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Abstract 
Det finns en begränsad mängd studier inom kundresor och kundupplevelser. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka digitala kundresor med hjälp av eyetracking-experiment. Tio 
testdeltagare genomförde digitala kundresor med egna definierade mål. För enkelhetens skull 
valdes studenter som försöksdeltagare. Syftet med denna studie är att med hjälp av ett 
eyetracking-experiment kunna besvara tre frågor: 1. Vilken väg tar studenten från start till slut 
när personen ska köpa en produkt och varför? 2. Vad får studenten för kundupplevelse? Hur 
upplevde studenten kundresan? 3. Vilka lärdomar kan dras från detta experiment för framtida 
arbeten genom/med hjälp av eyetracking inom digitala kundresor? 

Slutsatser från denna studie är bland annat att många väljer att Googla sig fram för de billiga 
och dyra varorna. Studien visar att när det handlar om elprodukter som till exempel hårtork 
väljer många testdeltagare välkända varuhus som bland annat Elgiganten och när studenterna 
köper kläder väljer många välkända shoppingwebbsidor som Zalando. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Enligt Lemon och Verhoef (2016 s.70) som gjort en stor litteraturöversikt är det en begränsad 
mängd arbeten som relaterar till begreppen kundresa och kundupplevelse. 
 

Given the relatively nascent state of the customer experience literature there is limited 
empirical work directly related to customer experience and the customer journey. There is, 
however, a broad and deep set of research investigating specific facets of what is now being 
called customer experience. (Lemon och Verhoef (2016 s.70) 

 
En kundresa består ofta av att kunden initialt upptäcker ett behov till en informationssökning. 
Därefter letar personen efter flera ”försäljningskanaler” och jämför dessa innan kunden 
beslutar sig för att köpa en viss produkt (Lemon & Verhoef, 2016 s.74). Kundresan kan 
beskrivas som en mängd olika ”customer touch points” där kunder interagerar med företag eller 
deras webbsidor. ”Kundresa” är en översättning av engelska ordet ”customer journey” (Arvola 
2014, s.74), medan ”customer touch point” kan översättas olika, som till exempel Arvola 
använder termen som beröringsyta (2014, s.74). Beröringspunkt och kontaktyta används av 
Tele2 i en av deras webbartiklar på sajten BetterBusiness (Nilsson, 2015). I denna uppsats 
används kontaktpunkt inspirerat av Bergs och Gustafssons bok om ”Den digitala arbetsplatsen”:  
 

Varje interaktionspunkt med en tjänst brukar man kalla för en kontaktpunkt. I den fysiska 
värden kan kontaktpunkten vara ett samtal med en person från tjänsteleverantören, en 
fysisk plats, en maskin, någon form av tryckt material eller objekt. I den digitala värden 
består kontaktpunkter av en dator eller smart mobil och användargränssnitten till den 
digitala tjänsten.  (Berg & Gustafsson, 2018 s. 73-74) 

 
Varför är det så viktigt att erbjuda en bra kundupplevelse? Eftersom kunder interagerar väldigt 
ofta med bolag, påpekar Lemon och Verhoef (2016 s.69).  
 
1.1.1 Uppdragbakgrund  
Jag har fått ett uppdrag från CTF, d.v.s. Centrum för tjänsteforskning, på Karlstad Universitet, 
som utforskar kundresor med hjälp av eyetracking. De ser elektronisk handel som en speciell 
form av ”serviceresor”. CTF-forskaren vill ha mer information inom detta område. Min uppgift 
är att analysera tio svenska studenter agerande i ett användartest. Målet är att anteckna deras 
upplevelse som kund.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka den kundresa som sker i e-handel genom att analysera 
och besvara på tre frågeställningar. Detta utgör bara en pilotstudie och arbetet begränsar sig till 
studenter som målgrupp i kundresan.  

1.3 Målgrupp och avgränsning 
Kundgruppen som den här studien avgränsar sig till att studera är studenter på grund av att 
studien är explorativ och denna kundgrupp är enkel att rekrytera från, som vill delta i 
undersökningar. Uppsatsen är riktad till företag och forskning, då dem kan få nytta av resultatet 
från denna studie för att få utökad förståelse för kundresor och kan användas i framtida 
undersökningar.  
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1.4 Undersökningsfrågor 
Uppsatsen har för avsikt att besvara följande undersökningsfrågor: 

U1. Vilken väg tar studenten från start till slut när personen ska köpa en produkt? Och varför? 

U2. Vad får studenten för kundupplevelse? Hur upplevde studenten kundresan? 

U3. Vilka lärdomar kan dras från mitt experiment för framtida arbeten med eyetracking inom 
digitala kundresor? 

1.5 Etiska överväganden 
För varje studie som involverar människor finns det forskningsetiska principer att ta hänsyn till. 
Vetenskapsrådet skriver om en viktig regel inom informationskravet:  
 

För att nämnden ska kunna godkänna en viss forskning krävs det att ett informerat samtycke 
från de deltagande (försökspersoner, berörda) har inhämtats. Lagen beskriver också kort 
hur ett sådant samtycke ska vara beskaffat och från vem och hur det kan inhämtas. 
(Vetenskapsrådet 2017, s.31).  

 
Liknande krav ställer Karlstads universitet genom GDPR-kraven. Artikel 4, punkt 11, definierar 
”samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en 
entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller 
henne.” (GDPR 2016) Informationsbrev till testdeltagare berättar hur deras personuppgifter 
hanteras; se bilaga 2. 
 
Det är också viktigt att det informerade samtycket innehåller vad undersökningen syftar till, 
eller med GDPRs ord, vad deras data kommer att användas till. Testdeltagarna fick en 
samtyckesblankett att skriva på där det framgick att inspelning av ljud, skärmhändelser och 
ögonfixationer skulle registreras (se bilaga 1). Att data behandlas konfidentiellt framgår också 
i bilaga. 
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2 Kundresans teori och utvärderingsmetodologi  
2.1 Introduktion 
De i kapitel 1 introducerade begreppen kundresa (”customer journey”), kontaktpunkt 
(”customer touch point”) och ”eye-tracking” förklaras mer ingående i detta kapitel, som också 
refererar till litteratur inom utvärderingsmetoder. 
 

2.2 Grundläggande begrepp 
Här behandlas kundresa och kontaktpunkter såsom Lemon och Verhoef (2016) förklarar dem. 
2.2.1 Kundresa 
”Customer journey” eller kundresa, omfattar kundens hela köpprocess från den stunden kunden 
blir medveten om ett företags produkt eller tjänst, till att kunden konsumerar och utvärderar sitt 
köp enligt (Norton & Pine II, 2013 s.13-14).  
 
Kundresor består av till viss del kontaktpunkter som kan delas upp i fyra slag. De fyra delarna 
är partnerägda kontaktpunkter, företagsägda kontaktpunkter, kundägda och det sista är externa 
kontaktpunkter (Lemon & Verhoef, 2016 s.76-78). Dessa fyra typer av kontaktpunkter bildar 
en kundresemodell som enligt Lemon och Verhoef (2016 s.77) kan illustreras som en pågående 
kundresa som visar hur en kund ser och tänker när den ska köpa en produkt; jfr figur 1. 
 

Figur 1 – Kundresemodellen baserad på i Lemon & Verhoef, 2016 s.77. 
 
Figuren visar en pågående kundresa, som är en koppling mellan tidigare och framtida 
kundresor. Som man ser på kundresemodellen så kännetecknar den varje fas av ett specifikt 
delmoment. I den första fasen, ”förköpsfasen”, kommer konsumenten bli medveten om en viss 
produkt och väljer att söka mer information om produkten som till exempel ett specifikt 
varumärke. När konsumenten blir mer intresserad så skapas ett behov hos konsumenten. När 
konsumenten har bestämt sig, övergår det till nästa fas vilket är ”köpfasen”. I köpfasen har 
konsumenten valt en produkt eller tjänst. När konsumenten har beställt och betalat kommer 
konsumenten automatiskt bli kund till företaget, eftersom konsumenten blir ägare till tjänsten 
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eller produkten som såldes från företaget. Nästa fas är efterköpfasen, där kunden väljer huruvida 
den ska vara lojal mot företaget genom att fortsätta köpa deras tjänst eller produkt. 
 
En annan definition inom begreppet “kundresa” enligt artikeln från Flaherty (2016) 
 

A customer journey is the end-to-end process that a customer goes through in order to 
complete a task over time. This process may use multiple devices and interaction channels 
(e.g., web, desktop or mobile apps, email, online chat, social media, text message, phone, 
kiosks) (Flaherty, 2016).  

 
Hans förklaring är att kundresa är en slutprocess genom köporder som kunden går igenom för 
att kunna identifiera sig som kund. Det finns olika metoder för att kunden ska utföra en köporder 
som exempelvis stationära dator eller mobil applikation.  
 
2.2.2 Kontaktpunkter 
Definitionen av kontaktpunkter ”touch points” kan förklaras på olika sätt, beroende på vilket 
ämne man fokuserar på. Lemon & Verhoef, (2016 s.76-78) nämner fyra typer av kontaktpunkter, 
dessa fyra är företagsägande, partnerägande, kundägande och social/externt/självständigt. 
Företagsägande i kontaktpunkt innebär att företag bestämmer om media som reklam och 
annonser i webbsidor samt olika kommunikationskanaler och marknadsföringsattribut som 
exempelvis kan vara tjänst och produktpris osv (Lemon & Verhoef, 2016 s.76). Partnerägande 
kontaktpunkter är mer som en samarbetspartner, som exempelvis leverantör och distributör av 
kommunikationskanaler (Lemon & Verhoef, 2016 s.77). 
 
Kundägande kontaktpunkter utgör olika aktiviteter som ingår i den kundupplevelsen där kunden 
är i behov av en viss produkt och därför genomför hela köpprocessen, vilket leder till en 
kundresa. Kundägda kontaktpunkter är ett exempel på val av betalning, som kan vara en 
partnerägd kontaktpunkt (Lemon & Verhoef, 2016 s.78). Sociala och externa kontaktpunkter 
innebär att andra aktörer kan involvera sig i kundupplevelsen. Det kan till exempel vara en 
tredjeparts informationskälla eller sociala medier som påverkar kunden (Lemon & Verhoef, 
2016 s.78). 
  
2.2.3 Kundupplevelse 
Kundupplevelse är en viktig del för både kunden och företaget. Det finns flera studier inom 
dålig kundupplevelse som visar att en dålig kundupplevelse kan orsaka stora förluster inom 
marknadsandelar.  Stickdorn et al. (2018. s.41) beskriver i sin studier att: 
 
 Customer experience makes a difference to the bottom line, as plenty of studies have shown. As 

early as 2009, it was estimated that poor customer experiences led to $83 billion of lost 
business in the United States alone. Stickdorn et al. (2018. s.41). 

 
Det finns olika sätt att informera om en bra kundupplevelse. Ett sätt är att ge rekommendationer 
och ge bra omdömen om produkten och företaget. När ett företag har flera positiva omdömen   
skapas det ett förtroende mellan kunderna och företaget. De nya kunderna lockas av de bra 
omdömena om företaget och produkten, samt att de gamla kunderna kommer tillbaka tack vare 
tidigare goda kundupplevelser. Kunder kan även vara villiga att betala mer för en bra 
kundupplevelse enligt Stickdorn et al. (2018, s.39-41). 
 

Companies that excel at customer experience outperform the market and are more likely to 
be recommended by customers and more likely to see customers return and buy again; also, 
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most customers are willing to pay more if they are sure of a better experience. Stickdorn et 
al. (2018, s.39-41). 

 
Det är viktigt för företag att förstå hur väsentlig kundupplevelsen är. Företagen måste få reda 
ut hur de kan förbättra sig. kunderna ska inte få samma kundupplevelse som de blev missnöjda 
över på förra köpet. Företagen kan ta reda på information om kundnöjdhet genom att skicka ut 
enkäter med olika frågor om kundupplevelse, genom nätet eller i fysisk form. Den mest 
förekommande frågan enligt Stockdorn et al. (2018, s.41) är: “How likely is it that you would 
recommend our company/product/service to a friend or colleague?” 
 

2.3 Kundresekartan 
Kundresekartan är översatt från ”customer journey maps” enligt ett blogginlägg från Per 
Lundgren (2016). Det finns fler översättningar på svenska som kartläggning och 
upplevelsekarta men han använder oftast kundresekartan. 
 
Kundresekartan är en viktig del av kundresan eftersom det är en metod som används för att 
kunna förbättra en köpsida (Kaplan 2016). För att få en bra kundupplevelse ska det vara lätt att 
till exempel hitta produkter eller tjänster som kunden söker efter. Med kundresekartan kan man 
få en bättre bild på vad kunden vill ha och därför anses kartan vara en förstärkning av 
kundupplevelsen. En kundresekarta ska alltid skapas som ett stöd för kundresans affärsmål, 
enligt Kaplan (2016). 
 

Journey maps should always be created to support a known business goal. Maps that do not 
align to a business goal will not result in applicable insight. The goal could be an external 
issue, such as learning about a specific persona’s purchasing behaviors, or an internal issue, 
such as addressing lack of ownership over certain parts of the customer experience. (Kaplan 
2016).   
 

Stickdorn et al. (2018, s.137-138) nämner två kartor ”current-state och future-state resekarta”. 
En current-state resekarta är en beskrivning av en person som har en erfarenhet av existerande 
tjänst eller fysiskt/digitala produkter. Current-state använder man oftast för att hitta luckor i en 
existerande erfarenhet och identifiera möjligheter för att kunna förbättra tjänster och 
fysisk/digitala produkter.  
 
Future-state resekarta visualiserar den potentiella erfarenhet som har med en icke existerande 
tjänst eller fysiskt/digitala produkt.  
 

journey maps help people to imagine, understand, and even experiment with the potential 
experience and context of use. They can help to select which aspects or specific steps 
should be prototyped and tested. (Stickdorn et al. 2018, s.137-138). 
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Figur 2 – kundresekartan (figuren är hämtad från en webbsida Nielsen Norman Group, skapad av Sarah 
Gibbons 2018). 
 
Kundresekartan finns i alla olika former och storlek. Kundresekartan i figur 2 är skapad av 
Sarah  Gibbons (2018). Gibbons (2018) menar att oavsett hur kundresekartan ser ut så finns det 
fem huvudelement som har ett förhållande med kundresekartan och dessa är:  
 

1. Användare/aktör: är den personen som upplever resan. 
2. Scenario: scenario är en beskrivning om situationen med en användare/aktör. Det kan 

vara mål eller behov till exempel användare/aktör ska köpa en mobil eller är behov av 
en mobil, alltså man ger en specifik uppgift som användare/aktör ska göra osv.  

3. Faser:  Fas är där stegen som användare/aktör handling, exempel på en fas är att 
användare söker på Google, fas två användare trycker på länken, fas tre användare 
köper osv.  

4. Handling, tänkesätt, känslor: Dessa är beteenden som användare/aktör har, under hela 
resan och som är kartlagda inom var och en av resans faser. 

5. Möjligheter: Möjligheter är en inblick från kundresekartan, de talar om hur 
användarupplevelsen kan optimeras, enligt Gibbons (2018) är det vissa frågor som ska 
kunna besvara och dessa frågor är: 
 ”What needs to be done with this knowledge?” 
 ”Who owns what change?” 
 “Where are the biggest opportunities?” 
 “How are we going to measure improvements we implement?” 
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2.3.1 Persona 
Persona är ett designverktyg som används för att ta fram data, där man skapar en påhittad 
personprofil. För att skapa profilen behöver Persona ett namn, bakgrund om personen och vad 
personen har för mål. Benyon (2013, s.55)” Personas are concrete representations of the 
different types of people that the system or service is being designed for. Personas should have 
a name, some background and, importantly, some goals and aspirations.” När man skapar en 
persona bör det vara mer relevant och seriöst enligt Benyon (2013).  
 

Designers need to recognize that they are not designing for themselves. Designers create 
personas so that they can envisage whom they are designing for. They create personas so 
that they can put themselves in other people’s shoes. As any new system is likely to be used 
by different types of people, it is important to develop several different personas. (Benyon 
2013, s.55) 

 

2.4 Eye-tracking 
Eye-tracking är ett engelskt ord som översatt till svenska blir ”blickspårning” (Tobii, 2010) 
Eyetracking är en metod som samlar in data, spårar ögonens rörelser och fokusområden. Barry 
och Hogan (2018, s.4).  
 

Eye-tracking technology operates on the basis of focusing a light and a video camera on a 
person’s eye to determine where an individual is looking on a screen. When people pay 
attention to something, they fix their gaze on it and it comes into sharp focus. This focus is 
referred to as a fixation. These fixations are recorded by the eye tracking software. In the 
normal course, a person typically moves their eye across various items of interest on the 
screen. These movements are referred to as saccades. (Barrey & Hogan 2018 s.4). 

 
Barry och Hogan (2018, s.4) nämner att eye-tracking tekniken används väldigt ofta i 
webbanvändbarhetsstudier, och används ofta i samband med ”tänka högt”-metoden.  
 
2.4.1 Eyetracking för att utvärdera kundresor i butik 
Eyetracking-experiment kan både göras digitalt och i en verklighet. Enligt Shams (2013.54) 
finns det fördelar och nackdelar med att använda eyetracking för både digitala och verkliga 
produkter. Problemet med den verkliga produkten är att det tar tid att ställa produkten i position 
för varje testsession som ska köras, och att det tar att tid att byta fysisk produkt för varje test 
man genomför.  
 

Eye-tracking experiments can be done on both digital and real shelf mockups. The 
disadvantage of using real shelf mockups is the aspect of moving real products and 
switching between product categories. Changing product positions and switching between 
product categories becomes time- consuming as real products need to be moved around. 
Experimental flow is also a problem as the respondent will need to wait between each shelf 
mockup. Shams (2013, s.54). 

 
Den digitala eyetracking experiment är att man tar bilder på produkten och visar för 
testdeltagaren. Det som är bra med digitala är att den är mer flexibel och sparar mer tid.  
Nackdelen med den digitala eyetracking, är att ibland kan det se ut att vara en förfalskad bild 
eller att bilden är suddig. 
 
” The advantage is that none of the faces will be seen more or less due to the angle. However, 
the disadvantage is that the picture will be unrealistic for subjects that notice the visual glitch.” 
Shams (2013, s.54). 
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Wästlund, E et al (2018) skriver i en artikel om eyetracking-studie i en butik. De har gjort en 
köplista för kunder som det vore en vanlig shoppingtur. Testdeltagarna ska genomföra 
eyetracking-testet och varje kund får samma uppgift/shoppinglista. I deras studie skulle 
kunderna få välja mer fritt istället för att följa en specifik uppgift. Trots dessa begränsningar 
har den shoppinglistan som de har använt i den här artikeln varit framgångsrik.   
 

A possible confound in the field study pertain to the reliance on a shopping list instead of 
customer real shopping goals. Thus, even though customers in the field study were 
instructed to perform a specific task as if it was their own shopping goal, the might have 
based their choices slightly more loosely on their own preferences compared to if the items 
on the shopping list would have been based on their personal needs or shopping goals. 
Notwithstanding this potential limitation, the shopping list procedure utilized in the present 
research has been successfully used in previous field-based eye-tracking studies. Wästlund 
et al. (2018, s.55). 
 

2.4.2 User experience för webbtjänster 
Även analyser som inriktar sig mer på användbarhet än användarupplevelse mäter ofta 
upplevelse på något sätt, till exempel i avslutande frågor eller med en enkel enkät som 
exempelvis System usability scale (SUS). SUS används för att få in mer data hur deltagaren 
upplever testsessionen (Brooke, 1996, s.191–193).  
 
2.4.3 Testmiljö i användartest med eyetracking 
Användartest behöver inte utföras i labb enligt Barnum (2011, s.25-26). Det finns fördelar och 
nackdelar med att ha labb. En fördel är att är all utrustning alltid finns där och en nackdel är att 
få testdeltagaren att komma dit till labben och genomföra användartest på plats. Barnum tar upp 
exempel var man kan genomföra användartest: 

 
 I vilket utrymme som helst, det kan vara till exempel ett konferensrum eller 

kontor. 
 I fältet, kan det vara till exempel ett konferensrum, kontor, kundens hem osv. 

 
När det handlar om eyetracking finns det möjlighet att använda eyetracking i fältet. Det behöver 
alltså inte vara i labb eller samma rum för att genomföra eyetracking studier, enligt Holmqvist 
et al. (2011, s.17). Han menar att:  
 

There is not one single solution for designing an eye-tracking laboratory. Every place where 
there are active people can be made into a place where researcher eye-track people. Take a 
car with a built-in eye-tracker and other measurement system, or the mobile eye-trackers 
that we used in supermarkets for study of consumer decision making. Holmqvist et al. 
(2011, s.17) 
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Rubin och Chisnell (2008, s. 94-96) nämner olika faktorer som kan påverka användartestet. De 
gäller förstås vid eyetracking också. De faktorerna är: 
 

 Måste du sitta bredvid testdeltagare för att ge hjälp om testdeltagaren fastnar när testet 
utförs? 

 Tillgänglighet för testdeltagren. Hur lätt är för testdeltagaren att få komma till din plats? 
 Är det något speciell utrustning man behöver? 

 
2.4.4 Utvärderingsmetod att använda i samband med eyetracking 
Tänka högt är en metod som används när man gör ett användartest. Tänka högt innebär att 
testdeltagaren kommer att säga högt vad de tänker när de samtidigt utför uppgiften. Nielsen 
(2012) definierar begreppet ”tänka högt” “In a thinking aloud test, you ask test participants to 
use the system while continuously thinking out loud — that is, simply verbalizing their thoughts 
as they move through the user interface.” 
 
Nielsen (2012) nämner även olika fördelar att tänka högt som är:  

 Billigt. Det behövs ingen speciell utrustning för att genomföra ”tänka högt” metoden.  
 Robust. Även om ”tänka högt” metoden inte genomförs som man vill och man inte 

lägger ord i testdeltagaren kan man ändå få ett rimligt bra resultat.   
 Flexibelt. Med ”tänka högt” metoden kan man genomföra vilket steg som helst, det finns 

inga hinder. Med ”tänka högt” metoden kan man utföra stadiet tidigt som 
pappersprototyp till ett riktigt system. 

 Övertygande. Utvecklare, designer och chefer mjukar oftast när de får direkt exponering 
från kunden. 

 Lätt att lära sig. Man ska kunna lära sig ”tänka högt” metoden så fort som möjligt. 
 
Retrospektiv ”tänka högt” är en annan metod för ”tänka högt”. Testet spelas in för att senare 
kunna spelas upp för testdeltagaren. Under testet noteras var testdeltagaren fastnar, för att bygga 
upp frågeställningar efter testsessionen. Efter man har genomfört testet med testdeltagaren, 
spelar man upp videoklippet för testdeltagaren. Man visar upp delar av videoklippet där 
testdeltagaren hade fastnat och ställer frågor till testdeltagaren. En fråga kan till exempel 
vara ”här tittade du länge, varför?”  
 

An alternative to having participants think aloud is to replay the test with participant after 
all of the tasks are done. As the moderator, you will have noted where during tasks the 
participant had issues, question, or concerns. After the tasks are done, you can toggle to the 
point in the recordings where you want the participant to discuss what issues he or she was 
having. (Rubin och Chisnell 2008, s. 54-55).  
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Retrospektiv ”tänka högt” metoden används inte lika ofta men skulle kunna ge särskilt mycket 
insikt vid eyetracking test i och med att både testledare och testdeltagare kan se var blicken föll 
under testets gång, menar författarna. Dock, som Rubin och Chisnell (s.230) framhåller, bör 
man ha två riktlinjer när man har en intervju efter testen. 
 

1. Låt inte testdeltagaren hamna i försvarsställning om deras handlingar och åsikter. ”The 
debriefing session should have the flavor of a discussion among peers. By no means 
should it take on the flavor of a defendant on the witness stand being interrogated by 
prosecutor or a defense attorney.” (Rubin och Chisnell 2008, s.230). 

 
2. Reagera inte på hur testdeltagaren svarar på frågor eftersom det kan leda missförstånd. 

 
While questioning a participant, do not react to the participant´s answers one way or 
another. This is very hard to do if you have a close affiliation with the product, 
because there is such a strong tendency to want the product to succeed. Consequently, 
it is very easy to lead the witness by communicating through body language and 
other nonverbal means that a particular answer is inherently better than another 
answer. (Rubin och Chisnell 2008, s.230). 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras metoder för den studie som har genomförts. Naturligtvis 
är metoden delvis på förhand utstakad i och med att detta är en försöksuppställning för att ge 
idéer och tips till tjänsteforskare som vill använda eyetracking för analys i webbhandel. 
 
I princip går metodvalen ut på att hitta sätt för att ta fram data som sedan analyseras för att svara 
på de tre undersökningsfrågor från kapitel ett, nämligen: 
U1. Vilken väg tar studenten från start till slut när hon/han ska köpa en produkt? Och varför? 

U2. Vad får studenten för kundupplevelse? Hur upplevde studenten kundresan? 

U3. Vilka lärdomar kan tas från mitt experiment för framtida arbeten med eyetracking inom 
digitala kundresor? 

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 
Som metod för att samla in data är alltså eye-tracking särskilt viktig för uppdragsgivaren. För 
att använda eye-tracking behövs ett mjukvaruprogram. För att kunna utföra arbetet användes 
utrustning och mjukvara från Tobii. Skärminspelning, samt ljudupptagning från testsessionerna 
(där varje testdeltagare uppmanades att tänka högt) samt från retrospektiv tänka högt har också 
använt. 
 
Ingen enkät eller vanlig slutintervju har genomförts, men detta kan kompletteras genom att 
använda SUS ”the system usability scale” en likert scale som används i olika mätning i positiv 
och negativ skala. Ett exempel är en vara till skala 1-5 då 1 är dålig och 5 är bra (Brooke, 1996, 
s.191–193) eller några skalor som är anpassade för kundreseupplevelse (se dock inledningen 
till kapitel 1 där Lemon och Verhoef, 2016, menar att de inte har funnit särskilt många studier 
som kallar sig så). 
 
För testupplägget har jag i denna studie följt Rubin’s och Chisnell’s Handbook of Usability 
Testing (2018). 
 
3.1.1 kvalitativa och kvantitativa data 
Kvantitativa data användas, dock sparsamt trots att eyetracking experiment ofta innehåller 
statistiska beräkningar. Inspelningarna gör att man kan följa hur testdeltagarna navigerar, och 
genom enkel besiktning av eyetracking-plottar (gaze plots) så kan jag se om de har övervägt 
många olika alternativ innan de klickat sig vidare. Dessutom gör en retrospektiv analys 
tillsammans med varje enskild testdeltagare att jag får svar på varför de tvekar eller gör vissa 
val. Detta hjälper alltså till att besvara U1. 
 
Med hjälp av skärminspelningarna tog jag i efterhand och bestämde antal klick och tidsåtgång. 
Dessa data svarar inte direkt på någon undersökningsfråga, men jag använde dessa data för att 
diskutera upplevelsen, U2 som jag diskuterar utifrån deras ”tänka högt-pratande. Att inte en 
enkel enkät som SUS som finns på svenska i c-uppsatsen av (Kroon, T 2017, s.21-23) använts 
har förklarat ovan under rubriken ”Val av datainsamlingsmetod”. 
 
Speciella problem och övriga överväganden som skett under arbetets gång finns dels här i 
kapitel 3, dels också i slutkapitlet där lärdomar från detta arbete summeras som svar på 
undersökningsfråga U3. 
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3.1.2 Val av e-handelsobjekt 
Uppdragsgivaren ville att testpersonerna skulle köpa en valfri produkt och de fick ta sig fram 
så bra de kunde genom internet. Visserligen kan produkten påverka ganska mycket hur 
kundresan ser ut, men uppdragsgivaren har alltså valt att exkludera tjänsteköp som t.ex. 
flygbiljetter och hotellbokningar. De produkterna som ansågs vara godtyckliga var:  billigt 
moderkort, dyraste hårtork eller en vårjacka. 
 
Varje testdeltagare skulle ”köpa” produkterna och eftersom produkterna var av olika slag så 
betyder det att det antagligen skulle finnas olika alternativvägar bland testpersonerna, då den 
ena personen kanske är mer van att köpa datordelar än vårjackor och tvärtom. Olika 
tillvägagångssätt skulle vara intressant som till exempel om kunderna kollade på 
produktspecifikationer eller prisskillnader med mera.  
 

3.2 Pilottest 
Innan man gör ett riktigt test ska man först genomföra ett pilottest (Rubin & Chisnell 2008). 
Huvudfokus vid genomförande av ett pilottest är att se till att testet fungerar. Ett exempel är att 
uppdraget, allt material och utrustning osv är lätt att förstå och arbeta med. Det riktiga testet 
testas för att se om det är klart. Enligt Rubin och Chisnell, (2008, s.133) ska pilottest utföras 
exakt som det ”riktiga” testet, med samma uppgifter och frågor. Helst vill man även testa med 
riktiga användare som genomför i ett pilottest. Rubin och Chisnell (2008, s.215) refererar till 
pilottest som” to get the bugs out of your testing process”. Under pilottest kan det hända att 
man märker att något är fel. Det kan till exempel vara att någon uppgift inte är tydligt eller att 
uppgiften inte är relevant när man ska hämta data. Efter pilottestet kan det ske små eller stora 
ändringar inför riktiga testet. (Rubin och Chisnell 2008, s. 215). 
 
3.2.1 Första pilottest 
Det första pilottestet har genomförts med en testdeltagare. Varje uppgift visas på en datorskärm 
som testdeltagaren får läsa igenom. Uppgiften finns i bilaga 5. Meningen med pilottestet är att 
förstå hur långtid det tar att genomföra testet och även se om allting fungerar som det ska. Det 
kan vara till exempel strul med hårdvara, mjukvara, eller något fel som man hittar innan man 
påbörjat det riktiga testet. Ett problem som uppstod under första pilottestet var att testdeltagaren 
inte förstod att det fanns flera uppgifter på en webbsida. Introduktionstexten var för lång och 
behövdes förtydligas. Uppgiften var även för lång för testdeltagaren att komma ihåg när de 
genomförde uppgiften. Testet blev mer blandad som en användartest och kundresa, vilket 
testdeltagaren trodde att testet gick ut på att testa användarvänlighet, alltså hur lätt är att hitta 
grejer och förstå navigering osv. Enkätsfrågor måste ändras om. De frågor som ställs i enkäten 
är inte relevanta att hämta data ifrån, eftersom enkätsfrågorna handlade mer om användartest 
men inget om kundupplevelser, se bilaga 3. 
 
3.2.2 förbättringsförslag under första pilottestet 
Det förbättringsförslag under första pilottestet som jag fick är att formulera om frågorna i 
enkäten. Testdeltagaren hittade fel i introduktionstexten som vad bland annat grammatiska fel 
och ville att introduktionstexten skulle kortas ned. 
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3.2.3 Andra pilottest 
Efter korrigeringar från det första pilottestet ändrades resultatet i en positiv riktning. De 
ändringar som gjordes var att introduktionstexten blev kortare vilket testpersonen uppskattade 
eftersom den uppfattades som lång och tråkig. Istället för att testpersonen skulle köpa en 
produkt från en specifik hemsida fick testpersonen leta själv. De första uppgifterna lyder ”köp 
ett billigt moderkort”, den andra uppgiften lyder ”du ska köpa den dyraste hårtorken” och det 
sista lyder ” köp en vårjacka”. 
 
 

3.3 Introduktionstext 
Testdeltagaren fick höra en instruktion om hur testet genomförs och lite kort fakta om vad 
kundresa innebär, se bilaga 4. Introduktionstext eller manus är skapad utifrån (Rubin och 
Chisnell 2008, s.156‐158).  
 

3.4 Hur testet genomfördes 
En testsession genomfördes för varje testdeltagare och det ska enligt uppdraget vara totalt 10 
godtyckligt valda testdeltagare.  
 
3.4.1 Testmiljö  
Användartestet utfördes på Karlstad universitet i eyetracking labbsalen 21C 416. Labbsalen 
21C 416 var redan utrustad med eyetracking och har en dator med färdig installerad 
programvara från Tobii studio. När man genomför testet ska det vara en tyst miljö för 
testdeltagaren.  
 
Eftersom det var svårt att få tag på testdeltagare för att genomföra mitt eyetracking experiment, 
använder jag den portabel utrustningen, portabel utrustning är flyttbara utrustning där man kan 
bära runt, i den här fallet som används bärbar dator, mobil eyetracking och mobil. Det som är 
bra med att jobba med portabel är att det är lättare att få tag på testdeltagare, eftersom de inte 
orkar att ta sig fram till labbsalen 21C 416. Man kan alltså genomföra testet var som helst och 
när som helst med portabel eyetracking. 
 
3.4.2 Inför testet 
Innan jag genomförde testet fick testdeltagaren läsa på informationsbrevet och skriva under 
samtyckesblanketten (se bilaga 2 och 1). Detta är viktigt för att få tillåtelse att spela in 
röstinspelning, skärminspelning, ögonrörelseinspelning och få spara all inspelning på dator (se 
avsnitt 1.5).  
 
3.4.3 Under testet 
Testdeltagaren fick sitta på en stol vid en dator med eye-tracking utrustning. Innan testet 
påbörjas fick testdeltagaren först kalibrera sina ögon. Eftersom eye-tracking är ett känsligt 
verktyg måste man sitta på rätt sätt, sitta still så mycket som möjligt och hålla blicken på 
skärmen. Testdeltagaren får inte röra på huvudet för mycket, eftersom det kan hända att man 
kan få annan ögon position vilket resulterar i fel resultat när jag ska kolla videon efteråt.  
 
3.4.4 Efter testet 
Efter testet fick testdeltagare svara på två frågor: 

 Hur ofta brukar du handla på nätet? 
 Om du är intresserad på att köpa en produkt, vad gör du? 
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Efter intervjun spelades en video att spelas upp för testdeltagaren för att få en bättre förståelse 
hur de tänkte ”retrospektivt”. När testsessionen är avklarade kommer datan att analyseras från 
resultaten på användartesten.  
 

3.5 Utrustning 
Utrustningen som används i fältet är en bärbar dator har Microsoft Surface med Windows 10 
installerad. Eyetracking som används för att mäta ögonrörelser är (Tobii nano pro 60hz). 
Programvara som används för att spela in ögonrörelser och skärminspelning är Tobii Pro Lab.  
 
Utrustning som används i Karlstads universitets labb sal 416C är en stationärdator med 
Windows 10. Eyetracking utrustning är Tobii x120 eye-tracker. Programvara i labben är Tobii 
studio. 
 

3.6 Successful Completion Criteria 
Successful Completion Criteria (SCC) är en metod som används när en uppgift är avslutad. Det 
kommer att finnas en liten beskrivning av uppgiften. Man lägger in poäng för varje avklarad 
uppgift, för att senare kunna mäta den data man har fått (Rubin och Chisnell 2008, s.80).  
 
Uppgift 1. Köp ett billigt moderkort 

 Testdeltagaren ska hitta ett billigt moderkort och lägga den i varukorgen på nätet. 
 SCC: Testdeltagaren har hittat ett billigt moderkort utan att fråga om hjälp från 

testmoderator.  
 

Uppgift 2. Köp en dyr hårtork 
 Testdeltagaren ska hitta en dyr hårtork och lägga den i varukorgen på nätet. 
 SCC: Testdeltagaren har hittat en dyr hårtork och lagt den i varukorgen utan att få hjälp 

från testmoderator. 
 
Uppgift 3. Köp en vårjacka 

 Testdeltagaren ska hitta en vårjacka och lägga den i varukorgen på nätet. 
 SCC: Testdeltagaren ska hitta en vårjacka och lägga den i varukorgen utan att få hjälp 

från testmoderator. 
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4 Resultat 
Det gick lätt att fånga villiga testdeltagare när jag arbetade i fält, så endast en session utfördes 
i labbet (Testperson 10). Inga speciella krav ställdes för att få delta. 
 
På de följande sidorna visas vilka uppgifter som testdeltagarna klarade av att genomföra (tabell 
1; för SCC-kriterier, se avsnitt 3.6 i kapitel 3), antal klick och tidsåtgång (tabell 2), tänkahögt-
protokollet (tabell 3), svar på de två intervjufrågor som varje testperson fick besvara efter 
användartestet (tabell 4), samt tänkahögt-protokoll från den retrospektiva delen (tabell 5). En 
enda testperson gav kommentar om själva testupplägget och detta finns återgivet i avsnitt 4.1. 
 
Dessutom finns kundresekartor uppritade för varje testperson. Dessa finns i appendix 5. I nästa 
kapitel, analys, görs ett försök till samanställning av de enskilda kundresekartorna. Att datan 
presenteras så utförligt här i kapitel 4 trots att den inte kommenteras beror på att en del läsare 
kanske vill pröva att själva rita kartor utifrån den insamlade datan. 
 
 
Tabell 1: Avklarad uppgifter enligt SCC 
 
Tp Uppgift 1  

köp ett billigt 
moderkort. 

Uppgift 2  
köp en dyr 
hårtork. 

Uppgift 3  
köp en 
vårjacka. 

1 Ja Ja Ja 

2 Nej Ja Ja 

3 Nej Ja Ja 

4 Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja 

6 Nej Ja Ja 

7 Ja Ja Ja 

8 Ja Ja Ja 

9 Ja Ja Ja 

10 
(labb) 

Ja Ja Ja 
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Tabell 2: Antal klick och tidsåtgång per uppgift.  
 
Tp Antal 

klick 
uppgift 
1 

Tid att 
genomföra 
uppgfit 1 

Antal 
klick 
uppgift 2 

Tid att 
genomföra 
uppgift 2 

Antal 
klick  
uppgift 3 

Tid att 
genomföra 
uppgift 3 

1 15 02,27 min 13 02,36 min 21 02,47 min 

2 18 03,13 min 10 02,37 min 8 01,14 min 

3 8 01,30 min 8 01,21 min 8 01,11 min 

4 5 58 sek 6 01,21 min 4 01,01 min 

5 22 06,34 min 5 01,55 min 4 02,43 min 

6 11 04,54 min 7 01,15 min 5 03,21 min 

7 9 02,55 min 8 03,11 min 9 02,45 min 

8 5 01,38 mim 6 01,02 min 10 02,33 min 

9 6 01,09 min 8 02,06 min 12 02.53 min 

10 
(labb) 

7 01,07 min 5 42 sek 6 01,42 min 
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Tabell 3: Tänka högt medan testdeltagarna försökte utföra uppgifterna 
Tp Uppgift 1; 

Köp ett billigt moderkort. 
Uppgift 2; 
Köp en dyr hårtork. 

Uppgift 3; 
Köp en vårjacka. 

1 Jag söker på Google, det verkar 
som jag hittar ett moderkort för typ 
3 Kroner. Trycker på den länken. 
Naahh det kostar 979kr vilken 
lögnare, nä men vad taskigt. Här 
finns det för 250 spänn yey. Jag 
tror det här är den billigaste man 
kan hitta. Jag vet inte om det är ett 
moderkort? Men jag antar att det är 
ett moderkort. Eftersom jag söker 
ju på ett billigt moderkort. Ehh om 
jag inte hittar nån här, men på den 
här sidan var det lite konstigt, den 
ändra sig ju, ja precis den ändrar 
sig. Det står 300kr och sen 100kr. 
Um jag tar den där, kollar på 
prisjakt. Um den jag har verkar 
som sidan hittar också för 249kr. 
Så ja, det är nog här jag skulle sluta 
eller vänta jag ska köpa. Har du 
kreditkort? Jao slutpriset verkar 
vara det. 

Dyraste hårtork oh vad trevligt. Öhm 
jag går tillbaka, trycker i Google 
sökfältet skriver in hårtork, oh ”jävligt 
skönt att skriva på” öhm jag går in på 
prisjakt igen. Um jag börjar se över 
1000 kronor ungefär. Jag får ta upp 
flera flikar för det. Så jag hoppar dom, 
kanske hittar annat som är dyrare. 
Kanske man kan ska sortera kanske. 
Prisen, jag är så smart. Öh de gick 
över 1000 kronor. Jag trycker ner dom 
här för de verkar vara orelevent då. Så 
jag hittar för 3700. Men jag vet inte 
om den är bra, men jag tror det är den 
dyraste jag kunde hitta just nu. Genom 
bara den här sidan då. Som samlar 
dom mesta produkter ute på marknad 
ja, jag tror det blir den här då. 
 

Köp en vårjacka uff ja tack, var ligger 
musen, ah där. Jag trycker ner sidorna, 
jag skulle nog egentligen gå till Zalando 
egentligen. Jag går till Zalando, um 
kollar på kläder, um kollar på jackor 
eller vänta tunna jackor. Sen får man ta 
prisskillnad, 4000kr intervall till 5000kr 
intervallen. Sen kan man filtrera i 
högsta pris för jacka. En Diesel jacka 
kan kosta nästan 6000 spänn. Jag ville 
bara påpeka, det är en japansk jacka 
eller? Den var ju cool men det är inget 
som jag vill ha, oh den här var ju ännu 
coolare den kostar 13000 VA? Varför är 
priset så stor skillnad? Intressant, men 
den kanske inte är den dyraste på 
marknaden. Eller vänta frågan var att 
köpa en vårjacka inte den dyraste. Jag 
söker en vårjacka um det börjar bli lite 
dyrt. Oh jag hittade en jacka för 36 
tusen nästan 37 tusen, då tar jag den. 
 

2 Första uppgiften köp ett billigt 
moderkort tryck på F10 för att 
komma vidare, glöm inte att tänka 
högt. Köp ett billigt moderkort, 
okej. Köp ett billigt moderkort. Jag 
tänker efter moderkort, moderkort 
billigast söker på nätet. Så 
moderkort, jag antar detta är 
moderkort för att det jag får fram 
det.  Den billigaste, det finns för 83 
spänn här, det första här, men jag 
vill hitta den billigaste eller så 
hittar jag en för… nu försvann det 
skit hittade för 83 spänn. Okej jag 
drar till komplett och söker 
moderkort. Där kom den en för 
89kr den tar jag.  

Du ska köpa den dyraste hårtork. 
Köpa den dyraste hårtork. Jag söker på 
dyraste hårtorken på Google. Ehm… 
jag har en hårfön för 6 o 3, 6362. Hitta 
den dyraste, här är en för 5000. 
Dyraste hårtorken… söker på 
hårtorkprisklass. Ehm jag går till 
Elgiganten, för att dom säljer många 
hårtorkar eller hårfön. Högst pris på 
Elgiganten. En hårfön för 3995, den 
tar jag, går in köp online, lägg till 
kundkorg menar kundvagn, oh nej 
vafan nu, nu la jag något annat i den, 
nej tack gå till kassa. 

Köp en vårjacka, okej…  
Då går jag in på Zalando. Jag går in på 
manavdelning, för jag vill köpa en jacka 
till mig. Kläder, jackor. Söker på 
vårjacka så uhm bomberjacka är en 
typisk vårjacka. Då köper jag en 
bomberjacka här, för den är 
vår/sommarjacka. Ehm handla så.  
 

3 Finns redan ett moderkort här som 
om man inte spela någon roll, så 
kan man bara, så ser man här 
annars men jag vet inte om man 
ska hm. Nämen 339 är ju billigt tar 
den. Inte så svårt, det är bara lägga 
in i kundvagnen, så är det klart. 
Sen vet jag inte vad är skillnad på 
dom två går till kassa/går till kassa, 
det är lite udda. Det är något fel på 
Komplett. Jag antar att man ska ta 
den under, för att… nämen det var 
konstigt, jag antar den under är min 
produkt. Jag går till kassa, jag tror 
det spelar någon roll heller 

Du ska köpa den dyraste hårtork, den 
dyraste hårtork. Så jag antar det är 
bara söka, så hittar jag Elgiganten, då 
utgår jag den första resultat jag får. 
Hårfön antar det är samma. Högsta 
pris hittar den ganska lätt, sen är det 
prisklass, då tar jag den här. Jaha såg 
inte på grund av den här. Visar 
produkt, man kunde inte lägga in till 
kundvagnen, man måste gå in till 
produkten först. Så är det bara 
slutföra.  

Köp en vårjacka mm. Då är det bara ta 
det ordet som står köp en vårjacka och 
söka, finns lite sponsorer här liksom. 
Här står det liksom Zalando. Jag brukar 
heller gå under länkar efter annonser 
och tar den första efter annonser. Hittar 
en i Zalando, det finns olika vårjackor. 
Jaha där hittade jag en jacka, då kan 
man trycka på den. Går till kundkorgen 
och sen check-out.  

4 Första uppgiften köp ett billigt 
moderkort tryck på f10 för att 
komma vidare och glöm inte att 

Andra uppgiften, jag ska köpa den 
dyraste hårtork tryck på f10 för att 
komma vidare och glöm inte tänka 

Köp en vårjacka, okej då gör jag så här. 
Först så vänder jag till Zalando. Jag går 
in till Zalando. För dom brukar ha näsan 
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tänka högt. Söker moderkort Price 
Runner, kollar vi. Sen så kan jag 
inte mycket om moderkort. Jag 
hade förmodligen gått in och kolla 
efter den billigaste moderkort och 
sen köp därifrån.  

högt. Köpa den dyraste hårtork, okej. 
Då kör vi. Jag går in typ dom 
butikerna och bara skriver i Google, 
den dyraste hårtorken, så kollar vi. 
OHH fan 2000. Vet du vad, jag hade 
först kollat vad det finns på 
Elgiganten. Bara för att se vad det 
finns. Då går vi in och kollar. Hårtork 
eller jag hade tagit upp och gjort en 
research innan jag köper den dyraste. 
Så jag hade gått in och filtrerat dyrast 
först. Ja så tar man filtrera efter dyrast 
pris, högsta pris och så får man ju. Här 
4000 då hade jag köpt den. Jag skulle 
kolla efter olika kvalitet först. Men för 
att hitta den dyraste, så hade jag bara 
gått in på nätet och hitta den dyraste, 
det är ganska lätt att hitta den dyra 
saker.  

allt som man behöver. Så man går in på 
Zalando och beställer därifrån.  Öh nej 
mall gick vi till. Så sen kläder och sen 
så kollar vi på jackor. Så hittar jag en fin 
vårjacka som jag tyckte om, då tar jag 
den klar.  

5 Moderkort, köp ett billigt 
moderkort, okej tryck på f10 för att 
komma vidare. F10 vart är den då? 
Ah där. Då tänker jag först att jag 
inte har så mycket information om 
moderkort. Så jag söker på 
moderkort. Sen kollar jag vart 
priset ligger på. Uhm så men 
kanske inte den viktigaste. Jag 
kollar liksom på självaste designen, 
när jag köper något. Fast nu när vi 
tänker på dator, då tänker jag, vad 
heter det… Mer vad den klarar av, 
mer eller mindre. Så köpa ett billigt 
moderkort. Då går vi på blocket 
tänker jag. Folk lägger liksom 
grejer billigt där. Då går jag till 
blocket här. Och så ska vi se här. 
Uhm om den får den att funka, eh 
ja det var rätt. Värmland antagligen 
och skriver moderkort. Mm… ah 
nu fick jag chassit istället.  Mm 
elektronik, dator. Så när jag siktar 
på att köpa ett moderkort, då vill 
jag liksom, nu när jag tänker på 
blocket, så vill jag ha det nära som 
möjligt såklart. För man måste 
anpassa studentlivet helt enkelt. 
Men har inte tillgång till bil, man 
måste tänka på sina resurser, det är 
en grej man måste tänka på. Så de 
verkar inte ha något här. Hm... 
Komplett är också bra, men lite 
dyra. Okej det finns inte så mycket, 
dom här är inte moderkort, varför 
får jag chassi när jag skriver 
moderkort.  It’s make no sense. Aja 
antagligen kan man säga att 
blocket inte hade mycket där. Så 
det får bli mm ska bara kolla vad 
som finns. Dustin vet jag att dom 

Hårtork ha, du har kommit till rätt 
person, hoppas jag. Hårtork ja du, det 
är en bra fråga. Det är något jag 
använder, men du är ute efter en dyr 
hårtork. Då går vi in på Google, vilket 
vi är redan, det var dumt och då 
skriver jag bara dyraste hårtork, om vi 
är ute efter det. Här har vi för 5000, 
6000, ifall dom ens säljer sånt, som är 
så dyrt, jävlar. Vad är det ens gjord 
av? Guld eller? Fyfan, vafan är det 
här? Det här är ingen hårtork, eller jo 
de är den, den är med en flexibel slang 
och handtag som är gjord av rostfritt 
stål, oh okej bra material. Kollektive 
bruk, den sparar på energi och 
erbjuder ultrasnabbt torkning, jaha. 
Lösningen med två olika designytor. 
Okej uhm, den verkar ha bra 
egenskaper. Rostfritt stål, de verkar 
inte vara snåla med den materialet. 
Ehm sparar på energi, det är bra och 
erbjuder på ultrasnabb torkning. Vilket 
det innebär så att där funktionen för 
hårtorkar, eh vad heter det för att få 
bort vattnet eller ja, typ att torka av 
håret. Så den verkar vara mer 
effektivt, så det är en anledning varför 
den kostar. Typ den här skulle jag nog 
ha köpt om jag hade pengar. Då köper 
jag den.  

Då ska vi se, köp en vårjacka, okej. Då 
tänker jag så här ifall som student, så 
har man inte den direkt ekonomi, som 
man kan lägga på, vad heter det, du vet 
kläder osv. Men jag går på märken, jag 
vill liksom kläder som har märke, som 
mitt andra ord parajumpers, uhm Alpha 
industries, dom är bra. Jag skulle tänka 
mig Alpha. Alpha industries då är det 
bra ekonomisk, det är typ som en 
student som har råd med det. Jag söker 
Alpha industries vårjackor, hoppas det 
dyker upp. Det är dom här jag snackar 
om. Ja dom här har vi, så dom här 
jackorna är standardiserad, med andra 
ord är att dom håller med samma 
prisnivå. Annars kan man bara gå in på 
prisjakt och bara hitta den rätta. Så det 
jag skulle säga är att jag gillar ju 
bomberjackor. Något med den här 
stilen, skulle vara fint. Då vet man 
namnet då, då kanske man går in och 
kollar. Då köper jag den.  
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är bra. Det var där jag köpte min 
dator. Njao privat person, asså jag 
tänker liksom du vet att jag kan 
inte så mycket om, dom här 
egenskaperna för varje moderkort. 
Men jag skulle föredra fråga andra, 
som kan mycket om moderkort. 
Men jag köper den här moderkort. 
 

6 Jag går in till prisjakt, igenom med 
att jag är inte så bra på moderkort, 
så jag vet inte i det här fallet. Öh 
vad jag tänker är att uhm se vad 
andra har sökt efter, som är mest 
populärt på en sida som prisjakt 
eller Price Runner. Nu vet vi vad 
för slags moderkort, att det spelar 
ingen roll vilket moderkort jag ska 
välja antar jag.  Får vi se här, finns 
det ingen statistik här?  verkar som 
popularitet är längst upp.  
Gigabyte, ASUS är nog populärt. 
Men jag tror att MSI är nog bättre 
för någon anledning. Jag känner 
igen den här. jag ser inte så mycket 
i den här menyn. 3.8 finns det 
ingen bättre? Okej den här hade 
bättre rating, men det är vara två 
som har bidragit.  Den här ser bra 
ut. 4 den högsta hittills. Den här 
har 5 omdömen, kollar på 
omdömen här. den här personen 
har haft sen 2017, så det här var 
inte så nytt direkt men.  Kollar på 
prisjakt historiken. Asså grejen, 
skulle jag köpa det här nu. Då 
skulle det ta mer tid att gå igenom 
flera alternativ att ta fram dom.  
Men det här fallet, så skulle jag 
kollat om omdömena först. Vad 
moderkortet ska ha, det står olika 
grejer i produktinformation här, jag 
vet inte hälften av det betyder. Så, 
jag hade tagit redan på det först 
och sen jämföra. Jag ser fyra 
stjärnor ser bra ut. Då tar jag den, 
trycker på butik och köper den.  

Du ska köpa den dyraste hårtork, den 
dyraste hårtorken som finns på 
marknaden.  Ehm… jadu, blir prisjakt 
igen, då antar jag eller vet inte, nu 
snackar vi ju om hela marknaden så. 
Hur fan hittar jag det då. Nä vi söker 
efter hårtork, hårfön. YES då tar jag 
den dyraste här och då hittar jag fyra 
alternativ som kommer upp.  Här är 
den dyraste Dyson supersonic 3990kr 
på prisjakt då. Jag vill dubbel kolla, så 
ska jag nog till pricerunner och kolla. 
Men den här verkar vara den dyraste 
på marknaden. Den är inte så vacker är 
den inte. Japp Mediamakt verkar eller 
nej Elgiganten, Whiteaway verkar va 
den återförsäljare som har den dyraste 
pris, men det verkar som den inte har 
den inne.  Då tar jag Elgiganten 3995. 

Köp en vårjacka, eh jag skulle aldrig 
köpa en vårjacka på online faktiskt, om 
jag ska vara ärlig. Jao kan ju försöka, 
jag har aldrig sökt efter kläder på det 
sättet.  Jag skulle fan inte söka på 
prisjakt.  Frågan är om… vart ska man 
gå då. Jag Googlar vårjacka och tar den 
som kommer upp.  Då kom alla dom 
där, vad heter det eh betald 
marknadsföring. Det som kommer upp 
först ser jag Brothers nej tack, Bonprix. 
Det här återigen som sagt att jag drar 
efter märken.  Jag är ganska tveksamt 
att handla på någon dom här. Brothers, 
Bonprix, Stayhard, bubbleroom, 
Zalando.  Jag vet inte, vad har dom för 
märke. Povar Stayhard, tar den jacka 
som kommer upp och köper den.  

7  Köp ett moderkort hmm jag börjar 
med att Googla efter moderkort för 
att jag kan inte så mycket om 
moderkort.  Jag går in på Komplett, 
för det var den första som kom 
upp. Nu ska vi se…  jag tar den 
som är billigast, för jag bryr mig 
inte om vilken prestanda egentligen 
den har.  För jag spelar inte, 
datorspel utan det räcker med basic 
för mig.  Sen söker jag på prisjakt 
och jämförpriserna. Komplett var 

Du ska köpa den dyraste hårtorken, 
okej. Nu ska vi få se, jag börjar med 
att Googla den dyraste hårtork. Jag går 
in på bäst i test för hårtorkar, för att se 
vad de har tagit upp. Sidan som var i 
bäst i test som visade hårfönar sa inte 
så mycket om priserna. Så jag valde 
bara gå in på Elgiganten o söka på 
hårfön, vilka dom har. Då hade jag 
köpt den dyraste som finns på deras 
hemsida, nästan 4000.  

Köp en vårjacka, om jag skulle köpa en 
vårjacka, så skulle jag gå in på 
Boozt.com. En sida som jag brukar 
handla på nätet. Jag tycker att dom har 
relativt bra priser och ganska bra erbjud. 
Sen filtrerar jag efter man, kläder, 
jackor och sen tunna jackor, för det är 
en vårjacka som jag ska ha. Så kikar jag 
efter vad dom har för smått och gott. 
Sen så väljer jag jacka som ser bra ut. 
Morris jacka för ca 1500. 
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billigast, det skiljer 1kr.  Då köper 
jag den.  

8 Jag skriver moderkort, Googlar det. 
Först och främst vill jag veta vad 
det är för någonting. Oh jävlar, det 
här vet jag ingenting. Jag Googlar 
då moderkort prisjakt, så du vet. 
Sen går jag in och jämför 
moderkort, då kommer det upp 
massa olika märken antar jag. 
Eftersom jag inte vet vilken som är 
bra, Gigabyte och bla bla. Ja den är 
den billigast för 250kr, då klickar 
jag på den, då kommer jag till den 
moderkort på prisjakt och hittar 
vart dom säljs, på Inet, Cdon ser ut 
som vara den billigast och ser att 
dom är fraktfritt. Då går jag till 
butiken, jag ser allting är bra och 
sen så lägger jag bara den i 
kundkorgen, sen till kassa. 

Du ska köpa den dyraste hårtork, tryck 
på f10 för att komma vidare, glöm inte 
att tänka högt. Asså jag gör ju princip 
samma sak, fast ja när det kommer till 
hårtork, kan jag visa den dyra. Jag vet 
att Ghd är ett bra märke och dom blir 
ju dyra också, hårfön. Jävlar vad dyr 
och den skulle vara den dyraste. Då 
kollar jag på Google och visar att 
Lyko har en för 1279kr, då klickar jag 
där och sen trycker jag på köp. Sen går 
jag till varukorgen om jag inte har 
någonting annat att göra.  

Köp en vårjacka, mm… ja vårjacka kan 
ta kanske lite längre tid. Då brukar jag 
tänka, vad det är för butiker jag brukar 
köpa/handla via nätet. Sen kollar jag 
där, jag tycker om Nelly.com, är en av 
butikerna. Då brukar jag gå in kategori 
direkt. Så vi går under shoppa och vi går 
under jackor kappor. Sen kommer det 
massvis med jackor här.  olika 
kategorier här. Brukar stå, vad är för 
jackor som man letar efter, om det är en 
jeansjacka man vill ha eller 
bomberjacka man vill ha. Hmm… jadu 
vad för vårjacka jag vill ha. Kanske tar 
en jeansjacka och då kikar jag, vad som 
faller mig i smaken. Ibland kan jag 
selektera efter färg.  Låt säga den här ser 
bra ut och har en bra pris.  Jag brukar 
kika hur jackan ser ut på modellen. Och 
om jag tänker det här är något för mig, 
då väljer jag storlek, jag är väl small 
kanske. Och sen lägger jag den till 
varukorgen och till kassa.  

9 För att komma vidare F10, vart är 
F10. Ett billigt moderkort, jag 
söker på prisjakt. Där hitta en för 
249, ja då tar jag den moderkortet. 
Går till butik, lägger den i korgen 
sen är vi nöjda.  
 
 
 
 
 

Dyraste hårtorken, bäst i test är nog 
bra. Söker på märkes hårtork.  Är den 
här en hårtork? Jag tycker inte att det 
räknas som en hårtork riktigt.  Oj, jag 
såg en som jag gillar ghd elite, 2200 är 
ju ganska dyrt för en hårtork. Nämen 
den tar vi.   

Jag brukar köpa kläder hos Asos, då går 
vi in där. Då ska vi få se, kläder, kappor 
och jackor. Sen vill jag ha en, sen väljer 
jag en storlek som ska vara i medium. 
Den här såg ju ganska snygg, den vill 
jag ha, så lägger till kundkorgen och går 
till kassan.  

10  Glöm inte tänkta högt, okej. Eh… 
jag skulle hitta ett billigt 
moderkort, eh ja.  Då börjar man 
söka på billigt moderkort easy, 
okej. Då går jag till prisjakten uff. 
Det behöver inte vara bra utan vara 
billigt eller? Antar det, det står 
ingenting i uppgiften. Då har dom 
förmodligen sorterings knapp uff 
perfekt, den tar jag. 

Hårtork, dyraste hårtork, okej. Ehh, 
hårtork. Elgigenten låter bra. Högsta 
pris, wow, wow det är samma fast ehh 
ja, yes easy. Den här vill jag ha.  

En vårjacka.  Stadium låter bra och tar 
Addidas låter jättefint uff. Den här har 
jag haft uff.  Nu är jag inne på tjejer wtf. 
Aja i mean, det spelar ingen roll uff. 
Vilken vill jag ha.  Den där är snygg, 
den tar vi, lägg till varukorg easy, okej.   
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Tabell 4: Svar på de två intervjufrågor som varje testperson fick besvara efter användartestet.  
 

Fråga 1: Hur ofta brukar du handla på nätet? 
 
Tp 1 Det beror på vad jag ska handla, om det är saker som jag vet. Det kan va t.ex. kläder som jag 

redan vet vilken storlek jag vill ha, då handlar jag via nätet. Men handlar det om byxor köper jag 
helst via en fysisk butik för att prova än att handla via online. Men i elektronik kan det bli oftare 
kanske 3 gånger i månad. 

Tp 2 Det beror på, nu handlar jag 4 gånger i månad. 

Tp 3 Inte ofta, om det är kläder så köper jag helst i en butik. 

Tp 4 Väldigt sällen, jag är inte den personen som shoppar på nätet. Om jag vill ha något så drar jag till 
en butik och shoppar, men på nätet nästan aldrig. 

Tp 5 Jag handlar rätt ofta, kanske typ 4-5 gånger i månaden eller fler. Men det beror också vad jag 
behöver, om jag behöver en bra jacka för vinter så köper jag den via nätet. 

Tp 6 Vart tredje månad så brukar jag handla. 

Tp 7 Jag handlar ofta på nätet. Inte varje dag alltså jag handlar när jag behöver. 

Tp 8 Hela tiden, alltså det jag menar är att jag shoppar helst på nätet än i butik. Men hur ofta, kanske 
någon gång i månaden. 

Tp 9 Ganska ofta, majoritet dom kläder jag köper är från nätet. Men bara om det är kläder, men är det 
elektronik vill jag helst prova den först, så jag går till butiken och provar. Men annars två gånger i 
månaden. 

Tp 10 Varje månad brukar jag handla. 

 
Fråga 2: Om du är intresserad av ett köpa en produkt, vad gör du? 

 
Tp 1 Jag brukar kolla på priser via nätet först t.ex. kläder, så kollar jag vilken butik har det 

bästa priset. När jag hittar en butik som har bra pris i online så går jag till den fysiska 
butiken och köper där ifrån. 

Tp 2 Om jag vill köpa någonting så kollar jag upp på nätet, vad jag för det billigast. Om det är 
en dyr produkt, så väntar jag lite och ser hur review är och kollar ifall om produkten är 
bra nog. 

Tp 3 Då söker jag på nätet vad för priser det finns. Sen när jag hittar ett bra pris så kollar jag 
vart butiken ligger och tar bilen till affären.  

Tp 4 Jag researcher lite vad det är tillgängligt på nätet. Självklart så jämför jag pris, hittar jag 
något drar jag till butiken sen. 

Tp 5 Om det är elektronik, så tittar jag noggrant vad det finns för egenskaper, vad för prisklass 
det finns osv. Om det är t.ex. bil så tittar jag vad det finns för tillgänglighet. 

Tp 6 Om det är något jag behöver så brukar jag googla efter det, prisjakt eller något typ av 
sökmotor. Men jag har lärt mig nu att det alltid är billigt att köpa teknik delar via nätet än 
vanlig butik. 

Tp 7 Det beror på produkten, om det är teknisk produkt, så brukar jag googla ofta och kollar 
på omdömen vad andra säger, vilken är bra eller dåligt. När jag vet vilken produkt som 
är bra det är då jag kollar på olika butik för det bästa priset dom har via nätet. 

Tp8 Jag googlar efter produkten, mest i prisjakt, den tycker jag är det bästa sökmotor för att 
hitta det bästa pris i alla fall i Sverige. Om produkten inte finns i Sverige så googlar jag 
efter den, så får jag en annan sida. 

Tp 9 Det beror på hur lång jag är på köpfasen. Jag surfar runt efter letar flera alternativ och 
jämför mot varandra. Sen tar jag det som är bäst. 

Tp 10 Om det är en produkt jag vill köpa, så googla jag runt och jämför vad som är bäst och 
sedan köper jag. 
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Tabell 5: Retrospektiv tänka högt: resultat. Varje testperson fick se skärminspelning utan 
ljud, och ombads att förklara hur testdeltagaren tänkte, när de genomförde uppgifterna. 
 

Tp 
 

Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 

Tp 1 [jag såg att du hade lite problem 
med moderkort…] 
Jag vet inte vad moderkort är för 
något dude. 
 

[Hur tänkte du här?] 
Jag funderade på om Elgiganten hade den 
dyraste hårtork, det är därför jag fastnade 
ett tag där. Men fick en tanke att 
pricerunner är bättre att leta efter dyraste 
saker. 

[Du använde inte Google…] Nej precis, 
för att Zalando brukar vara mitt ”to go” 
när det kommer till liksom mycket utbud, 
i det här fallet jacka, för de har allting 
där, så jag tänkte att de borde ha en 
vårjacka. 
 

Tp 2 [Du gick in på bilder, hur tänkte du 
där?] 
När jag googlade fram moderkort 
dök det upp flera olika typer av 
moderkort. Jag tänkte det kanske 
finns alla priser om jag går till 
”bilder” i Google men det va dum 
idé kom jag på. Det visar inga 
priser utan bara bilder. Då kom jag 
på men vänta nu lite jag kan bara 
gå direkt till prisjakt och leta där, 
efter ett billigt moderkort.  
[Här skrollade du ner och upp flera 
gånger, vad tänkte du här?] 
Jag visste inte vilken hemsida jag 
ville gå in på, för jag är lite bekant 
Inet, komplett så jag var lite osäker 
vilken jag vill helst gå in på. 
 

[Du tittade väldigt länge på dessa bilder, 
hur tänkte du här?] 
Jag fick lite förslag på hårtork/hårfön, så 
jag ville se om den va en hårtork. Den ser 
ut mer som en handtork än hårtork. Det 
står att det är en hårtork men vet inte om 
det gills. Det är inte heller lätt för mig att 
hitta den dyraste av en produkt för. Då 
måste man gå in på jättemånga sidor. Alla 
visar kanske inte den dyraste. Då tänkte 
jag för den enkelheten skull så gick jag in 
på Elgiganten och sökte den dyraste där. 

[Du gick in på Zalando direkt] 
Ja, jag handlar kläder där alltid när jag 
köper. Det finns många andra hemsidor 
som säljer kläder. Men Zalando känns 
mer bekvämt för mig.  

Tp 3 [Det fanns även Inet och 
pricerunner här uppe, varför just 
komplett?] 
För att jag alltid brukar ta först den 
länken som kommer efter 
annonsen, det är mer som en vana 
för mig. 
 

[Samma här?] 
Ja samma sak här, jag kollar när annonsen 
tar slut och välja länken som är efter 
annonsen. 

[Du gick förbi Zalando och andra 
annonser hur tänkte du här?] 
Jag snegla över lite för att jag försöker 
undvika annonserna. Jag som person så 
gillar jag mer att leta själv än att gå in på 
annonserna. 

Tp 4 [Här gick det fort] 
Jag tänkte inte så mycket, googlade 
direkt efter billigt moderkort valde 
första som dök upp. 

[Här var det lite intressant, du tittade 
väldigt länga på prisjakt] 
Jag tänkte först på prisjakt köpa dyraste 
hårtork. Men stannar till där lite igen och 
tänkte efter på uppgiften igen, tänkte jag 
tar nog Elgiganten för det är nog lättast 
och de har säkert en dyr hårtork. 
 

[Här var du direkt, när du ska köpa en 
vårjacka, hur täntke du här?] 
Zalendo är det bästa sida för kläder, de 
har allt. De har kläder som är trend/mode 
osv. Tänkte på uppgiften att hitta en 
vårjacka då är rak på sak Zalendo utan 
tveka. 

Tp 5 [Du valde dyra men uppgiften är ett 
billigt moderkort, hur tänkte du 
här?] 
Jag glömde bort frågan. istället 
fokusera på moderkortens design. 
Såg ett riktigt snyggt moderkort 
kan vara därför jag tappade bort 
mig här. Men det finns en annan 
anledning för att jag valde den 
dyra, för t.ex. du kan se fler 
egenskaper vad som finns på 
moderkort. Få in mer information 

[Du fastnade i annonsen här] 
jag sökte på dyraste hårtork i prisjakt, kom 
det även några annonser som jag blev mest 
intresserad av och klickade där. Jag var 
bara tvungen läsa igenom hårtorkens 
egenskaper vad man får för den prisen osv. 

[Du valde direkt till Alpha industries, 
vad är speciellt med Alpha Industries?] 
Jag har testat en del vårjacka har jag. Jag 
tyckte att enligt min personliga 
preferens, typ att Alpha industries som 
jag har här. Dom är hållbara och bra. Så 
därför är mina tankar var Alpha 
Industries först. 
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för att veta vad som klassas som en 
bra produkt.  
 

Tp 6 [Du gick in på prisjakt direkt utan 
att googla efter ett billigt 
moderkort, hur tänkte du där?] Om 
jag ändå ska till prisjakt för att få 
statistik eller recension om, så 
tyckte jag inte det var så relevant 
att googla direkt, för då kommer 
säkert flera olika produkter som jag 
inte vet om, vad som är vad.  
 

[Här var det inga konstigheter?] 
Ja, den här var lite lättare det var bara gå in 
på prisjakt och söka en dyr hårtork, inget 
liksom vad som är bäst utan bara valt den 
dyraste hårtork. Osv. 

[Vad hände här?] 
Jag va små förvirrad när jag googlade 
fram vårjacka. Det finns mängder med 
kläder men jag var lite borta när det kom 
så mänga kläder. Försökte förstå varje 
butik om vad de har för kläder. Jag 
brukar aldrig handla kläder via nätet. 

Tp 7 [Du kollade länge på annonser som 
gav dig olika priser. Men du valde 
Komplett hur tänkte du här?] 
Nä men jag tänkte väl att, det kom 
ju upp massa annonser känns det 
som. Medan här är det mer länkar 
till själva filtreringen hos bolaget. 
Medan där uppe med annonser 
finns det ett moderkort. Medan här 
nere så är det alla moderkort som 
dom har. 
 

[Du tittade länge på priserna hur tänkte du 
här?] 
Helt ärlig så vet jag inte hårfön går för 
egentligen. Om man ska ha en dyrare 
hårfön. Jag tänker oftast att dom ligger 
runt hundralapp. Jag vet inte om man ska 
köpa den dyraste hårfönen så jag har ingen 
aning vad dom kan gå för. Så jag vill gärna 
se priset på annonserna kommer upp. 

[Här gick du in direkt på en sida, hur 
tänkta du här?] 
Jag kände på mig att Googla runt inte 
gav mig någonting. Så jag gick in till den 
bolagen som jag brukar handla. Jag 
brukar handla rätt ofta på Boozt. 
 
 

Tp 8 
 

[Här var det lite intressant om 
priset du tittade på…] 
Det var då när jag ser priset tänkte 
jag shit här var det dyrt, sen ser jag 
ett billigt moderkort. Då tänkte jag 
om jag inte misstag så står det i 
uppgiften billigaste moderkort. Då 
efter som det var hög variant, först 
och främst visste jag inte om vad 
moderkort var. När jag Googlade 
bara moderkort så ville jag veta vad 
det var för något. Sen så tänkte jag 
på prisjakt, prisjakt ska ju visa den 
billigaste. 
 

[Här så fastnade med blinken på prisen…] 
Här tänkte jag vilken, här står det ta den 
dyraste hårfönen. Fanns två med olika 
priser fick tänkta till vilken kommer först, 
1279 kr kommer före 1200 kr. 

[Här så valde du direkt en hemsida…] 
Det är bara för min bekvämlighet som 
sagt. Dom flesta av mina kläder kommer 
från Nelly. Nelly har ju flera 
varumärken, inte bara deras egna. Så 
skulle det va så att jag letar efter en annat 
varumärke, låt säga Nike eller Adidas så 
kan jag hitta det med. Det är därför som 
jag är mer bekvämare i den här websidan 
för jag vet exakt hur den funkar. 

Tp 9 [Här fastnade du om moderkort 
sökfälten, hur tänkte du där?] 
Nej, vet inte kanske för att jag är 
trött, skriver fel. Eller så tänkte jag 
på vad jag skulle söka och kom in 
på prisjakt. 
 

[Vid Google annonser så fastnade du rätt 
länge med annonserna, hur tänkte du där?] 
Ah, ja för uppgiften var att hitta den 
dyraste av dom har så ser jag bara fem 
alternativ. Vill jag kolla efter mer. 

[Istället för du går in på prisjakt eller 
Google, så gick du in på en hemsida som 
heter Asos…] 
När jag visste om att det var bara en 
vårjacka, ingen specifik vårjacka, då gick 
jag in på den hemsida jag ofta köper 
ifrån.  

Tp 
10 

[Du tittade rätt länge på priset och 
namnet på ett moderkort…] 
Jag ville se om det hade någon bra 
omdöme när jag valde den 
billigaste moderkort och namnet 
kände bara lite konstigt.  

[Du gick in på Elgigenten men du hade 
redan prisjakt sidan öppen, hur tänkte du 
där?] 
Fick bara en idé, så fort jag läste uppgiften, 
så jag bara körde på. 

[Du fastnade rätt länge med vårjacka…] 
Hade svårt att bestämma mig vilken va 
snyggast. 

 

4.1 Övriga anmärkning från testdeltagare: 
Testperson 2 förslog en förbättring av testupplägget. Personen ville ha uppgiften vid sidan 
om, t.ex. ha frågorna på ett papper än att ha dem på skärmen.  
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5 Analys 
I detta kapitel diskuteras data insamlade från experimentet. Syftet är att analysera de olika 
respons och beteendena hos testdeltagarna för att hitta rimliga svar till undersökningsfrågorna. 
Analyshjälpmedlet för U1 är journey maps (avsnitt 2.3) men också antalstabeller, för U2 en 
utvärdering av allt insamlat material, och för U3 en reflektion över undersökningen och en 
samtidig jämförelse med litteraturen för kundreseundersökningar. Kapitlet är strukturerat direkt 
efter de tre undersökningsfrågor som ska besvaras enligt kapitel 1. 
 

5.1 ”Tänka högt” och kundresa 
U1: Vilken väg tar studenten från start till slut när han/hon ska köpa en produkt? Och varför? 
 
Journey map metoden är ett bra sätt för att hitta svagheter enligt litteraturgenomgången i kapitel 
2. En svårighet med den metoden är att det inte finns en specifik affär eller webbshop utan 
testdeltagarna har själva fått leta sig fram till webbshoppen de vill använda (se appendix 5). 
Namnen på platser i kartan i figur 3 blir därför funktionsnamn och inte namn på en viss affär 
eller ett visst länknamn eller fliknamn.  
 

 
Figur 3: En kundresekarta för alla testpersoner, vilken väg de väljer. Tjockare pilar indikerar 
att flera testpersoner valt samma väg. 
 
Kundresekartan ger inte så mycket mer information än enkla tabeller som tabell 6-8. De visar 
vilka funktioner som testdeltagaren har använt och beskriver hur de kommer fram till varan 
som de ska köpa. Den första uppgiften var att testpersonerna skulle köpa ett billigt moderkort. 
Utifrån tabell 6, som visar antal sökta via Google sökmotorn, var det 8 testpersoner som 
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Googlade på vad moderkort är för något innan de gick vidare för att hitta det billigaste 
moderkortet. Det var bara tre testpersoner som klickade på annonsen som dök upp i Googles 
sökmotor när personen sökte efter varan. Sju testpersoner använde sig av en prisjämförelse-
webbsida som är en webbsida där man kan jämföra olika priser på en viss produkt. Det var bara 
en person som sökte direkt på en specifik hemsida som personen brukar handla ifrån. 
Prisfiltrering utnyttjades av tre testpersoner för att hitta det billigaste priset. Det var endast en 
person som tryckte sig vidare efter Google sökning på en specifik webbplats.  
 
 
Tabell 6: Kategoriserade kundresekartan, köp ett billigt moderkort. 
Kategori Antal 
Söker om moderkort via Google i sökfältet: 8 
Klickar på annons av Google: 3 
Prisjämförelsesida: 7 
Prisfiltrering billigt först: 3 
Specifik hemsida som hen redan vet: 1 
Tar sig vidare till webbplats genom länk i Google 1 

 
 
Tabell 7: Kategoriserade kundresekartan, köp en dyrast hårtork. 

 

 
 
Tabell 8: Kategoriserade kundresekartan, köp en vårjacka. 
Kategori Antal 
Söker om vår jacka via Google i sökfältet: 3 
Specifik hemsida som hen redan vet: 7 
Tar sig vidare till webbplats genom länk i Google 3 

 
 
Den andra uppgiften handlade om att testpersonerna skulle köpa den dyraste hårtorken. Utifrån 
tabell 7, var det 7 testpersoner som sökte efter en dyr hårtork. 2 testpersoner klicka på Google 
annonsen för hårtork. Den här gången var det mindre som gick in på prisjämförelsesida då det 
endast var 2 testpersoner som gick in på prisjämförelsesida. 5 testpersoner använde 
prisfiltrering och 3 testpersoner gick in på en specifik hemsida som de kände till att det fanns 
dyra hårtorkar. Antal som tryckte sig vidare var flera. Det var 5 testpersoner som tryckte sig 
vidare på webbadressen som dök upp efter Google sökning och de flesta av testpersonerna 
tryckte sig vidare till Elgiganten. 
 
Tredje uppgiften var att testpersonerna skulle köpa en vårjacka. När det handlade om vårjacka 
hade nästan alla testpersonerna valt en direkt hemsida. Eftersom de flesta personerna var erfarna 
att handla kläder vilket visste testpersonerna redan från början vad de ville ha. 7 testpersoner 

Kategori Antal 
Söker om en dyr hårtork via Google i sökfältet: 7 
Klickar på annons av Google: 2 
Prisjämförelsesida: 2 
Prisfiltrering dyrast först: 5 
Specifik hemsida som hen redan vet: 3 
Tar sig vidare till webbplats genom länk i Google 5 
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gick in på olika webbplatser som de är vana att handla från. 3 testpersoner använder Google 
sökmotorn och 3 andra testpersoner tryckte sig vidare efter Google sökningen. 
 
5.1.1 Varför väljer testpersoner den vägen? 
Beroende på vilken vara testpersonen ska köpa finns det flera orsaker till vilken väg personen 
väljer att ta. Om man jämför tabell 6-8, är det tabell 6 som har flest Google sökningar, då 
uppgiften var att köpa ett billigt moderkort. Orsaken var att flera testpersoner inte visste vad 
moderkort var för något vilket är varför testpersonerna valde att söka efter varan med hjälp av 
Google. Efter att testpersonerna hade sökt på Google fick testpersonerna fram annonsbilder på 
olika moderkort. När testpersonerna visste vad ett moderkort var för något var det dags att hitta 
det billigaste priset. Testpersonerna hade flera vägval och de flesta valde att gå in på 
prisjämförelsesida för att få reda på vilken butik som hade det billigaste priset för ett moderkort. 
Några valde att trycka på annonser som dök upp i Google och en tryckte sig vidare direkt till 
en webbsida. Det var inte många som använde sig av prisfiltrering utan de flesta valde en annan 
väg för att hitta ett billigt moderkort. Det var bara en som visste vad är moderkort var för något 
och har köpt moderkort tidigare. Personen har då gått in på specifika webbsidor som hen kände 
till sen innan.   
 
Andra varan var att köpa den dyraste hårtorken. Om man jämför tabell 6 och 7 var det nästan 
lika många som Googlade fram varan vid köp av hårtork och moderkort.  Orsaken till varför 
så många valde att söka på Google är att de inte kan köpa vilken hårtork som helst utan fick 
uppgiften att det skulle vara den dyraste. En lättare väg hade möjligtvis varit om de hade 
använt prisfiltrering men de flesta av testpersonerna valde att trycka på webbplatser som de 
kände igen. 
 
Tredje uppgiften var lite annorlunda där testpersonerna skulle köpa en vårjacka. De fick alltså 
välja vilken vårjacka som helst utan några specifika krav på att det skulle vara den dyraste 
eller billigaste. Det resulterade i färre sökningar och de flesta valde att gå in på webbsidor 
som testpersonerna kände sig mest trygga av och handlat från sen tidigare.  
 
Resultaten visar att beroende på vad kunden ska köpa så kommer de välja olika vägar att ta 
sig fram till den slutgiltiga webbsidan där kunden slutför sitt köp. En viktig uppgift är 
kundens bakgrund och intressen då det kräver en längre kundresa om personen inte har någon 
aning om vad personen ska införskaffa. Resultatet från hårfönen visar att det är viktigt med 
igenkännande då de flesta valde att köpa från samma ställe som var Elgiganten som troligen 
har med god service och kundnöjdhet att göra. Man kan alltså anta att de tidigare har handlat 
därifrån och har varit nöjda vilket har lett till lojala kunder som väljer att fortsätta handla 
därifrån. Det kan även vara så att de har hört bra rykten om Elgiganten av bekanta och därför 
har ett större förtroende till just den webbplatsen. En anledning till varför de flesta inte 
använde prisfiltrering kan vara för att själva webbutiken har betydelse och inte bara priset när 
de ska köpa en vara.  
 
Det finns många butiker som man inte har hört talas om innan och inte har förtroende för (se 
Tabell 3). Det kan vara därför testpersonerna valde prisjämförelsesidor som t.ex. prisjakt där 
de både kan se prisskillnaden och vilket företag det priset tillhör för att sedan kunna 
bestämma sig om personen ska handla därifrån eller inte. Det är alltså viktigt med förtroende 
och tillit till webbutikerna och att företaget har ett bra rykte. När det gäller vårjackor var 
resultatet många olika webbutiker men som personerna kände sig trygga med. Kläder är något 
som alla köper och därför kan man anta att kunder har sina favoritbutiker. Det som har stor 
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betydelse här är alltså om kunden är lojal mot ett företag och det här resultatet ett tydligt 
exempel på hur viktigt det är för företag att kunderna blir nöjda. 
 

5.2 Kundupplevelse mätt utifrån insamlade data 
U2: Vad får studenten för kundupplevelse?  Hur upplevde studenten kundresan? 
 
En kundupplevelse är svår att mäta då kundupplevelsen handlar om hela processen från 
förköpsfasen till att kunden får produkten eller tjänsten i sin besittning. Eftersom denna 
undersökning endast fokuserar på förköpsfasen samt köpfasen och testpersonerna egentligen 
inte har slutfört köpet genom att beställa hem varan så kan denna fråga ej besvaras för hela 
kundupplevelsen. Att vara nöjd med förköpsfasen och köpfasen behöver inte betyda att hela 
kundupplevelsen är bra då t.ex. leveransen kan bli försenad och hela upplevelsen förstörds. 
Eftersom denna fråga ej kommer kunna besvaras kommer enbart upplevelsen kring 
förköpsfasen och köpfasen att besvaras. För att besvara den fråga har olika data används då det 
går att följa hur processen har gått från resultaten och inspelningarna. Tabell 5 visar en protokoll 
från testpersonernas upplevelse kring förköpsfasen och köpfasen. Tabell 9 är baserad på både 
Tabell 3 och Tabell 5. 
 
I efterhand kan jag se att SUS som nämns i kapitel 3 borde ha varit ett bra komplement till 
övriga data insamlade för att besvara U2. 
 
Tabell 9: Analys av alla data för att besvara undersökningsfråga 2. 
Tp Vilken kundupplevelse fick 

studenten? 
Hur upplevde studenten kundresan? 

1 Inte bra Den var bra, tycke det var intressant med 
eyetracking där man fick se vart man 
kollade 

2 Ingen vidare Sådär 
3 Bra Den var bra 
4 Ingen vidare Dåligt 
5 Väldigt bra Jag upplevde mig väldigt bra 
6 Vet inte Vet inte 
7 Bra Okej 
8 Vet inte Okej, skulle vara kul om det var på riktigt 

köp 
9 Bra Rätt okej 
10 Vet inte Den var väl okej 

 
 

5.3 Lärdomar 
U3, som är den fråga som min uppdragsgivare kanske är mest intresserad av: Vilka lärdomar 
kan dras från mitt experiment för framtida arbeten med eyetracking inom digitala kundresor? 
 
I mitt experiment så används portabla eyetracking, i början så använde jag eyetracking i labb 
sal 416C. Ett problem var bland annat att salen oftast var fullbokad eftersom det var flera som 
behövde använda eyetracking salen. Många hade inte lust att gå till sal 21D 416C. Med portabla 
eyetracking som jag fick låna utav min mentor underlättade väldigt mycket. Det som är bra med 
portabel är att jag kan köra testerna vart jag vill. Få in testdeltagare blev betydligare lättare. Det 
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största problemet med portabel eyetracking var programmet som man använde för mobila 
eyetracking. Den var inte lika lätt att använda än den som finns i labb 416C. 
 
Det finns olika sätt att genomföra det här experimentet. I mitt fall blev det liten blandning 
mellan pilottest och användartest där bilaga 5 är baserad på den kundresekartan som Sarah 
Gibbons (2018) har gjort.  
 
En viktig lärdom av mitt experiment är att man bör dela upp kön eftersom de oftast har olika 
intressen och vetskap om olika produkter. Ett exempel är moderkort då finns en risk att killar 
har större intresse av det än tjejer. Min undersökning visade också att tjejer tar fler steg i 
kundresan än killar när det gäller köp kläder från resultatet för köp av vårjacka (tabell 3). Dock 
kan man diskutera detta resultat då det endast gäller vårjacka. Om det var flera olika plagg som 
hade testats så hade slutsatsen kunnat få bättre stöd från resultatet. Om jag hade haft samma 
antal killar som tjejer i mitt experiment hade jag kunnat undersöka ifall den skillnaden fanns 
och kunde dra slutsats kring att kön har betydelse för den här typ av experiment. För att få ett 
bättre resultat hade det även varit bättre ifall det fanns flera testpersoner och flera olika typer 
av produkter som de skulle köpa. Uppsatsen är väldigt begränsad för hur stort området är kring 
kundresa och kundupplevelse. Med flera olika typer produkter där man har specifika krav som 
t.ex. den ”bästa” eltandborsten så hade det förmodligen lett till annorlunda kundresa jämfört 
med den ”billigaste” eltandborsten. Någon som även hade varit intressant att tagit med är olika 
tjänster som t.ex. mobilabonnemang där det krävs en del sökning om mobiloperatörerna för att 
kunna ta ställning till vilket som är den bästa för var och en av kunderna.  
 
I denna undersökning hade endast studenter undersöks vilket betyder att resultatet inte står för 
alla kunder utan bara för den målgruppen. För framtida undersökning kan man utvidga 
målgruppen för att kunna undersöka om det finns någon skillnad mellan målgrupper som till 
exempel kunder med heltidslön, studerande och pensionärer. Området inom kundresandet är så 
brett då det finns så mycket man kan undersöka och det är många faktorer som påverkar 
kundresorna. 
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6 Slutsats 
Från tidigare kapitel är det nu möjligt att ge svar på de tre undersökningsfrågorna. 

6.1 U1. Vilken väg tar studenten från start till slut när han/hon ska köpa en produkt? 
Och varför? 
När det handlar om produkt som studenten inte vet vad det är för något är det alltid Google 
sökning som gäller. Att hitta priserna varierar beroende på vilken typ av produkt det gäller. För 
att hitta det billigaste och den dyraste produkten är det Google sökning, Prisjakt/Pricerunner 
och någon känd sida som säljer den varan som studenten vet om t.ex. Elgiganten. När det 
handlar om produkter som de redan vet väldigt mycket om t.ex. kläder där studenten fick en 
uppgift att köpa en vårjacka slutar det med att flera studenter går in på online klädbutiker som 
de tidigare har handlat från. Det är viktigt att studenten känner tillit och har förtroende för den 
slutgiltiga webbplatsen där köpet slutförs. Förtroende kan komma från t.ex. förslag från 
bekanta, tidigare shopping (lojal kund) och kundnöjdhet. Det som är viktigt för företag är att 
behålla sina kunder genom god service och skapa ett gott rykte. Elgiganten är ett tydligt 
exempel som har lyckats med att få studenterna att vara lojala och fortsätta vilja vara kund hos 
dem. 

6.2 U2. Vad får studenten för kundupplevelse? Hur upplever studenten kundresan? 
Eftersom jag inte har gjort en enkät för att samla in data om deras upplevelse, har jag försökt 
kolla igenom insamlingsdata och använder den data för att kunna besvara undersökningsfråga 
två. Det finns även problem att få in kundupplevelse data eftersom som en kund kan även 
uppleva när den får sin vara i sin besittning medan i min studie har jag bara genomfört förköpfas 
och köpfaser. Detta bildar förstås inte en hel kundupplevelse vilket gör det svårt att besvara 
frågan. 

6.3 U3. Vilka lärdomar kan dras från mitt experiment för framtida arbeten med 
eyetracking inom digitala kundresor? 
Som jag sa innan i mitt experiment så är det nog bra att ha en enkät för att kunna få mer data 
och använda SUS. Mina frågeställningar för testerna som testpersonerna fick göra är nog inte 
den bästa för kundresa. Det man hade kunna göra är att få in flera frågor till som t.ex. ”hur går 
du tillväga när du köper valfri en produkt?”. Problemet var att några av testpersonerna tyckte 
att frågorna var mycket lika varandra och att man går tillväga ungefär på samma sätt.  
 
Som jag också har märkt är att man inte bör ha frågorna på skärmen när eyetracking körs 
igång, eftersom den försvinner när testpersonen trycker vidare för att genomföra testet. 
Problemet som man har stött på är att testpersonen inte kommer ihåg vad frågan var och 
därför fick man påminna testpersonerna flera gånger; testperson 2 gav ett bra förslag vilket 
var nämligen att ha uppgifterna på ett papper, men det medför också ett problem för om 
testpersoner tittar på pappret då försvinner fokuset ur skärminspelning där eyetracking ska 
fånga in gazeplot osv (gazeplot är en funktion som finns i programvara tobii studio, som visar 
position, tid och vilken ordning man tittar på skärmen med hjälp av eyetracking). Det skulle 
också vara användbart att ha med i resultatet, vilket jag dock inte tog med, men kan vara bra 
att tänka på, för framtida arbeten.  
 
Undersökningen är baserad på endast studenter vilket är en stor begränsning för att kunna 
besvara frågor kring kundupplevelser som gäller för alla kunder eftersom det hade varit för 
avancerat och tidskrävande för att utföra. Denna undersökning har påvisat att bakgrund och 
intressen har betydelse för vilken väg studenten tar. För framtida undersökningar skulle det 
dock rekommenderas att utföra undersökningen på en större målgrupp som till exempel kön, 
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heltidsarbetande, studerande och pensionärer med flera olika typer av produkter och tjänster 
för att få större förståelse kring vad som är viktigt kring kundresa och kundupplevelse för 
kunder i större målgrupp.  
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Bilaga 1: Samtyckesblankett 
 
Samtyckesblankett 
 
Härmed godkänner jag att: 
 
      -     skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
 

- Mitt deltagande sker anonymt och att inga personliga uppgifter om mig kommer att 
lagras eller spridas. 
 

-    Mitt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta testet utan 
konsekvenser om så önskas. 
  

 
- Mitt deltagande kommer att spelas in i form av röstinspelning, skärminspelning och 

ögonrörelser. Stillbilder av skärminspelning med ögonrörelser markerade kan komma 
att återges i uppsatsen.  
 

- Testdata som samlas in används som underlag för kandidatuppsats i kursen ISGC09 
Kandidatuppsats informatik. 

 
 
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 
 
 
 
………………………………………… 
Underskrift 
 
 
 
 
…………………………………………...          …………………………………………….   
Namnförtydligande                                              Ort och datum 
  



 
 

Bilaga 2: informationsbrev 

Informationsbrev 
 

Information om studien: 
Kundresor studier inom informatik 
 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla 
uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Uppgifterna kommer att sparas i digitalt format endast till dess att uppsatsarbetet 
godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan 
förstöras. Stillbilder av skärminspelning med ögonrörelser markerade kan komma att återges 
i uppsatsen liksom enskilda yttranden och navigering, men inga data publiceras som kan 
göra att man kan identifiera deltagarna. 
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, 
och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
 
 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
      Diarienummer 
Student: David Huang    HS 2019/430 
E-post: davihuan100@student.kau.se 
   
Handledare: John Sören Petterson 
E-post: John_soren.petterson@kau.se  
               
  



 
 

Bilaga 3: Denna enkät användes inte efter pilottestet 
Enkäts undersökningsfrågor efter testet. 
För att svara på detta enkätsfrågor så ska du ringa in svaren. 
 
Ålder:  Under 20  20-25  26-30  30+ 
 
Hur upplever du det här testet? 
Bra Mindre bra  Inte bra  Vet inte 
 
Om du tyckte den var bra, kan du skriva vad som är bra med testet? 
 
 
 
 
Om du svarade inte bra, varför var inte testet bra? Ge även feedback som kan förbättra med 
testet. 
 
  
 
 
 
Om du har förbättringsförslag: 
 
 
 
 
Övrigt kommentarer: 
 
  
 
 
 
  



 
 

Bilaga 4: Instruktionstext 
 
Jag skriver min C-uppsats om kundresa på Karlstads universitet. Du ska få testa en kundresa. 
Testet går ut på hur du själv tar dig fram till produkten, vad som kostar eller vad du tycker om 
produkten osv. 
 
Du kommer få 3 uppgifter att utföra och jag kommer sitta bredvid medan du utför dem. 
Försök lösa uppgifterna själv men du kan ställa frågor till mig om det är något du inte förstår 
eller undrar över. Men jag kommer inte kunna besvara alla frågor eftersom jag vill undvika 
det så mycket som möjligt så det inte ska påverka när du ska lösa uppgiften själv. 
 
Utför uppgiften så som du brukar göra hemma. Men du ska ”tänka högt” för mig medan du 
utför uppgifterna. Tänka högt innebär att du talar om hur du tänker osv. 
 
Viktigt att veta är att du och hur du presterar har ingen betydelse. Så du behöver inte vara rädd 
om du gör fel, fastnar och känner dig dum. Utan jag vill bara veta vilken kundupplevelse du 
får. 
 
Du kommer först att få kalibrera dina ögon, efter ögon kalibrering tänk på att hålla samma 
position. Du ska följa kalibreringens instruktion. Skärm/röst inspelning och ögonrörelse 
kommer att börja spela in så fort du har tryckt på ”start recording”. 
 
När testet börjar kommer du få instruktion på skärmen som du följer efter. Säg till om du inte 
kommer ihåg uppgiften. 
 
 
  



 
 

Bilaga 5 Kundresekartor för testpersonerna baserade på modellen i figur 2 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


