddarsy sina egna 
personliga kort. Fine Stationary erbjuder företagets tjänster enbart på Internet. 
 
Fine Stationarys webbkonfigurator fungerar som så att kunden väljer först ett tema för sitt 
kort och får sedan ett antal olika förslag att välja mellan. Varje förslag erbjuder ett antal olika 
tillverkare, där kunden kan se hur många produkter varje tillverkare erbjuder och på vilken 
prisnivå dessa ligger. Produkterna har ett fast pris, som endast förändras om kunden väljer att 
använda mer än en färg till sitt kort. 
 
Webbkonfiguratorn ger sedan kunden möjlighet att skriva in en egen text. Denna är möjlig att 
få i ett urval av olika färger och stilar. Det är även möjligt för kunderna att infoga ett motiv 
eller ett monogram på kortet. Gällande både för text, motiv och monogram är att kunden har 
möjlighet att placera dessa var han eller hon önskar.  
 
De designförändringar som kunden gör, uppdateras inte automatiskt utan kräver att kunden 
klickar för att få en uppdatering. Det är även möjligt för kunden att zooma in, för att på så sätt 
se texten tydligare och även att spara de val som gjorts i designprocessen, för att återkomma 
till den vid ett senare tillfälle. Webbkonfiguratorn upplyser kunden om att det han eller hon 
skapat endast är en förhandskopia och att det slutgiltiga kortet kan komma att justeras av en 
professionell sättare. 
 

 
Bild 3 
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4.2 Lands End 
 

Lands End är ett amerikanskt företag som grundades 1963. Företag säljer kläder genom både 
butiker, kataloger och Internet. Det är dock endast på företagets amerikanska Internetsida som 
möjligheten med en webbkonfigurator erbjuds. Denna lanserades 2001 och ger kunden en 
möjlighet att skräddarsy personliga klädesplagg, däribland byxor. 
 
När kunden väljer att använda Lands Ends webbkonfigurator, får han eller hon ett urval av 
olika modeller att välja mellan. Varje modell erbjuds inom olika priskategorier, där priset är 
fast, oavsett vilka designförändringar kunden genomför. Om kunden tidigare beställt kläder 
från Lands End, kan kunden utgå från den egendesignade modell han eller hon beställde och 
sedan genomföra de ändringar som önskas. 
 
Webbkonfiguratorn erbjuder kunden möjlighet att påverka produktens färg och detaljer, som 
illustreras med bilder. Kunden får sedan fylla i sina kroppsmått och proportioner. Det är inte 
möjligt för kunden att se de förändringar som gjorts eller slutprodukten. Det är inte heller 
möjligt att spara förändringarna, såvida kunden inte beställer produkten. 
 
Lands Ends webbkonfigurator har en inbyggd varningsfunktion, som begränsar kundens 
personliga mått och kroppsproportionalitet.  
 
 

 
Bild 4 
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4.3 Tailor Online 
 

Tailor Online är ett svenskt företag som säljer skjortor på Internet. Företaget grundades år 
1998 och har sedan starten använt sig av en webbkonfigurator. Denna ger kunderna en 
möjlighet att designa och skräddarsy sina egna skjortor. 
 
När kunden valt vilken modell av skjorta han eller hon önskar, får kunden ett antal olika 
valmöjligheter. Dessa gäller olika designdetaljer på skjortan och vilket tyg samt vilken färg 
som finns att tillgå. Priset på skjortan är fast och påverkas endast om kunden väljer att få ett 
handsytt monogram på skjortan. 
 
De val kunden gör kring designdetaljerna illustreras både på produkten samt på en egen 
detaljbild bredvid. Dock är det endast de förändringar som påverkar skjortans framsida som 
illustreras på produktbilden. Inte heller kundens färgval illustreras på produktbilden, utan 
istället enbart på en detaljbild. 
 
Alla förändringar som kunden gör på produkten, uppdateras automatisk, dock ej 
färgförändringar. Det är inte möjligt att spara den färdigdesignade produkten för att 
återkomma senare, såvida kunden inte beställer produkten. 
 

 

 
Bild 5 
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4.4 Timbuk2 
 

Timbuk2 är ett amerikanskt företag som säljer väskor på Internet. Företaget startades år 1989 
och lanserade företagets webbkonfigurator år 2001. Med denna kan kunden designa sin egen 
cykelbudsväska på företagets Internetsida. 
 
Kunden kan genom webbkonfiguratorn påverka storleken på väskan, vilket material den skall 
bestå av och vilka färger det ska vara på väskan. Det är även möjligt för kunden att lägga till 
accessoarer till väskan, såsom mobiltelefonhållare och plånbok. 
 
Alla val som webbkonfiguratorn erbjuder kunderna, illustreras med en detaljbild, där kunden 
får information om detaljen, såsom priset på detaljen och färgval. 
 
De förändringar som kunden gör uppdateras automatiskt på den färdiga produkten och kunden 
kan se hur valen av detaljer förändrar utseendet på väskan. Dessutom kan kunden se vad varje 
val kostar och hur detta påverkar det slutgiltiga priset för den färdiga produkten. 
 
Webbkonfiguratorn har en inbyggd varningsfunktion, som uppmärksammar kunden om han 
eller hon gör ett val som påverkar den slutgiltiga produkten. Detta handlar om val som inte är 
kompatibla med varandra. 
 
Dock kan kunden inte spara de designförändringar han eller hon gör, men webbkonfiguratorn 
erbjuder en möjlighet att e-posta en produktbild på den färdiga produkten. 
 

 
Bild 6 
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4.5 T-shirts.com 
 

T-shirts.com är ett amerikanskt företag som funnits sedan år 1998. De har enda sedan starten 
erbjudit en webbkonfigurator på företagets Internetsida. På denna kan kunden designa sin 
egen t-shirt.  
 
T-shirts.coms webbkonfigurator erbjuder ett urval av t-shirtar i olika färger. När kunden gjort 
sitt val, kan han eller hon välja att lägga till en bild och text på t-shirten. Webbkonfiguratorn 
erbjuder ett antal färdiga bilder, men det finns även en möjlighet för kunden att själv lägga 
upp en egen bild. Likaså erbjuder webbkonfiguratorn ett antal olika typsnitt, där kunden kan 
välja vilken storlek och färg texten skall bestå av. Det är även möjligt för kunden att placera 
tryck och text där han eller hon önskar. 
 
Alla förändringar som kunden gör, uppdateras automatiskt, där kunden kan se hur 
förändringarna påverkar slutprodukten. Priset på t-shirten bestäms av antalet t-shirtar som 
beställs och om kunden önskar tryck på både fram- och baksidan eller bara på ena sidan. 
 
Det är möjligt för kunden att spara förändringarna och valen, för att återkomma till produkten 
vid ett senare tillfälle. 
 

 
Bild 7 

 29 



              Kandidatarbete i företagsekonomi VT-04 
Christer Lindén 801003-3911 
Tommi Käyhkö 810603-4955 

 
  

4.6 Volvo 
 

Volvo personbilar AB är ett dotterbolag till Volvo personvagnar AB, som grundades år 1927. 
Sedan år 1999 använder sig företaget av en webbkonfigurator. Denna erbjuder kunden en 
möjlighet att bygga en egen bil. 
 
Volvos webbkonfigurator fungerar som så, att kunden får välja mellan ett antal olika modeller 
av Volvobilar. När kunden har gjort sitt val av bilmodell, föreslår webbkonfiguratorn ett antal 
olika valmöjligheter kring bilens utseende och funktion.  
 
Webbkonfiguratorn är uppbyggd så att slutprodukten utvecklas efter de val som kunden gör 
och beroende på dessa, påverkas de framtida valmöjligheterna längre fram i designprocessen. 
Dock har webbkonfiguratorn ingen inbyggd varningsfunktion som upplyser kunden om vilken 
påverkan de olika valen får, utan kunden upptäcker detta först när valmöjligheten blir aktuell. 
Detta genom att webbkonfiguratorn rödmarkerar de val som inte är möjliga. 
 
Under hela designprocessen är det möjligt för kunden att se vad varje val kostar och även att 
se vad den totala kostnaden för produkten blir. Valen illustreras antingen genom enbart 
textinformation, genom en bild eller en kombination av de båda. Alla val som kunden gör 
uppdateras automatiskt. 
 
När kunden har designat hela produkten, är det möjligt att se slutprodukten och även en 
förstoring av denna. Dessutom kan kunden både spara förändringarna för att återkomma 
senare, men även att skicka informationen kring valen både till sig själv och till andra. 
 

 
Bild 8 
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4.7 Boarddesigner 
 

Boarddesigner är en del av det österrikiska företaget Gaspo. Boarddesigner säljer olika typer 
av skate- och snowboards på Internet. Gaspo har funnits sedan år 1967 och erbjuder genom 
Boarddesigner en webbkonfigurator på företagets Internetsida sedan år 2002. Med 
webbkonfiguratorn kan kunden designa sin egen bräda. 
 
Webbkonfiguratorn låter först kunden välja vilken typ av bräda som skall designas och 
längden på denna. Därefter kan kunden designa efter eget tycke och smak. 
Webbkonfiguratorn erbjuder en färgpalett, där kunden själv kan måla brädan. Dessutom kan 
kunden välja att infoga en bild, både ur det galleri som webbkonfiguratorn erbjuder, men även 
genom att ladda upp en egen bild. 
 
Kunden kan när som helst i designprocessen spara sin bräda för att återkomma vid ett senare 
tillfälle och färdigställa produkten. Det är även möjligt för kunden att ladda ner den valda 
brädtypen och designa den utan att vara uppkopplad mot Boarddesigners Internetsida.  

 
 

 
Bild 9 
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4.8 Larson Doors 
 

Larson Manufacturing är ett amerikanskt företag som tillverkar ytterdörrar. Företaget 
grundades år 1954 och implementerade en webbkonfigurator i företagets verksamhet år 2001. 
Med hjälp av webbkonfiguratorn kan företagets kunder lättare hitta en dörr som motsvarar 
deras krav och önskemål. 
 
Larson Doors webbkonfigurator fungerar som så, att kunden först väljer vilket karakteristiskt 
drag som han eller hon ser som viktigast för sin dörr. Därefter plockar webbkonfiguratorn 
fram ett urval av dörrar som uppfyller dessa krav. Efterhand som kunden gör olika val, faller 
olika valmöjligheter bort, tills enbart ett fåtal dörrar återstår som möjliga val. 
 
När alla val är gjorda, visar webbkonfiguratorn bilder och information på de möjliga dörrarna. 
Det är först här som kunden kan se vad dörrvalet kostar, dock ej specifikt utan enbart inom 
vilken priskategori dörren ligger. Det är inte möjligt för kunden att spara de val han eller hon 
gjort, för att återkomma senare. 
 

 

 
Bild 10 
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4.9 Rofa Design 
 

Rofa Design AB är ett svenskt företag som grundades år 1998. Företaget erbjuder olika typer 
av klädesplagg på Internet och implementerade en webbkonfigurator i företagets verksamhet 
för ungefär ett år sedan. Med hjälp av denna kan kunden designa sitt egna plagg, exempelvis 
en keps. 
 
Webbkonfiguratorn innebär att kunden först väljer sitt plagg och färgen på detta. Därefter kan 
kunden välja att infoga en text på plagget. Texten kan justeras genom olika valmöjligheter i 
form av typsnitt, färg på typsnittet och placering av texten. 
 
Det är inte möjligt för kunden att vare sig se de förändringar han eller hon gör eller den 
slutgiltiga produkten. Inte heller är det möjligt för kunden att spara valen, för att kunna 
återkomma senare och återuppta arbetet. 
 

 

 
Bild 11 
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5. Analyser 
 
 

För att kunna skapa en mening med den teori och empiri vi använt oss utav i vårt arbete och 
på så sätt öka förståelsen kring den data vi insamlat, är vår intention nu att genomföra en 
analys. 
 
I vår analys kommer vi först att analysera de tester vi genomfört av de medverkande 
företagens webbkonfiguratorer. Med testet var vår avsikt att se om det går att dra några 
paralleller mellan olika webbkonfiguratorer och om det går att urskönja några generella drag 
kring dess uppbyggnad. Vi ville även se om vi genom vårt test kunde urskönja faktorer som 
inte framkommer i våra enkäter. 
 
Vi kommer sedan att analysera de svar vi samlat in genom vår enkät till de medverkande 
företagen. Intentionen med enkäten var att få en bild av webbkonfiguratorn ur ett 
företagsperspektiv och att öka förståelsen kring detta. Med hjälp av enkäten var vår 
förhoppning att kunna identifiera kritiska faktorer som har en direkt inverkan på en 
webbkonfigurators framgång. 

 
 

5.1 Testanalys 
 

Med bakgrund av det test vi utfört på de medverkande företagens webbkonfiguratorer, har vi 
försökt identifiera faktorer som kan ses som generella, det vill säga oberoende av produkt och 
bransch. Vi har även försökt se om vi kan dra paralleller mellan olika webbkonfiguratorer, 
kring deras uppbyggnad och utseende. 
 
I vår testanalys har vi använt oss utav vår teori som utgångspunkt, för att på så sätt kunna 
identifiera möjliga essentiella faktorer för en webbkonfigurators framgång, men vi har även 
genom vårt test försökt se om vi kan urskönja faktorer som inte teorin tar upp. 
 
 
5.1.1 Utseendets betydelse 

 
När vi tittat webbkonfiguratorernas utseende och grafiska uppbyggnad, har vi sett att flertalet 
av de undersökta webbkonfiguratorerna vid en första anblick, i mångt och mycket liknar 
varandra utseendemässigt. Trots detta kan det urskönjas variationer mellan utseendet som 
varken är produkt- eller branschberoende.  
 
Tre av de medverkande företagen är verksamma inom konfektionsbranschen, dock kan se vi 
skillnader i de olika webbkonfiguratorernas utseende. Vi ser istället stora grafiska likheter 
med webbkonfiguratorer från andra branscher. 
 
För att få en tydligare bild, kan vi exemplifiera med Lands Ends webbkonfigurator för 
klädesplagg, som utseendemässigt varken liknar Tailor Onlines skjortkonfigurator eller T-
shirts.coms t-shirtkonfigurator. Istället ser vi stora likheter mellan Lands Ends och Larson 
Doors webbkonfiguratorer. Noterbart är att Larson Doors, som namnet antyder, tillverkar 
ytterdörrar.  
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Liknande branschöverskridande exempel ser vi bland de andra medverkande företagens 
webbkonfiguratorer. Tailor Onlines liknar mer Fine Stationarys webbkonfigurator än något av 
de andra företagen inom konfektionsbranschen. Likaså påminner T-shirts.coms 
webbkonfigurator mer om Boarddesigners  än de andra företagens inom samma bransch. Det 
mest slående exemplet ser vi dock i Timbuk2s webbkonfigurator för cykelbudsväskor, som 
grafiskt har stora likheter med den webbkonfigurator Volvo erbjuder potentiella bilköpare. 
 
Vi ser därför att det går att dra paralleller mellan olika webbkonfiguratorers utseende och 
grafiska uppbyggnad, som är oberoende av vilken bransch eller produkt som företaget 
erbjuder. Därmed ser vi att det inte finns någon generell branschspecifik standard för 
webbkonfiguratorer, även om det ofta finns likheter mellan webbkonfiguratorer inom samma 
bransch.   
  
 
5.1.2 Antalet produkter kontra antalet valmöjligheter 
 
Om vi istället tittar på de medverkande företagens webbkonfiguratorer och hur dessa är 
uppbyggda, kan vi dra paralleller mellan olika webbkonfiguratorer, men det är svårt att 
urskilja några generella drag. 
 
Alla av de testade webbkonfiguratorerna bygger på ett system där användaren måste göra ett 
antal grundval för att kunna gå vidare i designprocessen. Utan att göra dessa val är det inte 
möjligt att färdigställa en produkt och därför kan vi se att alla de medverkande företagens 
webbkonfiguratorer stödjer den teknologiska teorin bakom webbkonfiguratorer. Detta då 
användaren genom valen påverkar de olika parametrarnas värden, som användaren märker 
genom att antalet valmöjligheter påverkas. 
 
Även om webbkonfiguratorerna stödjer denna teori, kan vi se en skillnad i hur stor omfattning 
företagen tillämpar teorin. Detta i form av antalet val som användaren kan göra, som varierar 
relativt mycket. För att exemplifiera kan vi jämföra Boarddesigners webbkonfigurator för 
brädor med Timbuk2s för cykelbudsväskor.  
 
Boarddesigner erbjuder tre olika produkter, medan Timbuk2 enbart erbjuder en produkt. Trots 
detta erbjuder Timbuk2 fler valmöjligheter för företagets produkt, då användaren av 
Timbuk2s webbkonfigurator kan komplettera produkten med diverse tillbehör. I 
Boarddesigners fall erbjuds inte dessa valmöjligheter, utan enbart möjligheten att designa 
produkternas utseende. 
 
Med det ökade antalet valmöjligheter som Timbuk2 erbjuder med företagets 
webbkonfigurator, ökar därmed dimensionerna på produkten. Detta är något som Pine menar 
är viktigt, då antalet valmöjligheter som företagens webbkonfiguratorer erbjuder inverkar på 
användarens möjligheter att påverka slutprodukten.  
 
Därmed kan vi se att det inte är antalet produkter som i första hand är en essentiell faktor, 
utan istället antalet valmöjligheter som användaren erbjuds med varje produkt. Detta är något 
som vi kan se genom att flertalet av de medverkande företagen endast erbjuder en eller ett 
fåtal olika produkter. 
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5.1.3 Exponering av valmöjligheter 
 

I vårt test av de medverkande företagens webbkonfiguratorer, har vi sett skillnader mellan 
företagen kring vilket sätt de väljer att presentera produkterna och valmöjligheterna att 
förändra produkterna. 
 
Vi kan se bland de medverkande företagen, att det finns olika sätt att presentera produkten 
och valmöjligheterna. Det vanligaste sättet är att företagen i webbkonfiguratorn exponerar 
både produkten och valmöjligheterna samtidigt för användaren. Bland de övriga sätten vi 
iakttagit, är att företagen antingen enbart exponerar valmöjligheterna och att användaren på så 
sätt bygger ihop produkten, utan att kunna se slutprodukten. I vissa fall förekommer det dock 
möjligheten att kunna se slutprodukten. 
 
Om vi tittar på möjligheten att för användaren kunna se hur valen påverkar slutprodukten, 
varierar denna mellan de medverkande företagen. Nästan alla av de testade 
webbkonfiguratorerna visar användaren hur slutprodukten ser ut, men en del av företagens 
webbkonfiguratorer åskådliggör inte för användaren hur valen förändrar produkten under 
designprocessen utan enbart slutprodukten. 
 
Vi kan som exempel ta upp Volvo och Larson Doors. I Volvos webbkonfigurator är det 
möjligt för användaren att se hur förändringarna påverkar slutprodukten, då produkten 
uppdateras automatiskt vid varje val som görs. I Larson Doors fall styrs användaren istället 
igenom olika valalternativ och får först en bild av produkten då valen är gjorda. 
 
Möjligheten att kunna se de olika valmöjligheterna och hur dessa påverkar produkten är något 
som kan ses som viktigt för användarvänligheten. Detta då Nielsen menar att det är viktigt att 
kunna jämföra olika alternativ, för att skapa en helhetsbild kring de olika valmöjligheterna.  
 
Med bakgrund av vårt test som visade att företagen prioriterar att exponera slutprodukten 
framför att exponera de förändringar som sker i designprocessen och Nielsens teori om 
väsentligheten att kunna jämföra alternativ, kan vi se att det råder delade meningar. Av detta 
kan vi se att företagen kanske bör omprioritera och satsa på att öka möjligheterna för 
användaren att lättare kunna jämföra olika valmöjligheter och på så sätt förbättra 
användarvänligheten. 

 
 

5.1.4 Varningsfunktioner 
 

Som en del i en webbkonfigurators användarvänlighet, pekar Brown på användningen av 
varningsfunktioner som en viktig faktor. Enligt Brown har dessa som syfte att 
uppmärksamma användaren om val som ej är möjliga på grund av att produkten blir omöjlig 
att producera eller att någon av användarens restriktioner överskrids.  
 
Vårt test av de medverkande företagens webbkonfiguratorer, visar att flertalet av de 
undersökta företagen inte använder sig utav varningsfunktioner i webbkonfiguratorerna. I de 
fall då det förekommer, handlar det inte om att användarens restriktioner överskrids, utan 
istället att de val som gjorts leder till att produkten inte är möjlig att producera. 
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Anledningen till avsaknaden av möjlighet för kunderna att använda sig av varningsfunktioner, 
anser vi bottnar dels i företagens val av prissättning men framförallt att företagen inte till fullo 
är kundcentrerade, utan fokuserade på att utgå från företagens egna premisser. Vi kan återigen 
se att användarvänligheten får stå tillbaka. Men genom en ökad kundcentrering där företagen 
utgår från användarens egna premisser istället för företagets, kan en bättre användarvänlighet 
uppnås. 

 
 

5.1.5 Prisets betydelse 
 

Priset som en faktor vid kunders köpbeslut, menar Brown har en mindre betydelse, då priset i 
stort sett är likvärdigt hos alla aktörer. Istället är det faktorer som skapar mervärde som spelar 
en avgörande roll. Detta mervärde kan enligt Brown skapas bland annat genom olika typer av 
tilläggstjänster. 
 
Detta är något som vi kunnat se i vårt test av de medverkande företagens webbkonfiguratorer, 
där flertalet använder sig av en prissättningsmodell som bygger på ett fast pris för produkten. 
Oavsett hur många förändringar och val som användaren gör i företagets webbkonfigurator, 
förblir priset detsamma, samtidigt som ett mervärde skapas för kunden i och med att denne 
släpps in i designprocessen. 
 
I vårt test upptäckte vi även att några företags webbkonfiguratorer använder sig av en 
prissättningsmodell där priset utgår från noll och sedan förändras beroende på de val som 
användaren gör. Gemensamt för de webbkonfiguratorer som använder denna modell är att 
användaren får information av vad varje kostar och samtidigt en uppdatering som visar hur 
priset för slutprodukten förändras.  
 
Med bakgrund av vår upptäckt kan vi dra paralleller till Nielsens teorier kring 
användarvänlighet och då hans teori om möjligheten att kunna jämföra alternativ som viktig 
faktor. Genom att användaren kan se vad varje val kostar och hur detta påverkar totalpriset, är 
det således lättare för användaren att kunna jämföra olika alternativ. Därmed kan vi se att 
möjligheten till jämförelse av olika prisalternativ är en viktig faktor, då denna utgör en del i 
en webbkonfigurators användarvänlighet. 

 
 

5.2 Sammanfattning av testanalysen 
 

Efter att ha testat de medverkande företagens webbkonfiguratorer och analyserat de 
iakttagelser vi gjort, kan vi se ett antal utmärkande essentiella faktorer som har en inverkan på 
en webbkonfigurators framgång.  
 
Vid vårt test visade det sig att utseendet på de medverkande företagens webbkonfiguratorer 
varierade, men det går inte att dra några paralleller mellan dem, som är produkt- eller 
branschberoende. Istället ser vi gemensamma drag mellan webbkonfiguratorer inom helt olika 
branscher. Därmed ser vi det inte som en framgångsfaktor, utan mer som ett mönster bland 
webbkonfiguratorer. 
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Vi kan även med bakgrund av vårt test konstatera att antalet produkter som erbjuds i en 
webbkonfigurator oftast endast utgörs av en eller ett fåtal. Istället kan vi se att det är antalet 
valmöjligheter som kan ses som viktigare faktor. Detta då ökade valmöjligheter resulterar i 
ökade dimensioner för produkten och därmed möjligheten för användaren att påverka 
slutprodukten. 
 
De varningsfunktioner som Brown förespråkar används i de fall de förekommer i 
webbkonfiguratorer, inte för att underlätta för användaren. Istället utgår varningsfunktionerna 
från företagens produktionsmöjligheter och varnar användaren när produkten ej är möjlig att 
färdigställa. 
 
Vårt test visar även att användarvänligheten i de medverkande företagens webbkonfiguratorer 
varierar. Flertalet exponerar slutprodukten för användaren, men bara ett fåtal av de testade 
webbkonfiguratorerna visar hur användarens val förändrar både slutprodukten som totalpriset. 
Möjligheten att kunna se förändringar, i både pris och produkt, är något som bör tas hänsyn 
till, då de utgör en del i en webbkonfigurators användarvänlighet. 
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5.3 Enkätanalys 
 

Som en del i vår empiriinsamling valde vi att skicka ut enkäter till företag som använder sig 
utav webbkonfiguratorer. Vår enkät gick ut till femton företag, där företagen gavs en veckas 
tid för besvarande av enkäten. Därefter skickade vi ut en påminnelse till de företag som inte 
svarade inom den angivna tidsramen. 
 
Inom den givna tidsramen emottog vi svar från sex företag och efter påminnelse inkom 
ytterligare tre svar. Sammanlagt svarade alltså nio av femton företag, vilket ger en 
svarsfrekvens på 60 %. Med bakgrund av detta kan vi trots allt se oss som relativt nöjda med 
vår enkätundersökning, även om vår förhoppning var att försöka få svar från två tredjedelar av 
företagen. 
 
I vår enkätanalys har vi på liknande sätt som i testanalysen utgått från vår teori, för att genom 
våra enkätsvar identifiera och beskriva faktorer som har en inverkan på en webbkonfigurators 
framgång.  

 
 

5.3.1 Kundsegmentering 
 

För att ett företag skall lyckas med att kundanpassa i stor skala, menar Davis att det är 
essentiellt att segmentera marknaden och försöka marknadsföra sig till individen istället för 
den stora massan. Detta då endast en del av den stora massan utgör potentiella kunder för 
företagen. 
 
Davis teorier om vikten av att marknadsföra sig till individen, är något som även Zuboff ser 
som en av de avgörande faktorerna för att kunna nå framgång. Zuboff menar att genom att 
inte segmentera marknaden och inrikta sig till rätt kunder, riskerar företagen att inte få sålt 
produkterna. 
 
Som en del i vår enkät ställde vi en fråga där vi undrade vilka målgruppen är för företagets 
webbkonfigurator. Vi ställde även en fråga angående hur företagen har marknadsfört 
webbkonfiguratorn. Genom att jämföra svaren på dessa frågor med svaren på frågorna om hur 
webbkonfiguratorn påverkat företagens intäkter och kundbas, har vi kunnat identifiera ett 
mönster. 
 
Mönstret visar att företag som varit noggranna med att segmentera marknaden och i 
marknadsföringen inriktat sig speciellt till vissa kundgrupper, har resulterat i både ett 
förbättrat ekonomiskt resultat för företaget, såväl som en ökad kundbas. Bland de företag som 
inte lagt ner några större resurser på att marknadsföra webbkonfiguratorn till rätt kunder, visar 
det sig att varken intäkter eller kundbasen har ökat. 
 
Mönstret kan särskilt urskiljas bland de företag, där webbkonfiguratorn endast utgör en del i 
deras verksamhet. Detta då dessa företag lättare har kunnat registrera förändringar än de 
företag, där webbkonfiguratorn utgör hela verksamheten. Anledningen är att företag med en 
webbkonfigurator som huvudverksamhet inte har några andra uppgifter kring kunder och 
försäljning att jämföra med, då dessa företagen inte skulle existera utan webbkonfiguratorn.      
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5.3.2 Möjligheterna med att kunna spara 
 

Den tidsmässiga aspekten av en webbkonfigurator, i form av den tid det krävs från 
användaren att designa en produkt, är något som Zuboff riktat kritik mot. Hon ifrågasätter 
realismen i att människor verkligen vill satsa den tid det tar för att designa en personlig 
produkt. I synnerhet syftar Zuboff på produkter som kan ses som konsumtionsvaror. 
 
Vi har i vår enkät ställt frågan till företagen om möjligheten för användaren att kunna spara 
förändringarna i webbkonfiguratorn, då en sparfunktion gör det möjligt för användaren att 
återvända vid ett senare tillfälle och då designa färdigt produkten. Majoriteten av de 
medverkande företagen svarade att de erbjuder denna möjlighet, men ofta kräver företagen en 
registrering från användarens sida. Med denna registrering skapas ett kundkonto, där kundens 
förändringar i webbkonfiguratorn sparas, men samtidigt även uppgifter om kunden.  
 
Vi kan dra paralleller mellan kravet från företagens sida om att användaren måste registrera 
sig och Seybolds teorier om det viktiga i att försöka sträva efter att kontrollera 
kundupplevelsen. Detta då Seybold menar att kontrollen av kundupplevelsen utgör en viktig 
faktor för att kunna nå framgång. Genom användarens registrering får företagen tillgång till 
information om användaren och kan på så sätt utnyttja denna för att kunna erbjuda 
användaren en mer personlig service. 
 
Användarens registrering möjliggör även fler möjligheter för företagen. Enligt Pine är det 
svårt för företagen att kunna förutse kommande efterfrågan, eftersom denna är oviss. För att 
kunna hantera denna ovisshet, menar Pine därför att det är viktigt att företagen lyssnar på 
kunderna. Genom att användaren registrerar sig, kan den information som företaget får kring 
användarens olika val, innebära att företagen lättare kan urskönja mönster och på så sätt 
förutspå framtida trender. 
 
I vår enkät ställde vi frågan om företagen har kunnat urskönja några mönster i kundernas val. 
Vi har jämfört de medverkande företagens svar på denna fråga med svaren på frågan om 
företagens webbkonfigurator erbjuder en sparfunktion. Detta för att försöka se om det går att 
finna något samband. Vår jämförelse mellan företagens svar på de båda frågorna visade en 
klar tendens till detta. 
 
I de fall där företagen erbjuder en sparfunktion i webbkonfiguratorn, kan vi se att alla 
företagen har kunnat urskönja mönster i kundernas val och har på så sätt kunnat förutse 
framtida efterfrågetrender. Bland de företag som inte erbjuder en sparfunktion i 
webbkonfiguratorn, har inget mönster bland kundernas val kunnat urskönjas.  
 
Med bakgrund av svaren på de frågor vi ställde i enkäten, gällande sparfunktionen och 
möjligheten att urskilja mönster, kan vi se att sparfunktionen i en webbkonfigurator spelar en 
viktig roll. Detta då företagen genom att utnyttja denna får en rad nya möjligheter. Dessa 
utgörs av möjligheten för företagen att erbjuda en mer personlig service samt möjligheten att 
lättare förutse framtida trender. 
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5.3.3 Vikten av aktuell information 
 

Som en del i vår enkät, tillfrågade vi de medverkande företagen om det uppkommit några 
problem med webbkonfiguratorn. Svaren på frågan var av skiftande karaktär, där en del 
företag stött på mer problem än andra. En del av de medverkande företagen svarade att det 
inte uppkommit några problem med webbkonfiguratorn eller att de inte har någon kännedom 
om det. 
 
Ett av de problem som framkom i företagens enkätsvar, är det krav en webbkonfigurator 
ställer på ständig uppdatering. Flera företag påpekar hur svårt det är att uppdatera 
webbkonfiguratorn med aktuell information, då detta fordrar stora resurser, både i form av 
arbetsinsatser som kapital. Trots att webbkonfiguratorn är resurskrävande, ser företagen det 
viktigt eftersom företagen har märkt att kunderna blivit alltmer produktmedvetna med 
webbkonfiguratorn. Detta då det med webbkonfiguratorn finns en större tillgång på 
information samtidigt som det är lättare för kunden att finna den information som för honom 
eller henne är viktig.  
 
Vikten av att erbjuda aktuell information till användarna av webbkonfiguratorn är något som 
även Seybold betonar. Seybold menar att företagen skall sträva efter att förenkla för kunderna, 
så att de i största möjliga mån, skall kunna utföra tjänster på egen hand. Därmed är det viktigt 
att informationen är aktuell och korrekt, eftersom det annars innebär att användaren inte kan 
utföra sina tjänster på egen hand. 
 
Med bakgrund av detta, kan vi se att både vår teori och empiri betonar vikten av aktuell 
information. Eftersom användaren i företagens webbkonfigurator måste fatta val kring 
produkten, är det viktigt att informationen är både korrekt och aktuell. Detta då brist på 
information eller felaktig sådan, innebär att användaren inte kan fatta val, utan måste kontakta 
företaget för att få riktig information. Därmed kan användaren inte utnyttja 
webbkonfiguratorn på egen hand. Således är uppdaterad information, som är både korrekt och 
aktuell, en faktor som bör beaktas för att en webbkonfigurator skall kunna uppnå framgång. 
 
  
5.3.4 Kravet på flexibilitet 
 
Ett av företagen tog i sina svar upp att företaget stött på problem, framförallt i fråga om 
produktion och leveranser. Enligt företaget går det inte producera och leverera kundernas 
egendesignade produkter lika snabbt som företagets standardiserade produkter. Detta är enligt 
företaget en följd av svagheter i produktions- och leveransprocessen. 
 
Produktions- och leveransprocesserna är något som Pine ser som viktigt. För att 
kundanpassning i stor skala skall kunna fungera, krävs det enligt Pine att företagen är flexibla. 
Detta för att tillverkning av personliga produkter i stor skala skall kunna fungera, utan 
kostsamma och tidsödande produktionsfördröjningar. Således utgör företagets flexibilitet en 
viktig del för att en webbkonfigurator skall kunna fungera. 
 
Även om det bara var ett företagen som tog upp problematiken med skräddarsydda produkter, 
kan vi se det som en viktig faktor. Anledningen är att problematiken inte kan knytas till någon 
speciell produkt eller bransch, utan istället kan ses som ett generellt problem. Detta då alla 
företag som erbjuder en webbkonfigurator måste skapa en flexiblare organisation, för att 
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kunna producera skräddarsydda produkter utan kostsamma och tidsödande 
produktionsfördröjningar.    

 
 

5.3.5 Användarproblem 
 
I frågan kring de problem företagen upplevt med webbkonfiguratorn, visar det sig att ett av 
problemen är att en del av företagens kunder har svårigheter att använda företagens 
webbkonfiguratorer. Dessa svårigheter för användarna bottnar i att företagens 
webbkonfiguratorer är krångliga att använda för nybörjare. 
 
Ett av företagen uppger i sitt svar att implementeringen av webbkonfiguratorn har lett till att 
kunder allt oftare kontaktar företaget. Ofta handlar kundernas frågor om webbkonfiguratorn, 
där kunderna framför önskemål om att få hjälp i designprocessen. Detta då de finner den 
alltför komplicerad och svår att använda. 
 
Problematiken med att användare finner svårigheter i att använda en webbkonfigurator, är 
något som Nielsen tar upp i sina teorier kring användarvänlighet. Nielsen menar att för att 
förbättra användarvänligheten i webbkonfiguratorer, bör företag erbjuda någon form av 
hjälptext. På så sätt kan kunderna hjälpa sig själva. Följden av en avsaknad av hjälptext i 
företagens webbkonfiguratorer kan enligt Nielsen resultera i att kunder istället söker sig till en 
annan aktör. Detta då det inom den elektroniska handeln är lätt för kunden att vända sig till 
andra aktörer. 
 
Därmed kan vi se att användarvänligheten är en faktor som företagen bör vara 
uppmärksamma på. Detta då en webbkonfigurator som är alltför svår för kunderna att 
använda och som inte erbjuder någon typ av hjälptext, kan resultera i att kunderna istället 
söker sig till en annan aktör. 

 
 

5.3.6 Marknadsföringens betydelse 
 

På frågan kring hur företagen har marknadsfört webbkonfiguratorn, visar det sig att 
majoriteten av företagen enbart genomfört marknadsföringsåtgärder på Internet och då i 
synnerhet enbart på företagens egna webbsidor eller på andra marknadsplatser. Detta visar 
alltså att företagen i första hand vänder sig till människor som redan använder Internet för 
elektronisk handel och inte till människor som inte utnyttjar denna möjlighet.  
 
Vi ser inte marknadsföringen i sig som en viktig faktor, utan som vi skrivit tidigare, istället 
vikten av att rikta marknadsföringen till rätt personer som en viktig faktor för att nå framgång 
med en webbkonfigurator. Istället ser vi det som ett mönster, eftersom majoriteten av de 
deltagande företagen har valt att marknadsföra sig på samma sätt. Det går inte att urskilja 
någon skillnad gällande bransch eller produkt och därmed ser vi mönstret som generellt. 
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5.4 Sammanfattning av enkätanalysen 
 

Efter att ha sammanställt våra enkäter och analyserat dessa, kan vi urskönja några faktorer, 
som kan ses som generella och ha en inverkan på en webbkonfigurators framgång. 
 
Vid en jämförelse kring hur företagen marknadsfört webbkonfiguratorerna samt vilka som 
utgör målgruppen för företagens webbkonfiguratorer, kunde vi tydligt se ett mönster. Vi 
kunde se att de företag som segmenterat marknaden och inriktat marknadsföringen till rätt 
personer, har kunnat uppvisa både ett mer positivt ekonomiskt resultat såväl en ökad kundbas. 
Något som företag som inte har marknadsfört webbkonfiguratorn till rätt personer kunnat 
uppvisa. Detta är särskilt tydligt bland företag där webbkonfiguratorn endast utgör en del av 
verksamheten, vilket kan förklaras med att företag som existerar enbart genom 
webbkonfiguratorn inte har möjlighet att kunna mäta detta.  
 
Detta mönster stöds av Zuboffs teori kring vikten av att inrikta sig till rätt kunder, där Zuboff 
menar att företag som inte segmenterar marknaden och inte inriktar sig till rätt kunder, 
riskerar att inte få sålt produkterna. 
 
Vi kan i vår analys även urskilja vikten av att kunna erbjuda en sparfunktion i 
webbkonfiguratorn. Zuboff ifrågasätter realismen i att människor vill ta sig den tid det tar för 
att designa en personlig produkt. Genom att erbjuda en sparfunktion i webbkonfiguratorn kan 
användaren spara förändringarna och återkomma senare för att designa färdigt produkten. 
Majoriteten av företagen erbjuder denna möjlighet, men kräver i gengäld att användaren 
registrerar sig.  
 
Denna registrering kan ses som ett sätt för företagen att insamla information om användarna. 
Informationen kan användas till att erbjuda en mer personlig service. Detta är något som 
Seybold ser som viktigt, eftersom möjligheten att insamla information av användarna kan ses 
som ett sätt att kontrollera kundupplevelsen. 
 
Registreringen kan även ses som ett sätt för företagen att kunna förutspå kommande trender. 
Vår analys av enkäten visar att flertalet av företagen som erbjuder en sparfunktion har kunnat 
urskönja mönster, något som företag utan en sparfunktion i webbkonfiguratorn inte kunnat se. 
Ovissheten kring kommande efterfrågan är något som Pine belyser som en essentiell faktor 
för framgång med en webbkonfigurator, då företagen aldrig exakt kan veta vad kunderna 
kommer att efterfråga. Därför menar Pine att det är viktigt att lyssna på kunderna, något som 
är möjligt genom en sparfunktion. 
 
I vår enkät efterfrågade vi vilka problem som uppkommit för företagen med 
webbkonfiguratorn. En av de faktorer som majoriteten av företagen upplever som 
problematisk är kravet på ständiga uppdateringar av information som webbkonfiguratorn 
ställer. Detta uppger flera företag som både tidskrävande och kostsamt. Men för att 
användaren skall kunna utnyttja en webbkonfigurator maximalt, krävs det att informationen är 
både korrekt och aktuell. Utan detta måste användaren kontakta företaget för hjälp och kan 
således varken fatta val på egen hand eller använda webbkonfiguratorn till fullo. 
 
Ett av företagen har i och med implementeringen av en webbkonfigurator, upptäckt att 
produktionen och leveranserna inom företagets organisation måste effektiviseras och bli mer 
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flexibel. Detta eftersom de skräddarsydda produkterna innebär en krångligare produktions- 
och leveransprocess än de traditionella produkterna. Vikten av flexibla organisationer är något 
Pine pekar på som viktig faktor för framgång, då detta är en förutsättning för att 
kundanpassning i stor skala skall kunna fungera. 
 
Av företagens svar framkom det även att en del av företagens kunder haft svårigheter att 
utnyttja företagens webbkonfiguratorer, då dessa kan uppfattas som krångliga att använda. 
Användarvänligheten är något som Nielsen ser som viktigt, då en webbkonfigurator som 
uppfattas som krånglig, kan leda till att kunderna söker sig till en annan aktör. 
 
Vad vi inte kan se som en framgångsfaktor, är hur företagen marknadsför 
webbkonfiguratorerna. Däremot ser vi detta som ett generellt mönster, då företagen, oavsett 
produkt och bransch, marknadsfört webbkonfiguratorn på samma sätt. 
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6. Konklusion 
 
 

I vårt förra kapitel analyserade vi vårt test av företagens webbkonfigurator och de enkätsvar vi 
emottagit från företagen. Med bakgrund av dessa båda analyser, har vi kunnat identifiera 
faktorer som vi kan se som framgångsfaktorer för en webbkonfigurator. Vi kan även urskilja 
generella drag eller mönster mellan de olika webbkonfiguratorerna.  
 
Vi kan se att alla webbkonfiguratorer, oberoende av bransch och produkt, har en liknande 
uppbyggnad. Alla de testade webbkonfiguratorerna utgår från en grundprodukt som sedan 
utvecklas i takt med användarens val. Det finns en variation kring hur processen sker, men 
principen är densamma. Därmed kan vi se ett mönster i webbkonfiguratorernas uppbyggnad.  
 
Utseendet mellan de olika webbkonfiguratorerna varierar, men det framgår ändå ett mönster 
mellan dem. Även om företagens webbkonfiguratorer vid en första anblick kan tyckas se olika 
ut, men vid en närmare granskning finner vi att likheterna mellan de medverkande företagens 
webbkonfiguratorer överväger skillnaderna.  
 
Alla företag som medverkat i vårt arbete, har i vår enkät uppgett att de marknadsför 
webbkonfiguratorn på liknande sätt. Mönstret är att företagens marknadsföringsinsatser 
begränsar sig till företagens egna webbsidor eller andra marknadsplatser på Internet och att 
företagen inte marknadsför webbkonfiguratorn genom andra medier.  
  
Av våra analyser kan vi se åtta faktorer som vi kan se som framgångsfaktorer för en 
webbkonfigurator. Alla faktorer är generella och berör webbkonfiguratorer oberoende av 
vilken produkt eller bransch handlar om. De åtta framgångsfaktorerna som vi lyckats 
urskönja, presenteras här nedan och är på inget sätt rangordnade efter hur stor inverkan de har. 
 
Pines teori om flexibilitet som en viktig faktor inom kundanpassning i stor skala, kan vi även 
se stämmer in på webbkonfiguratorer. Detta då vår empiri visar på ett behov hos företag att 
vara flexibla för att kunna erbjuda skräddarsydda produkter. Då i synnerhet inom företagets 
organisation, eftersom skräddarsydda produkter ställer krav på både produktions- och 
leveransprocesserna. Därför ser vi flexibilitet som en viktig faktor för att uppnå framgång 
med en webbkonfigurator. 

 
Nielsens teori om vikten av användarvänlighet i webbkonfiguratorer, visar sig även i vår 
empiri, där företag upptäckt problem med att användarna funnit webbkonfiguratorn alltför 
krånglig och därmed alltför svår att använda. En webbkonfigurator som är alltför svår att 
använda, kan enligt Nielsen resultera i att kunderna väljer en annan aktör. Något som är enkelt 
på den elektroniska marknaden. Därmed kan vi se användarvänligheten som en 
framgångsfaktor.  
 
Både Davis och Zuboff menar att företag måste segmentera marknaden och inrikta sig till rätt 
kunder, eftersom de annars riskerar att inte få sålt företagets produkter. Denna teori stöds av 
vårt empiriska material, där vår enkät visar att företag som segmenterat marknaden och 
inriktat sig till rätt kunder kan uppvisa ett mer positivt ekonomiskt resultat såväl som en ökad 
kundbas. Något som inte kan utläsas av de företagen som inte gjort denna segmentering. 
Således ser vi segmentering som en essentiell faktor för framgång med en webbkonfigurator.  
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Brown ser varningsfunktioner som en viktig faktor, då dessa informerar användaren om 
någon restriktion överskrids. Vår empiri visar att företagen utnyttjar dessa, men oftast utgår 
dessa från företagens egna begränsningar än användarnas. Genom att istället utgå från 
användarnas premisser, kan användarvänligheten i en webbkonfigurator förbättras. Vi kan 
därför se att varningfunktioner utgör en framgångsfaktor. 
 
Ett av de största problemen för de medverkande företagens webbkonfiguratorer, är kravet på 
ständig uppdatering. Detta då uppdateringarna är både tidskrävande och kostsamma. Dock 
menar Seybold att dessa uppdateringar är viktiga, eftersom det utan dem inte är möjligt för 
användaren att utnyttja webbkonfiguratorn till fullo. Seybold anser även att företagen skall 
sträva efter att förenkla processerna, så att kunden kan utföra sina tjänster själv. Om då 
informationen inte är uppdaterad måste användaren kontakta företaget för hjälp och därmed 
kan inte användaren utföra sina tjänster på egen hand. Med detta som bakgrund ser vi 
uppdateringar som essentiellt och därmed en faktor att beakta för att uppnå framgång. 
 
Pines teori om att antalet valmöjligheter i en webbkonfigurator är viktigt, då dessa påverkar 
antalet dimensioner och i slutändan därmed hur stor möjlighet användaren har att påverka 
slutprodukten. Detta visar sig även i vår empiri, där flertalet av företagen endast erbjuder en 
eller fåtal produkter och istället fokuserat på att erbjuda ett större antal valmöjligheter. Genom 
denna fokusering erbjuder företagen ett större antal dimensioner på produkten. Slutsatsen blir 
att vi kan se antalet valmöjligheter som en framgångsfaktor. 
 
Möjligheten att kunna se de olika valmöjligheterna och hur användarens förändringar 
påverkar produkten ifråga om pris och utseende, är något som Nielsen anser som viktigt för 
användarvänligheten i en webbkonfigurator.  Nielsen menar att om användaren kan se vad 
varje val kostar och hur detta påverkar totalpriset, är det lättare för användaren att kunna 
jämföra olika alternativ, då en helhetsbild skapas. I vår empiri kan vi se att företagen ofta 
enbart visar slutprodukten eller det totala priset, istället för att åskådliggöra hur användarens 
val förändrar produkten och priset. Genom exponera både det slutgiltiga som förändringarna, i 
fråga om utseende och pris på produkten, kan ett företag öka användarvänligheten i 
webbkonfiguratorn. Därmed ser vi exponering av valmöjligheter och hur dessa förändrar 
produkten i fråga om pris och utseende som essentiell faktor för en webbkonfigurators 
framgång. 
 
Sparfunktionens roll i en webbkonfigurator anses av både Seybold och Pine som viktig. 
Seybold pekar på väsentligheten av att kontrollera kundupplevelsen och på så sätt kunna 
erbjuda en personligare service. Pine menar att företag aldrig exakt kan förutspå den 
kommande efterfrågan och måste därför lyssna på kunderna. Det visar sig i vår empiri att de 
företag som erbjuder en sparfunktion i webbkonfiguratorn, ofta kräver en registrering i 
gengäld. Därmed kan företagen samla information om användaren. Bland de företag som har 
en sparfunktion visar det sig även att företagen har kunnat urskönja trender, något som 
företagen utan en sparfunktion inte kunnat se. Med denna bakgrund kan vi se att 
sparfunktionen spelar en viktig roll i en webbkonfigurator och därför anser vi att den bör 
beaktas som en framgångsfaktor. 
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6.1 Sammanfattning av konklusionen 
 
Med bakgrund av vår analys, som bygger på vår teoretiska referensram och våra insamlade 
empiriska data, har vi i vår konklusion lyft fram de mönster och faktorer som vi kunnat 
urskönja i vårt arbete. 
 
De mönster vi har kunnat urskönja är att alla de medverkande företagens webbkonfiguratorer 
har en liknande uppbyggnad, där alla utgår från en grundprodukt. Vi har även kunnat urskönja 
att alla företagen marknadsför webbkonfiguratorn på samma sätt, nämligen enbart genom 
företagens egna Internetsidor eller på andra elektroniska marknadsplatser. Slutligen ser vi 
även att utseendet på företagens webbkonfiguratorer vid en första anblick skiljer sig lite åt, 
men vid en närmare granskning är gemensamma dragen fler än olikheterna. 
 
Av vår analys har vi även kunnat urskönja åtta faktorer, som vi kan se som essentiella för en 
webbkonfigurators framgång. Dessa åtta utgörs av flexibilitet i företagets organisation, 
användar- vänlighet i webbkonfiguratorn, segmentering av marknaden, varningsfunktioner i 
webbkonfiguratorn, kravet på uppdateringar, vikten av en sparfunktion, antalet valmöjligheter 
och exponeringen av dessa. 
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7. Våra reflektioner 
 
 

Med bakgrund av de mönster och framgångsfaktorer som vi har kunnat identifiera och 
beskriva i vårt arbete, anser vi att vårt arbete kan tillföra en ökad förståelse och kunskap kring 
området webbkonfiguratorer.  
 
Då vi tidigare i våra studier kommit i kontakt med området webbkonfiguratorer, ansåg vi att 
vi hade viss kunskap och insyn inom området. Under arbetets gång anser vi att vår kunskap 
kring webbkonfiguratorer ökat och då i synnerhet kring de faktorer som har en inverkan. Men 
vi anser även att vi under arbetets gång fått en bredare bild av webbkonfiguratorer, både kring 
utseendet av dessa samt hur de används i företagens verksamheter.  
  
Intresset från företagen vi kontaktat i vårt arbete har varierat, men där de företag som valt att 
medverka, gjort det helhjärtat och funnit ämnet intressant. Detta har yttrat sig i form av 
kommentarer, tips och förslag. Genom att de medverkande företagen varit aktiva med 
synpunkter kring vårt forskningsområde, har detta underlättat vår arbetsprocess och deras 
positiva inställning har smittat av sig. 
 
Under vårt arbete med uppsatsen har tankar uppkommit, som resulterat i frågeställningar 
kring områden inom webbkonfiguratorer. Dessa frågeställningar kan vi se som förslag på 
vidare forskning, då vi i vårt arbete inte behandlat dessa uppkomna frågeställningar.  
 
 
7.1 Förslag till vidare forskning 

 
I vårt arbete har vi enbart studerat webbkonfiguratorer som erbjuder fysiska produkter. 
Därmed kan webbkonfiguratorer som erbjuder tjänster vara ett intressant område att forska 
vidare inom. Detta då det exempelvis kan vara intressant att se om de kritiska faktorerna är 
desamma inom ämnet för skräddarsydda tjänster genom en webbkonfigurator. 
 
Under arbetets gång har vi funderat kring varför så få företag i Sverige använder 
webbkonfiguratorer och då i synnerhet inom området för B2C. Sverige brukar ses som ett av 
världens ledande IT-länder, där Internetanvändningen bland befolkningen är utbredd. För 
stora delar av befolkningen utgör Internet en naturlig del av vardagen, då Internet används för 
att finna information, utföra tjänster och till att kommunicera med andra. Därför kan det vara 
intressant att undersöka varför webbkonfiguratorer inte utnyttjas mer i svenskt näringsliv. 
 
En fråga som vi ställde oss under arbetets gång, är hur stor påverkan ett varumärke har i en 
webbkonfigurator. Även om intentionen med en webbkonfigurator vill skapa en personlig 
produkt, så kan vi ifrågasätta om inte varumärket trots allt spelar in. Detta då ett varumärke 
för många symboliserar en viss status, men även en garanti på produktens kvalité. Därmed 
kan det vara intressant att se om ett varumärke har betydelse i en webbkonfigurator och hur 
stor denna betydelse i så fall är. 
 
I företagens enkätsvar framkom det att en del företag hade en förhoppning att i framtiden 
kunna erbjuda en tredimensionell bild av produkten, medan en del av de medverkande 
företagen erbjuder denna funktion redan idag. Vi funderar kring hur viktigt det är att kunna 
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erbjuda denna funktion och undrar om det är något företagen bör eftersträva? Vi har i vårt 
arbete visat vikten av att kunna erbjuda möjligheten att se förändringar, både i fråga om pris 
som utseende. Därmed ställer vi oss frågande om det är viktigare att erbjuda en 
tredimensionell funktion än att visa förändringar? Med bakgrund av dessa frågor kan vi se det 
som intressant att forska vidare kring just värdet av en tredimensionell funktion. 
 
Av vår enkät framgick det ett mönster, som visade att alla företagen marknadsför 
webbkonfiguratorn endast på företagens egna webbsidor eller på andra marknadsplatser. Detta 
väckte en diskussion hos oss, då vi ställer oss frågande om företagen borde marknadsföra 
webbkonfiguratorn genom andra medier, för att på så sätt kunna attrahera nya potentiella 
kunder. Därmed kan vi se det som intressant att i vidare forskning jämföra företag som 
marknadsfört webbkonfiguratorn genom andra medier, med företag som enbart marknadsfört 
på Internet. 
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Bilaga 1 
 
 
 

Enkät 
 

Om enkäten: Denna enkät utgör en del i vårt kandidatarbete. Syftet med vårt kandidatarbete är 
att försöka identifiera framgångsfaktorer för en webbkonfigurator. Med en webbkonfigurator 
menar vi möjligheten för kunder att designa och skräddarsy en produkt på Internet.  
Vänligen skriv era svar på frågorna under varje fråga och utnyttja så mycket plats som ni 
känner att ni behöver för att besvara frågan. 

 
Namn & titel:____________________________ 
 
Företag:_______________________________ 
 
 
 

Frågor kring företagets webbkonfigurator 
 

1. När började företaget använda webbkonfigurator i verksamheten? 
 
 
 
 

2. Varför valde företaget att använda en webbkonfigurator? 
 
 
 
 

3. Vilken eller vilka produkter erbjuder företaget med sin webbkonfigurator? 
 
 
 
 

4. Vilka är företagets målgrupp för denna produkt? 
 
 
 
 

5. Hur har företaget marknadsfört webbkonfiguratorn? 
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6. Hur har webbkonfiguratorn påverkat företagets verksamhet? 
 
 
 
 

7. Hur ser företagets framtidsvisioner ut för webbkonfiguratorn? 
 
 
 
 

8. Vilka problem har företaget stött på med webbkonfiguratorn? 
 
 
 
 

9. Vilka är företagets mål med webbkonfiguratorn? 
 
 
 
 

10. Vad är företagets huvudsyfte med webbkonfiguratorn? 
 
 
 
 
11. Vad har företaget för intäktsmodell för webbkonfiguratorn? 

 
 
 
 

Frågor kring företagets kunder 
 

12. Hur har webbkonfiguratorn påverkat kundbasen? 
 
 
 
 

13. Till hur stor del har kunden möjlighet att påverka designprocessen? 
 
 
 
 
14. Har kunden möjlighet att spara sina val och produktförändringar? 
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15. Kan företaget urskilja något mönster i kundernas val och i så fall vad? 
 

 
 
 

16. Har webbkonfiguratorn lett till breddande av produktsortimentet och i så fall hur? 
 
 
 
 

17. Har webbkonfiguratorn lett till ökade intäkter och har dessa genererats genom 
försäljning till nya kunder eller ökad försäljning hos befintliga kunder? 

 
 
 
 

18.  Hur har relationen till kunderna förändrats med webbkonfiguratorn? 
 
 
 
 

Frågor om företaget 
 

19. Hur länge har företaget funnits? 
 
 
 
 

20. Hur många anställda har företaget? 
 
 
 
 
 

21. Vad är företagets affärsidé 
 
 
 

 
 
Tack för er medverkan. Vi tar vänligen emot kommentarer och känner ni att vi missat någon 
fråga och vill bidra med information är vi tacksamma om ni skriver det här nedan.  
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Bilaga 2 
 
 
 

Survey 
 

About the survey: This survey will be used in our bachelor thesis. Our thesis is about trying 
to find some critical success factors for Web configurators. By web configurators we mean 
the possibility for a customer to design a product online. Please write your answers below 
every question and feel free to use as much page space as you wish for every question. 

 
Name & title:__________________________________________ 
 
Company:_____________________________________________ 
 
 

 
Questions about the company’s web configurator 

 
1. When did the company start using a web configurator? 
 
 
 
 
2. Why did the company decide to use a web configurator? 
 
 
 
 
3. What products does the company offer with the web configurator? 
 
 
 
 
4. Who are the target group for the company with this product? 
 
 
 
 
5. In what way has the company marketed the web configurator? 

 
 
 
 

6. In what way have the web configurator affected the company’s business? 
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7. What are the company’s visions for the future for web configurator? 
 
 
 
 

8. What problems have occurred with the web configurator? 
 
 
 
 

9. Which are the company’s goals with the web configurator? 
 
 
 
 

10. What is the main purpose for the company’s web configurator? 
 
 
 
 

11. What is the revenue model for the company’s web configurator? 
 
 
 
 

Questions about the company’s customers 
 

12.  In what way have the web configurator effected the company’s customer base? 
 
 
 
 

13.  To what extent can the customers affect the design of the product? 
 
 
 
 
 

14.  Is there a possibility for the customers to save the choices and product changes 
they’ve made? 

 
 
 
 

15. Have the company been able to recognize any patterns in the customers choices and in 
that case, in what way? 
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16. Have the web configurator broaden the product assortment and if so, in what way?` 
 
 
 
 
 

17. Have the web configurator resulted in increased revenues? Have these increased 
revenues been generated through sales to new customers or increased sales to already 
existing customers? 

 
 
 
 

18. In what way have the customer relationships been affected due to the web 
configurator? 

 
 
 
 

General questions about the company 
 

19.   What is the company’s business idea? 
 
 
 
 

20.   For have long has the company existed? 
 
 
 
 

21.   How many employees does the company have? 
 
 
 
 
 
Thank you for participating in our survey. We would be glad for comments and if you feel 
that there is a question that we missed and want to contribute with information, we would be 
grateful if you wrote them below. 
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