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Sammanfattning 

 
Uppsatsen syftar till att undersöka besökarstatistik från Flygresor.se. Med hjälp av 

webbanalys har data från Google Analytics undersökts med målet att jämföra hur olika 

enheter och operativsystem presterar ur ett e-handelsperspektiv. Med utgångspunkt ur 

resultaten undersöker och analyserar vi prestandan hos de olika plattformarna. Prestandan 

baseras på avvisningsfrekvens och konverteringsfrekvens för e-handel. Resultaten visar bland 

annat på att Flygresor.se lyckats bra i sin anpassning för mobiltelefoner men sämre för 

surfplattor. 

 

Nyckelord: Webbanalys, E-handel, Mobil e-handel, Web usage mining, Informationssystem 

 

  



 2 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Flygresor.se och framförallt deras VD Mattias Nyman som 

försett oss med de material vi behövt för att genomföra den här studien samt tagit emot och 

svarat på alla frågor vi haft kring företaget och materialet.  

 

Vi vill även tacka vår handledare PG Holmlöv för allt stöd och all feedback vi fått under 

skrivandeprocessen. PG har framförallt fungerat som ett bollplank som bidragit till att vi 

kommit framåt i vårt skrivande och tänkande. 
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Begreppsförklaring 

Sessioner. En session är den tid då användaren aktivt använder webbplatsen eller 

applikationen. Här studerar vi totalt antal sessioner inom ett visst datumintervall. All 

användningsinformation (till exempel skärmvisningar, händelser, e-handel) är kopplad till en 

session. Sessioner är en bra jämförelsegrund för att se uppdelningen mellan exempelvis; 

skrivbordsdatorer, surfplatta och mobil användning.  

 

Procentenheter nya sessioner. Uppskattning av procentandelen förstagångsbesök. 

Uppskattningen är baserad på cookies från tidigare sessioner.  

 

Avvisningsfrekvens. Procentandelen av användare som lämnar hemsidan direkt från 

startsidan. Alltså besökare som inte går vidare något steg. Att ha en relativt hög 

avvisningsfrekvens för en specifik plattform är ofta en indikation på en dåligt optimerad sida. 

Avvisningsfrekvensen menar alltså inte på att besökare blir avvisade från hemsidan, utan att 

de själva väljer att avsluta den påbörjade sessionen innan de gått vidare från startsidan.  

 

Genomsnittligt ordervärde. Transaktionernas genomsnittliga värde. I vårt fall ett snitt på 

priset av resan man klickar sig vidare på. Används för att exempelvis se om Mac-användare 

spenderar mer i snitt än PC-användare. 

 

Genomsnittlig sessionslängd. Den genomsnittliga längden på en session.  
 

Konverteringsfrekvens för e-handel. Är procentandelen besök som resulterade i e-

handelstransaktioner. Då flygresor.se är en jämförelsesite innebär det här begreppet i 

sammanhanget besökare som fullföljer en prisjämförelse. Alltså som klickar sig vidare till en 

resebyrå. Därifrån vet vi inte om köpet slutförs men utgår från 10 %, baserat på information vi 

fått av Flygresor.se. 
 

MS(millisekunder). Svarstid för internetöverförningar. Ju lägre MS desto snabbare tar man 

sig fram på internet.  
 

Population. Den fullständiga samlingen. I det här fallet är populationen alla besökare som 

någonsin har eller kommer besöka Flygresor.se som inte uppfyller de krav som 

avgränsningarna tar upp. 

 

Skrivbordsdatorer. Är i sammanhanget ett begrepp för att beskriva stationära och bärbara 

datorer. Skrivbordsdatorer jämförs här med smartphone och surfplattor.  

 

Smartphone. Vi definierar smartphone som en telefon med en webbläsare och stöd för 

applikationer.  

 

Mobila enheter. Samlingsbegrepp för smarthphones och surfplattor. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”On March 20, 2007, a search on Google for 

“web analytics” + definition returns 642,000 

results in 0.11 seconds. It is a testament to the 

complexity and long history of this wonderful 

topic (and to how fast Google can return results).” 

 
Gör man samma sökning idag tar det 0.27 sekunder och Google hittar ungefär 10,2 miljoner 

resultat. Kaushik skrev 2007 om webbanalys som ett barn som föddes i början av 2000-talet 

och när boken skrevs hade barnet börjat växa upp och kunde börja ta hand lite om sig själv. 

Idag, 8 år senare, har barnet växt upp och börjat sitt liv på riktigt.  

 

Webbanalys definieras som tekniker och metoder för att samla in och analysera data från 

webbplatser och applikationer (Burby & Brown, 2007), de är ett kraftfullt verktyg som kan 

användas till att få en inblick i hur användandet av en hemsida ser ut. Detta område finner vi 

mycket intressant och vill i den här studien applicera det på verkligheten. 

 

Dana Mattioli skrev 2012 en artikel i Wall Street Journal där hon, med hjälp av webbanalys, i 

en undersökning kommer fram till att Macanvändare spenderar upp till 30 % mer pengar när 

de bokar hotell online hos det amerikanska hotellbokningsföretaget Orbitz jämfört med 

användare som använder en Windowsbaserad dator (Mattioli, 2012).  

 

En tydlig trend inom IT är ett försök till att eliminera plattformsberoende. Ett exempel är det 

här citatet från Microsofts vice VD Terry Myerson när Windows 10 utannonserades. ”Oavsett 

om du ska bygga ett spel eller en affärsapplikation, kommer de att finnas ett sätt att skriva en 

universell applikation som riktar sig till hela produktfamiljen”. Universella applikationer och 

ett Windows som ska fungera oavsett plattform är ett tydligt mål. 

 

Ett annat bevis för trenden med mer mobilanpassning är att Google har annonserat att med 

start den 21 april 2015 kommer deras sök algoritm att ranka hemsidor efter mobilanpassning. 

Det här gör att företag vars hemsidor är dåligt optimerade för smartphones kan komma att 

rasa ner i Googles sökresultat. 

 

Enligt analysföretaget Gartner (mars 2015) hade Android 80,7 %, IOS 15,4 % och Windows 

2,8 % av marknadsandelen för smartphones och surfplattor 2014. Med Windows förutspått att 

växa. Att utveckla en applikation till varje plattform kan vara både svårt och dyrt, därför blir 

en mobilanpassad webbsida ett attraktivt val. 

 

Tidigare studier tyder på att långsamma webbsidor och applikationer skadar den mobila 

användarvänligheten och reducerar inkomsten från webbaserad försäljning. Exempelvis 

förlorar Google upp till 20 % av sin trafik på 500 ms extra fördröjning och Amazon förlorar 1 

% av sin totala försäljning med 100 ms extra fördröjning (Kohavi et al., 2007).  

 



 8 

1.2 Problem 

I en fragmenterad smartphonemarknad med flera olika mobila plattformar är det både dyrt 

och svårt att utveckla mobilapplikationer (Charland & LeRoux 2011). Att plattformsanpassa 

sin webbsida så att den presterar bra och användarvänligt på olika skärmstorlekar blir ett 

lockande alternativ men frågan är om dessa lösningar presterar på samma nivå som en 

plattformsspecifik mobilapplikation. Trots att andelen mobila enheter fortsätter att öka ligger 

försäljningen fortfarande långt efter skrivbordsdatorer (IBM, 2015). Med alla dessa olika 

plattformar är de svårt för e-handelsbaserade hemsidor att få en överblick över hur väl man 

lyckats med att mobilanpassa sin hemsida.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns värdefull kunskap i Flygresor.se's data 

baserat på plattform, webbläsare och operativsystem. Mönster vi vill undersöka är om 

köpintentionen skiljer sig mellan de olika plattformarna, om någon skillnad kan ses vid 

användandet av mobilapplikation jämfört med om besökaren använder mobiltelefonens 

webbläsare. Vi kommer att resonera kring anledningar och jämföra om våra resultat avviker 

från tidigare undersökningar.  

 

Kunskapen kommer att utvinnas med hjälp av Web Usage Mining och de erhållna resultaten 

kommer att diskuteras speciellt för de intressen som beslutsfattaren har vilket ger riktlinjer för 

att satsa på förbättringar i användarbarheten för olika plattformar.  

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är inriktad på besökare på flygresor.se som besökt hemsidan via en 

smartphone, surfplatta eller dator. Vi kommer avgränsa operativsystemen till de allra 

vanligaste, vilket innebär att Windows, OS X, IOS och Android är de som kommer vara med i 

undersökningen. De operativsystem vi utesluter är de Linuxbaserade systemen som används 

på bärbara och stationära datorer då användandet av dessa är markant lägre än Windows och 

Mac OS, de är dessutom väldigt splittrat mellan olika Linuxbaserade gränssnitt. Endast 1,53% 

av all användning sker i Linux, i den kategorin, jämfört med 98,47% som sker i Windows och 

Mac. (Net Applications, 2015) 

 

Google Analytics genererar mycket data som är intressant, exempelvis hur och vart ifrån man 

kommer till hemsidan. Vi har valt att fokusera på objektiva egenskaper hos tekniken och tar 

därför inte med den här datan.  

 

Flygresor.se har numera både en iPhone och en Android applikation. Android applikationen 

är dock förhållandevis ny och kommer inte att ingå i undersökningen då det inte finns 

tillräckligt understödjande data. 

 

Det finns idag ett mycket stort antal webbläsare på marknaden, så att ha med alla dessa skulle 

inte gå ur en praktisk synvinkel. Vi valde att avgränsa webbläsare till de fem som används 

mest sett till sessioner från de data vi fått från flygresor.se. De webbläsare vi kommer 
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undersöka är Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer och Android 

Browser.  

 

Vad gäller statistiska tester för att säkerställa de skillnader vi kommer se i de mönster som vi 

hittar så kommer det inte att gå att testa alla möjliga utfall eller variabler, av tidspraktiska skäl 

och för att all data som behövs inte finns tillgänglig. De tester som kommer utföras är 

huruvida konverteringsfrekvensen skiljer sig mellan de tre enhetsplattformarna. De andra 

variablerna kommer vi utföra deskriptiv statistik, dvs. statistik som kan visas genom enklare 

grafer och diagram (Liu et al., 1999), på för att sedan tolka och dra slutsatser utifrån dessa. 

 

När vi i studien pratar om prestanda är dessa baserade på mönster vi kan se i 

besöksstatistiken. Vi mäter inte hastighetsskillnader mellan plattformar utan baserar de på hur 

många som i snitt fullföljer sin sökning genom att länkas vidare till ett flygbolags hemsida där 

bokningen slutförs. Uppgifter från resebyråerna till flygresor.se säger att ca 10 % av 

besökarna som landar på en resa från prisjämförelsen fullföljer sitt köp. Vi utgår alltså endast 

från hur många som går vidare och tar inte hänsyn till hur pass bra de olika resebyråernas 

konverteringsandel ser ut. Analysen är därför helt avgränsad till flygresor.se’s hemsida och 

applikationer.  

 

Undersökningen kommer att begränsas till ett visst tidsintervall men på grund av sekretess har 

vi valt att inte specificera för hur lång tid eller när datan har samlats in. 

 

1.5 Kunskapsintressenter  

Den kunskap detta arbete bidrar med bör vara intressant för vidare forskning inom området 

men kanske framförallt intressant för företagsledningen som driver en webbaserad försäljning 

eller andra typer av e-tjänster. Den kunskap vi förmedlar ska förhoppningsvis få 

organisationer med e-handelsinriktade webbsidor att ytterligare se värdet för den information 

som besökarna genererar. Att reflektera över hur den på bästa sätt kan användas för att ge 

besökarna en bättre upplevelse och i slutändan kunna öka försäljningen genom att få insikt i 

mönster de inte visste fanns. De kan exempelvis innebära bättre beslutsunderlag när man ska 

satsa på att förbättra hemsidans mobilanpassning eller vid applikationsutveckling.  
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer metoder och viktiga utgångspunkter att tas upp och diskuteras. Detta 

för att läsaren ska kunna reflektera över hur vi gått tillväga när vi valt arbetssätt och metoder 

för att utföra de analyser som står till grund för detta arbete. 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

För att undersöka huruvida beteendet skiljer sig mellan olika grupper av användare utgick 

studien ifrån ett positivistiskt perspektiv, vilket innebär att endast det som är säkert påvisat 

kan ligga till grund för bedömning av resultat (Comte, 1880). Fokus ligger på att försöka 

förklara vilka samband som finns och verkan inom området men även att försöka få en klar 

verklighetsskildring för hur det ser ut utanför Flygresor.se’s gränser. Detta för att finna en 

objektiv sanning för att kunna säkerställa våra teorier. 

 

2.2 Deduktivt arbetssätt 

Studiens arbetsgång grundar sig i det deduktiva arbetssättet som innebär att man utgår från en 

befintlig teori och utifrån denna sätter upp hypoteser, antaganden, som prövas (Oates, 2006). 

Utifrån dessa teorier sattes hypoteser upp som med hjälp av webbanalys sedan härleddes för 

att uppnå resultatet och slutsatsen. 

2.3 Kvantitativ metod 

Meningen med studien var att vi ville generalisera resultatet för den totala gruppen besökare 

på flygresor.se, populationen, och för att göra detta behövde studien utgå ifrån en kvantitativ 

forskningsgrund. Genom att göra detta kunde vi mäta och väga forskningsresultatet för att 

sedan jämföra resultatet mellan de olika grupperna. (Bryman, 2011) Utifrån dessa resultat 

drogs sedan de slutgiltiga slutsatserna.  

 

För att göra vår statistiska inferens gjordes en rad tester för att säkerställa den statistiska 

sannolikheten för att se att de data flygresor tillhandahöll stämde överens med den totala 

populationen, som i det här fallet var alla besökare på flygresor.se som uppfyller de kriterier 

som sattes upp. Dock kunde endast tester angående konverteringsfrekvensen mellan olika 

enheter göras på grund av att endast aggregerade, sammanställda, data fanns att tillgå.  

2.3.1 Z-test  

För att på ett statistiskt korrekt sätt ta reda på om värdena vi får ut i stickprovet skiljer sig mot 

varandra, dvs. om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna, så används ett s.k. Z-

test. 
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Testet kan göras med olika signifikanser men en gräns på 0.05 är det vanligaste. Med det 

menas att endast 5 % av alla tester med värden från det aktuella stickprovet kommer att visa 

på ett felaktigt resultat i populationen. I testet ställer man upp hypoteser som säger att det inte 

finns någon skillnad på de olika grupperna man vill undersöka och sedan försöker man 

motbevisa dessa hypoteser och på så sätt komma fram till det slutliga resultatet som antingen 

säger att grupperna inte skiljer sig eller att de gör det på den signifikansnivå som man själv 

sätter upp. 

 

Z-test valdes för att det är det vanligaste och mest pålitliga testet för att analysera skillnader 

mellan grupper där det finns väldigt mycket data att tillgå. (Sprinthall, 1990) 

 

Formeln för testet ser ut som följer: 

 

𝑍 =
𝑝1 − 𝑝2

√𝑝(1 − 𝑝)(
1
𝑛1 +

1
𝑛2)

 

 

Där p1 och p2 är procentandelarna för de testvariabler som vi ville testa med tillhörande 

sessioner, n1 och n2. P står för den genomsnittliga procentandelen för de två testvariablerna. 

 

2.4 Web usage mining 

Web usage mining är ett ramverk för metoder och tekniker som används för att upptäcka och 

analysera mönster i data som hämtats från webben. Detta görs för att få en förståelse för hur 

användningen av en webbsida eller applikation ser ut och vad man kan göra för att förbättra 

besökarnas upplevelse. (Srivastava et al., 2000) 

 

Web usage mining består av tre faser, datainsamling (preprocessing), hitta mönster (pattern 

discovery) och mönsteranalys (pattern analysis). 
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Figur 1 – Översikt över Web Usage Mining-processen 

2.4.1 Datainsamling (Preprocessing)  

Datainsamling innebär utvinnandet av data från webbsidan eller applikationen i fråga och 

konvertera den insamlade datan till information som det går att hitta intressanta mönster i. 

Datainsamlingen i sig görs i tre steg; insamling av användningsinformation, 

innehållsinformation och strukturinformation. 

 

Insamling av användningsinformation är det mest komplicerade steget då datan måste hämtas 

från en rad olika källor, och är till för att utvinna information om användaren.  Informationen 

består av IP-adresser, sidreferenser, datum och tid för den aktuella sessionen.  

  

Insamling av innehållsinformation innebär konvertering av texter, bilder, script och andra 

multlimediafiler till information som är användbara i web usage mining-processen. I detta 

steg är klassificering och gruppering viktiga delar för att få en förståelse om prestandan. 

 

Insamling av strukturinformation görs för att få en förståelse av strukturen i applikationen 

eller hemsidan. Detta steg görs på ungefär samma sätt som i insamling av 

innehållsinformation. (Srivastava et al., 2000) 

2.4.2 Hitta mönster (Pattern discovery) 

I steg två gäller det att hitta mönster i de data som utvunnits i datainsamlingen. Detta kan 

göras med hjälp av en rad metoder, t.ex. statistisk analys, klassificering och gruppering.  

 

Den metod som används i den här studien är statistisk analys och beskrivs som den mest 

använda metoden. Genom att analysera sessionerna som utvunnits kan deskriptiv statistik 

göras och resultaten kommer visas upp med hjälp av tabeller och diagram. (Srivastava et al., 

2000) 
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2.4.3 Mönsteranalys (Pattern analysis) 

Sista steget i processen, som beskrivs i figur 2, är mönsteranalys. Detta steg innebär att 

sortera bort mönster och regler som anses som ointressanta för att sedan kunna dra slutsatser 

om användandet baserade på de mönster och regler som är kvar. (Srivastava et al., 2000) 

 

2.5 Insamlat material 

Det första steget i web usage mining är datainsamling. (se figur 2) Insamlingen är inget vi 

gjorde själva, utan det gjordes med hjälp av Google Analytics med data från Flygresor.se. 

Den insamlade data fick vi sedan tillgång till för att kunna utföra steg två och tre i web usage 

mining-processen, som är att hitta och analysera mönster. Datat är insamlat under en 

ospecificerat tidsinterval och innefattar drygt fem miljoner sessioner. Att tidsintervallet är 

ospecificerat är av sekretesskäl.  

 

Eftersom de data som analyserats inte är data som vi själva samlat in till studien, utan den 

tillhandahålls av Flygresor.se kan de således inte ses som primärdata. (Patel & Davidsson, 

2003) Materialet vi arbetar med är sekundärdata vilket innebar att vi inte kunde påverka vilka 

variabler som samlats in och således kunde några av de hypoteser som satts upp innan studien 

inte testas. Det innebar även att endast sammanställt material kunde analyseras vilket medför 

att t ex standardavvikelser, som behövs för en rad tester, inte kunde räknas ut.  

2.5.1 Flygresor.se 

Flygresor.se är ett av företagen i koncernen Svenska Resenätverket, som är en organisation 

som utvecklar och driver Sveriges största nätverk av resesajter. Förutom flygresor.se ingår 

bland annat charter.se och hyrbil.se i koncernen.  

  

Flygresor.se är, enligt hemsidan, Sveriges största jämförelsesajt vad gäller flygresor. Med 

jämförelsesajt menas att besökare kan söka och jämföra flygresor till hela världen med en rad 

olika flygbolag, men inte boka de faktiska resorna. Det görs via resebyråer som man länkas 

till från flygresor.se 

  

Trafiken på hemsidan är omfattande, baserat på hur många sessioner som startas. Tyvärr så 

kan tiden som observationerna sträcker sig över inte avslöjas, men att det är ungefär 5 

miljoner observationer som kommer analyseras. Detta gör att det finns en synnerligen bra 

grund för oss att undersöka de mönster som vi är intresserade av. 

 2.5.2 Dataset 

Det dataset studien är grundat på kan vi inte visa upp på grund av sekretesskäl, men är 

uppbyggt i tabellform där användaren själv får välja vilka variabler som ska visas upp. Figur 

1 kommer från Google Analytics hemsida och visar ett exempel på hur datasetet är uppbyggt. 

Utöver att man själv kan välja variabler att undersöka finns det färdiga mallar med variabler 

uppdelade i kategorier.  
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Figur 2 - Skärmdump från ett dataset i Google Analytics 

2.6 Google Analytics 

Google Analytics är ett gratisverktyg som är marknasledande inom webbanalys. Genom att 

spåra och lagra trafiken på en hemsida kan Analytics hjälpa företag och organisationer att 

förstå hur besökare navigerar, hur länge de stannar, hur försäljningen påverkas, vilka filer som 

laddas ner och mycket mer. Verktyget har ett flertal funktioner som hjälper till att utföra de 

analyser som användaren vill. De funktioner som beskrivs nedan är de funktioner som Google 

Analytics använt sig av för att få fram de data vi byggt vår studie på, och alltså inte funktioner 

som vi direkt använt oss av.  

   

Analys för mobila enheter innebär att användaren kan analysera all trafik som från mobila 

webbplatser, applikationer och webbanpassade mobila enheter, vilket även innefattar 

surfplattor, och kommer användas för att analysera och jämföra aktivitet via mobiltelefoner 

med olika operativsystem, webbläsare, applikationer och surfplattor. Detta görs för att vi ska 

kunna jämföra den mobila aktiviteten med användandet via laptops och stationära datorer för 

att sedan kunna visa om det finns någon skillnad. 

  

Innehållsanalysen möjliggör analys för hur besökare rör sig på hemsidan, hur de samverkar 

med hemsidan, om det finns problem som behöver åtgärdas och hur man kan leda besökarna 

dit man vill på bästa möjliga sätt. Innehållsanalysen kommer således behövas när vi vill 

analysera besökarnas beteende på flygresor.se. 

 

Den funktion som kommer spela den viktigaste rollen i den här rapporten är 

omvandlingsanalysen, som möjliggör analys av hur besökarnas beteende leder till 

konvertering, dvs. att besökaren går vidare till ett flygbolags hemsida. Omvandlingsanalysen 

kommer vara till stor nytta när analys om huruvida olika besökare som använder hemsidan på 

olika sätt tenderar att vara olika benägna till att boka en faktisk resa. Då Flygresor.se inte 

säljer resorna själva så kommer vi dock inte kunna se om den faktiska bokningen går igenom, 

men vi kommer kunna mäta köpintentionen. Då vi vet att ca 10 % av de som går vidare till 

något av flygbolagens hemsidor genomför sin bokning, så kommer vi även ha en ungefärlig 

skattning på hur många av de ursprungliga besökarna som bokar. 
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3. Teori 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för olika relevanta teorier för undersökningen. Innebörden 

av e-handel, mobil e-handel och webbanalys kommer beskrivas och tidigare forskning på 

området presenteras.  

 

3.1 Knowledge Discovery in Databases 

I och med uppkomsten av internet kom snabbt behovet av att definiera metoder för att på 

bästa sätt analysera data och utvinna kunskap i syfte att förbättra e-handel (Fayyad et al., 

1996). Detta är konceptet för Knowledge Discovery in Databases (KDD), vilket kan 

definieras som den icke-triviala processen att identifiera mönster i uppgifter med följande 

egenskaper: giltig, ny, användbar och förståelig (Han, 2005). Konceptet har sedan 

vidareutvecklats till flera andra metoder däribland Web Usage Mining (Srivastava et al., 

2000).  

 

I forskingsarbetet Web usage mining to improve the design of an e-commerce website: 

OrOliveSur.com utgår man från denna teknik. Likt vår uppsats använder man Google 

Analytics och utgår från Web Usage Mining metoden. Med hjälp av olika data mining-

tekniker kommer man bland annat fram till att hemsidan OrOliveSur.com bör anpassas mer 

för Internet Explorer användare (Carmona et al., 2012).  

 

För att turistinriktade hemsidor så som flygresor.se ska fortsätta att vara en välbesökt 

destination måste man inte bara svara genom att anta ny teknik utan också genom att tolka 

och använda den kunskap som skapas av internetanvändare för att förstå hur människor 

använder kanalen för att handla (Arbelaitz et al., 2013). 

3.2 Plattformar inom e-handel 

Mobila enheter har varit den snabbast säljande konsumentprodukter genom tiderna med fler 

sålda mobiltelefoner årligen än bilar och datorer kombinerat (Clarke III, 2001). Framgång 

under 2000-talets e-handel kommer att avgöras av vad man vet om sina kunder. Mobil e-

handel ger många nya möjligheter och utmaningar för att genomföra en-mot-en 

kundrelationer. För att få mobil e-handel att nå sin fulla potential, måste man erbjuda 

kunderna maximal effektivitet genom skräddarsydda mobila applikationer (Mahatanankoon et 

al., 2005).  

 

Alqahtani, A. S., & Goodwin, R. (2012) menar på att tekniker för den mobila e-handeln spelar 

en viktig roll för dagens ekonomi men påstår att mobilapplikationer idag är utformade för att 

kunna anpassas till alla delar av marknaden och inte den specifika del av marknaden som de 

är menade för, alltså att applikationerna är för generellt utvecklade och inte skräddarsydda för 

de användare man faktiskt vill rikta sig till. 
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I en studie som gjordes på ett israeliskt e-handels företag kom man bland annat fram till att 

användare av skrivbordsdatorer var mer effektiva i sitt köpbeteende, medan användare av 

mobila enheter var mer benägna att söka efter information (Raphaeli et al., 2014). 

 

Vad gäller säkerhet verkar användarna förlita sig mer på de mobila enheterna än på 

skrivbordsdatorerna eftersom de mobila enheterna i dagsläget erbjuder mer unika 

säkerhetsfunktioner såsom fingeravtrycksigenkänning och GPS-lokalisering, men de känner 

sig fortfarande inte helt bekväma när det kommer till transaktioner över mobila nätverk. 

Användarna väljer därför ofta att sköta betalningar via skrivbordsdatorer. (Yan, 2014)                                                                                                                                      

 
I en studie gjord av David Reavis 2015, där han undersöker funktionaliteten i mobila 

applikationer jämfört med webbaserade applikationer, kommer han fram till att de mobila 

applikationer i genomsnitt har en fjärdedel av funktionaliteten. Detta för att utvecklarna drar 

ner på funktionalitet för att få applikationen så snabb och simpel som möjligt för att öka 

användbarheten. Trots detta är användare mer benägna att använda den mobila applikationen 

då bekvämlighet verkar väga tyngre än funktionalitet. (Reavis, 2015) 

 

Den senaste generationens mobiltelefoner har bättre prestanda, större och mer högupplösta 

skärmar. De blir snabbt mer lämpade för att surfa hela webben som i regel är byggt för 

skrivbordsdatorer. Mobilanpassade hemsidor föredrars dock fortfarande av de flesta. Dessa 

mobila versioner är inte längre beroende av specialiserade protokoll och formateringsspråk.  

Den ökande tillgången på webb -kompatibla enheter kombinerat med fallande priser kommer 

förmodligen ytterligare öka efterfrågan på en ny generation av mobilt skräddarsydda 

webbplatser (Schmiedl et al,. 2009).  

 

Enligt Google (2012) börjar 65 % av multi-plattforms kunder på en mobiltelefon. Av dessa 

forsätter 61 % på en skrivbordsdator och 4 % på en surfplatta. Under första kvartalet 2012 

kom 6,5 % av all trafik till e-handels baserade hemsidor och slog där med för första gången 

mobiltelefoner (5,4 %). Forrester (2011) rapportera att surfplattor står för 20 % av all e-handel 

trots att endast 9 % av kunderna äger en surfplatta. Det blir däför allt viktigare för företag som 

verkar inom e-handel att förstå och anpassa sig för surfplattor (Han 2013).  

3.3 Webbanalys 

Kaushik menar att de traditionella metoderna för webbanalys är utdöda och att den ”riktiga” 

webbanalysens födsel var när man började analysera tekniska data istället för affärsmässiga 

data, vilket enligt honom var 2004. Idag beskrivs webbanalys som metoder för att samla in 

kvantitativa data om hur webbplatser besöks för att sedan analysera dessa data på olika sätt. 

Webbanalys är idag så enkelt att vem som helst kan ha användning för det (Kaushik, 2007). 

 

Bernard J. Jansen (2009) ger en översikt över ämnet webbanalys (se figur 3).  
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Figur 3 - Fundamentala begrepp inom webbanalys 

 

 

Trace data eller spårningsdata står i kontrast mot insamlad data. Dess största styrka är att den 

är unobstrusive, alltså diskret. Det innebär att insamlandet av data inte stör de naturliga 

kundbeteende. Spårningsdata har inte någon som samlar in eller observerar beteendet när de 

sker och kan därför inte påverka besökaren. Spårningsdata är unikt då datan är diskret, helt 

utan påverkan från observation. Förr var insamlingen och analysen av spårningsdata svår och 

tidskrävande men tack vare dagens mjukvara kan man smidigt spåra alla besökare på 

exempelvis en hemsida.  

 

Behavior eller beteende är en observerbar aktivitet utförd av en person, ett djur, en 

organisation eller ett system. Termen har många associationer och är därför svår att 

kategorisera utan att specificeras i en kontext. I vårt fall handlar webbanalys just om att 

förutspå och analysera beteende. Behaviorism är ett tillvägagångssätt inom forskning som 

betonar kopplingen mellan tanke och handling och är fundamental i all människa-

datorinteraktion. 

 

Syftet med webbanalys är att förbättra webbsystem, öka kundtillfredsställelse och att öka 

intäkter genom effektivt analysera besökares interaktioner med webbsidan. Webbanalys kan 

berätta hur potentiella kunder hittar till en webbutik, inklusive de som länkas vidare från 

andra webbplatser, från annonser eller från olika sökmotorer. Förståelse av kundernas 

beteende från webbanalys ger oss vetskapen att avgöra vad det innebär om kunderna kommer 

till hemsidan och sedan omedelbart lämna kontra om den potentiella kunden undersöker flera 

sidor och sedan lämnar. Webbanalys ger möjligheten att fokusera på organisationers mål, 
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12,40%

Total försäljning

Mobil Desktop Tablet

bland annat att få kunden genom hela processen från startsida till slutköp. 

Sammanfattningsvis är webbanalys ett strategiskt verktyg för att göra en webbutik 

framgångsrik genom att förstå varför potentiella kunder beter sig som de gör och vad det 

beteendet egentligen betyder (Jansen 2009). 

 

Organisationer som sysslar med e-handel kan känna stort på insikten som data mining och 

webbanalys tillhandahåller. Det kan bidra till att förbättra designen och anpassningsbarheten 

för hemsidan samtidigt som kunders lojalitet och konverteringsfrekvensen ökar. En bra 

kundupplevelse ökar de genomsnittliga ordervärdet, antalet flergångsbesökare och förbättrar 

företagets image. En dålig kundupplevelse kan leda till skador på varumärket och ekonomiska 

förluster (Kohavi 2001).  

3.4 Total trafik och försäljning i USA 

Följande data är tagen ifrån IBM Digital Analytics Benchmark från februari 2015 i USA. 

Undersökningen visar på att av den totala internetanvändningen sker mer än hälften genom 

skrivbordsdatorer medan de mobila enheterna står för endast 46 % tillsammans. Jämförs dessa 

data med datat för den totala försäljningen ses en tydlig differens vad gäller skrivbordsdatorer 

som ökar med över 20 % medan mobiltelefonerna minskar med 23 % (IBM, 2015). 

 

 
 

Figur 4 – Cirkeldiagram över total trafik och försäljning februari 2015 i USA 
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4. Resultat 

I detta avsnitt visas de data som presenterats genom Google Analytics. Den analys som 

studien senare är byggd på är gjord med hjälp av denna data. Mönsteranalys är sista steget i 

teorin (se figur 1). Motivet bakom mönsteranalys är att filterara ut resultat som anses 

ointressanta med utgångspunkten att vidareutveckla hemsidan. Visualiseringstekniker, 

exempelvis grafer, är ett sätt att vissa på intressanta trender och mönster i den insamlade 

datan. (Srivasta et al., 2000).  

4.1 Urvalsmängd 

De data som ligger till grund för resultatet är insamlat under ett ospecificerat tidsintervall och 

innefattar lite drygt fem miljoner sessioner på hemsidan.  

4.2 Övergripande enhetsplattformar 

 

 
Figur 5 - cirkeldiagram över andel sessioner uppdelat på enhet 

 

Baserat på de lite drygt fem miljoner observationerna som analysen utgår ifrån kan en tydlig 

skillnad ses vad gäller vilken enhet som Flygresor.se visas på. Statistiken visar en tydlig 

dominans från skrivbordsdatorer som står för 55 % av de totala sessionerna medan mobiler 

(30 %) och surfplattor (15 %) tillsammans utgör knappt hälften.  
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Figur 6 - Cirkeldiagram över total försäljning uppdelat på enhet 

 

Jämför vi med den totala försäljningen ser vi att uppdelningen är lite annorlunda. De mobila 

plattformarna representerar en sämre procentmässig försäljning jämfört med sessioner. 

Skrivbordsdatorerna med 63 % har fortfarande den största delen jämfört med surfplattorna 

och mobiltelefonerna som sjunker till 24 respektive 13 %. 

 

 

 
Figur 7 - stapeldiagram över andel förstagångsanvändare uppdelat på enhet 

 

Vad gäller procentandel nya sessioner kan en knapp skillnad ses, uppdelat på de olika 

enheterna. Mobiltelefoner (39,52 %) har några procentenheter högre andel 

förstagångsbesökare än skrivbordsdatorer (36,95 %) och surfplattor (35,28 %).  
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Figur 8 - stapeldiagram över avvisningsfrekvens uppdelat på enhet 

 

Avvisningsfrekvensen blir mer intressant. Här ser vi att surfplattor och framförallt 

mobiltelefoner har en hög avvisningsfrekvens jämfört med skrivbordsdatorer. 

Skrivbordsdatorer är nere på låga 18,08 %, mobiler har 38,53 % och surfplattorna hamnar 

någonstans i mellan på 29,63%.  

 

 

 
Figur 9 - stapeldiagram över konverteringsfrekvens uppdelat på enhet 

 

Även konverteringsfrekvensen tyder på att skrivbordsdatorerna presterar bättre än 

mobiltelefoner och surfplattor. Skrivbordsdatorerna har ett snitt på 29,60 %, mobilerna har ett 

snitt på 21,50 % och surfplattorna 19,84 %. 
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4.2.1 Z-test 

För att säkerställa att skillnaderna vi såg i figur 6 gjordes tre s.k. Z-test. (Se bilaga 1 för 

fullständiga uträkningar)  

 

För att testen, med en 5-procentig signifikansnivå, ska vara statistiskt säkerställda krävs att Z-

värdet hamnar över 1,6994, vilket innebär att nollhypotesen, som i detta fall var att det inte 

finns någon skillnad mellan grupperna, förkastas. 

 

H0 = Det finns ingen skillnad i konverteringsgrad mellan de tre enheterna. 
 

Z-värdet för skrivbordsdatorer mot mobil hamnar på 184 vilket indikerar att det är statistiskt 

säkerställt ända ner på 1 %-nivån att det är en signifikant skillnad i konverteringsgrad vad 

gäller enheterna. Samma gäller för skrivbordsdatorer mot surfplatta där z-värdet hamnar på 

168, vilket visar på en tydlig skillnad. 

 

För mobil mot surfplatta hamnar z-värdet något lägre på 28,8 vilket visar på att det finns en 

tydlig skillnad, men att skillnaden är något mindre än i de andra testen.  

4.3 Macintosh och PC 

 

 
Figur 10 - stapeldiagram över genomsnittligt ordervärde mellan Mac och PC 

 

När mätning av genomsnittligt ordervärde uppdelat på Mac och PC, som Mattioli (2012) 

skrev om, görs så ser vi att skillnaderna är relativt låga. Windowsanvändare tycks till och med 

spendera aningen mer än Macanvändare. Eftersom vi endast har tillgång till aggregerade data 

kan vi inte signifikanstesta skillnaderna. 
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4.4 Operativsystem 

 

 
Figur 11 - stapeldiagram över konverteringsfrekvens uppdelat på operativsystem 

 

När de olika operativsystemen jämförs i konverteringsfrekvens ser vi samma 

enhetsuppdelning som tidigare. Som tidigare sågs i figur 6 har skrivbordsenheterna högre 

konverteringsgrad än de resterande enheterna, men om fokus istället läggs på operativsystem 

kan en skillnad mellan de iOS-baserade systemen jämfört med de Linux- och 

Windowsbaserade systemen om man bortser från Mac för skrivbordsdatorer. 
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Figur 12 - stapeldiagram över konverteringsfrekvens uppdelat på operativsystem 

 

Vid granskning av avvisningsfrekvens uppdelat på samma plattformar ser vi ett tydligt 

mönster att ett samband mellan avvisningsfrekvens och konverteringsgrad finns. En hög 

avvisningsfrekvens genererar en låg konverteringsgrad. Att det är de mobila enheterna (inkl. 

surfplattor) som har högst avvisning är också tydligt. 

4.5 Applikation kontra mobil webbläsare 

En intressant jämförelse är att relatera iPhone-applikationen (Flygersor.se’s mobilapplikation) 

till standardwebbläsaren i iPhone för att se om beteendet skiljer sig mellan besökare som gör 

en ansträngning för att ladda ner den version som faktiskt är utformad endast för den 

smartphone de använder och de som inte gör det.  

 

 
Figur 13 - stapeldiagram över avvisningsfrekvens mellan webbläsaren i iPhone kontra iPhone applikationen 

 

Om vi börjar med att undersöka avvisningsfrekvensen ser vi en stor skillnad. iPhone 

applikationen presterar mycket bättre med endast 13,12 % i avvisningsfrekvens medan 

webbläsaren har 38,64 %.  
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Figur 14 - stapeldiagram över konverteringsfrekvens mellan webbläsaren i iPhone kontra iPhone applikationen 

Motsvarande ser vi sedan i konverteringsfrekvensen. Applikationen lyckas få en betydligt 

större mängd besökare att klicka sig vidare till en resebyrå med 32,03 % i 

konverteringsfrekvens jämfört med 20,74 % för webbläsaren.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer resultaten från föregående avsnitt analyseras och tolkas för att vi sedan 

ska kunna dra slutsatser om hur användandet ser ut och diskutera vad det kan bero på. 

Avsnittet behandlar steg 3 i web usage mining-processen som är mönsteranalys. (Se figur 1) 

Diagram som sorterats bort men som ändå kan vara till nytta för några analyser finns i bilaga 

2. 

5.1 Sessioner och total försäljning 

Plattformsuppdelningen mellan sessionerna tycks stämma överens med den totala 

uppdelningen av internetanvändare i Sverige som mellan april 2014 och april 2015 såg ut som 

följande: skrivbordsdatorer 60 %, mobil 30 % och surfplatta 10 % (Global Stats: Stats 

Counter http://gs.statcounter.com/). De drygt fem miljoner sessionerna som resultatet är 

baserat på tycks spegla svenskarnas internetanvändning bra. 

 

Jämför vi figur 3 och 4 ser vi redan här tendensen som blir tydlig genom alla resultat, att 

skrivbordsdatorerna lyckas bättre med försäljningen. 45 % av besöken kommer från mobila 

plattformar men står för endast 37 % av den totala försäljningen. De kan tyckas som ett dåligt 

resultat för de mobila enheterna. Men om vi jämför med figur 4 kan man tydligt se samma 

mönster. Mobila plattformar närmar sig tillsammans nästan hälften av all trafik men hamnar 

efter i den totala försäljningen. Intressant är att surfplattor presterar betydligt mycket bättre än 

mobiltelefoner. Även om denna data är över USA och i en breddare kontext ger de i alla fall 

en indikation på att mönstret att skrivbordsdatorer står för en större försäljning per capita 

jämfört med mobiltelefoner inte är unikt för Flygresor.se.  

  

Tvärtom ser siffrorna för mobiltelefoner bättre ut i jämförelse vilket tyder på att satsningarna 

för att mobilanpassa hemsida och applikation lyckats bra. Om vi däremot kollar på 

surfplattorna som i IBMs undersökning hade 12,4 % av den totala trafiken men ändå hade 

högre andel av den totala försäljningen jämfört med mobiltelefonerna. I vårt resultat ser vi i 

figur 6 att surfplattorna hamnar sist, slagna av mobiltelefonerna med ett par procentenheter. 

Det tyder på att optimeringen för surfplattor kan förbättras.  

5.2 Avvisningsfrekvens 

Avvisningsfrekvensen mellan plattformsenheterna (figur 5) visar att framförallt 

skrivbordsdatorer har en lägre avvisningsfrekvens jämfört med de mobila plattformarna. 

Avvisningsfrekvensen är andelen besökare som lämnar redan vid startsidan. En hög 

avvisningsfrekvens implicerar att besökaren antingen är ointresserad av innehållet eller att 

designen är olämplig för besökaren (Hasan et al., 2009).  

 

Den stora skillnaden tyder på att de kan finnas designproblem. Flygresor.se har en 

mobilanpassad hemsida som man automatiskt blir länkad till om man går in via en telefon. 

Det finns även en applikation till iPhone och nyligen även till Android. När besökare från 

iPhone uppdelat mellan applikationen och standardwebbläsaren jämfördes sågs en stor 

skillnad i prestanda (figur 10). Applikationen står för den lägsta avvisningsfrekvensen av alla 

http://gs.statcounter.com/
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plattformar vi har tittat på medan den mobila webbläsaren har en av de högsta. Att få fler av 

dessa besökare att ladda ner applikationen verkar därför vara en bra idé. 

5.3 Konverteringsfrekvens för e-handel 

Konverteringsfrekvensen är tillsammans med avvisningsfrekvensen det som har legat till 

grund för vår prestandaundersökning. Här är det tydligt genom alla figurer att de finns ett 

samband mellan låg avvisningsfrekvens och hög konverteringsfrekvens vilket kan tyckas föga 

förvånande. Det tydliga sambandet stärker resultaten ytterligare och visar på att hög 

avvisningsfrekvens har stor påverkan på e-handeln. (i vårt fall, den bedömda möjligheten till 

transaktioner, dvs. andelen som går vidare till en beställningssida).  

 

Vi kunde även med hjälp av de z-tester som gjordes säkerställa på 1%-nivån att det finns en 

tydlig skillnad på konverteringsgraden mellan de tre olika enheter som testades.  

5.4 Operativsystem 

När man går in på specifika operativsystem är de tydligaste skillnaderna inte mellan olika 

operativsystem utan fortfarande att skrivbordsdatorer oberoende om de är Macintosh eller PC 

presterar bättre än de mobila enheterna. Ett intressant mönster är dock att både Android och 

iOS för smartphones har relativt hög avvisningsfrekvens och låg konverteringsgrad medan 

Windows Phone ligger strax efter operativsystemen för skrivbordsdatorer och därför långt 

före de andra smartphonesystemen.  

5.5 Macintosh kontra PC 

Ett intressant resultat som hotelbokningsföretaget Orbitz kom fram till i sin undersökning 

baserad på webbanalys var att Mac-användare tenderade att spendera upp till 30 % mer än 

PC-användare i snitt på hotell (Mattioli, 2012). I resultatet ser vi inga tendenser till det här 

mönstret, utan tvärtom lutar de åt att PC presterar något bättre. För att motbevisa tesen med 

statistisk signifikans skulle dock icke aggregerad data behöva analyseras, men utifrån det som 

visas av de data studien utgår ifrån verkar det inte finnas samma mönster här som hos Orbitz. 

5.6 Webbläsare och andra ointressanta mönster 

Vad gäller webbläsare ville vi undersöka om det fanns mönster som visade på att besökare 

som använde olika webbläsare tenderade att bete sig olika vid användandet av webbsidan. 

Analyserna som utfördes visade inte på några värdefulla mönster utan användandet såg 

ungefär likadant ut oberoende av webbläsare. Problemet blir också att uppdelningen blir 

väldigt hög då vi ville skilja på exempelvis Firefox till tablet och Firefox till mobiltelefonen. 

Konsekvensen blir att många webbläsare får få sessioner som utgångspunkt vilket kan göra att 

skillnaderna inte blir statistiskt säkerställt, eller i alla fall försämrar resultatet. Detta är således 

ett av de mönster som sorterats ut enligt steg tre i web usage mining-processen, 

mönsteranalys, där ointressanta mönster sållas bort. Med ointressant menas mönster som inte 
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visar på samma avvikelse eller där vi har svårt att se någon nytta eller värde för 

vidareutveckling. Intressanta mönster kan också innefatta resultat där Flygresor.se tycks ha 

lyckats väldigt bra.  

 

Andra mönster som inte tagits med i resultat och analys är % nya sessioner och sessionslängd 

då andelarna och längden inte hade några tydliga skillnader. Andel nya sessioner är dock med 

då de visar på att ingen plattform ökar i högre takt en någon annan vilket är relevant när man 

överväger vidareutveckling av hemsidan. Några av dessa resultat har vi valt att ha i Bilaga 2.  
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6. Slutsats och diskussion 

Uppsatsen har haft en bredd utgångspunkt för att hitta intressanta och värdefulla mönster i det 

data vi haft som utgångspunkt. Senare har vi filtrerat ut mindre intressanta resultat till fördel 

av ett snävare fokus för analys. I detta avsnitt kommer resultatet av analysen att 

sammanställas och våra slutsatser att presenteras. En allmän diskussion om orsaker till 

resultaten kommer att föras. Vi återkopplar till syftet. Även förslag på framtida forskning tas 

upp. 

6.1 Total trafik och försäljning 

Den totala trafiken tycks stämma hyfsat överens med tidigare data (figur 6). Den störta 

andelen användare kommer fortfarande från skrivbordsdatorer men med de mobila enheterna 

tillsammans börjar närma sig 50 %. Även att dubbelt så många sessioner sker via 

mobiltelefoner jämfört med surfplattor är logiskt.   

 

Vad gäller indikationer på total försäljning stämmer mönstret också hyfsat väl. Prestandan för 

mobiltelefoner är bättre för Flygresor.se gentemot siffrorna från USA. Vad som är intressant 

är att surfplattor hamnar så pass mycket efter. Prestandan för surfplattorna får ses som de 

sämsta resultatet i undersökningen. Anpassningen för mobiltelefoner tycks därför ha lyckats 

väldigt bra men sämre för surfplattor. En notering vi gjort baserat på egna experiment med 

vissa mobiltelefoner är att man som standard kommer in på skrivbordssidan. Att åtgärda detta 

kan kanske ytterligare förbättra siffrorna.  

 

Vi människor tycks fortfarande inte vara helt bekväma med att köpa och betala saker online 

med hjälp utav mobiltelefonen eller surfplattan. Vi går hellre till en skrivbordsdator där den 

traditionella e-handeln skett och där vi känner oss mer säkra. Detta kan ha att göra med att vi 

fortfarande inte riktigt blivit bekväma med mobila enheter när det har med pengar att göra. 

Mycket pekar på att den mobila e-handeln kommer att öka med tiden då vi blir mer bekväma 

och tillförlitliga på tekniken. Ytterligare en orsak i vårt sammanhang kan tänkas vara att 

flygresor ofta är stora och välplanerade inköp där man till högre grad vill känna sig bekväm. 

Mobil e-handel kan ha en fördel vid lokala köp och kan finnas mer benägenhet till impulsköp. 

Mobila enheter används i större grad till att söka efter information (Raphaeli 2014). De kan 

tänkas vara så att användare i större grad letar resor och annan information via smartphones 

men att man fullföljer köpen på en skrivbordsdator.  

 

En annan förklaring som Google (2012) och Han (2013) är inne på är att det tycks vara  

vanligt för kunder att påbörja sin e-handel via mobilaenheter för att sedan slutföra köpen på 

en skrivbordsdator. Detta betonar yttligare att de är viktigt att förmedla en bra 

användarupplevelse på mobiltelefoner och surfplattor även om dessa kunder inte slutför köp i 

samma utrsträkning kan de slutföras via en skrivbordsdator.  

6.2 Applikation kontra webbanpassning 

En av de tydligaste och mest intressanta resultat vi hittat är de stora skillnaderna mellan 

iPhoneapplikationen och standardwebbläsaren i iOS. Applikationen presterar till och med 
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bättre än skrivbordsdatorerna vilket är imponerande. Webbläsaren däremot har i jämförelse 

dåliga resultat, bland de sämsta i undersökningen. En del av förklaringen kan vara en 

förbättrad hastighet och design vilket en applikation ger då den anpassas till ett begränsat 

antal enheter. Applikationer har i regel mindre funktionalitet men är snabbare och bekvämare 

att använda vilket användare föredrar (Reavis, 2015). En annan förklaring skulle också kunna 

vara att om man tar sig tiden att ladda ner applikationen tenderar man att ha för vana att 

använda den, eftersom man gör ett aktivt val att välja just Flygresor.se. Då resultaten skiljer 

sig så pass mycket är de smart att jobba för att få webbläsaranvändare att ladda ner 

applikationen. Ett förslag är att ha en förfrågan när man surfar in via en mobiltelefon om man 

istället vill ladda ner applikationen, vilket inte förekommer i dagens läge och förmodligen 

skulle leda till en kraftig ökning i applikationen. Ytterligare ett sätt skulle kunna vara att lägga 

mer fokus på att marknadsföra specifikt applikationen, för att på så sätt locka till sig nya 

besökare.  

6.3 Konvertering- och avvisningsfrekvens 

Undersöker vi de mönster vi hittat för konverterings- och avvisningsfrekvens ser vi ett tydligt 

samband. En hög avvisningsfrekvens leder ofta till låg konverteringsfrekvens. De enheter som 

har högst avvisningsfrekvens, de mobila enheterna, är också de som har lägst 

konverteringsfrekvens. Orsakerna till detta kan tyckas vara ganska självklara då en avvisning 

aldrig kan leda till en konvertering. Återigen är de mest anmärkningsvärda dåliga resultat för 

surfplattor medan mobiltelefonerna klarar sig bra. I nuläget har applikationerna inget stöd för 

surfplattor och använder sig i webbläsaren av den vanliga skrivbordsanpassade hemsidan. Det 

här bör vara anledningen till de sämre resultaten. Baserat på datan tycks mobilanpassningen 

ha lyckats bra då dessa siffror är bättre än snittet (figur 4). Huruvida en anpassning för 

surfplattor skulle ha samma genomslag eller om de skulle vara värt investeringen är svårt att 

svara på. I dagens läge kommer 15 % av den totala trafiken från surfplattor och vi ser inga 

tendenser på att den skulle öka. Men baserat på potentialen i och med den lyckade 

mobilanpassningen tror vi att de är värt att titta närmare på att förbättra upplevelsen även för 

surfplattor eftersom vi ser en sådan tydlig skillnad för iPhone.  

 

Varför Windows Phone vissar på bättre siffror än de andra smartphonesystemen tycks vara 

svårt att säga, framförallt när det inte finns en applikation för Flygresor.se i Windows store. 

En faktor som vi tror är mycket bidragande är att Windows Phone bara har en bråkdel av 

sessionerna jämfört med de andra (se Bilaga 2) och att siffrorna därför inte är statistiskt 

signifikanta. Windows är också ett relativt nytt operativsystem vilket gör att hårdvaran i regel 

är mer modern. Detta är dock ingen fråga vi med säkerhet kan svara på idag, då de data vi har 

inte stödjer sådana test. Teorin skulle kanske vara intressant för framtida forskning inom 

området. 

6.4 Framtida forskning 

Vi ser flera områden där vidare forskning skulle vara intressant. Att undersöka köpintentioner 

med en synvinkel ur ett psykologiskt perspektiv hade kanske kunnat ge andra förklaringar till 

skillnaderna. Även en mer teknisk undersökning där man mäter prestanda baserat på svarstid 

skulle ge ytterligare en dimension. Exempelvis skulle man kunna titta på skillnader i svarstid 

mellan applikationer och deras webbaserade motsvarigheter. Genom en mer utbredd 
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undersökning skulle man även kunna forska vidare på varför avvisningsfrekvensen är så pass 

mycket högre hos de mobila enheterna fortfarande. Om det kan ha att göra med hastigheten 

eller om det har med något annat att göra. Överlag tycks de finnas ganska lite forskning som 

tittar på olika plattformar ur ett e-handel perspektiv och det som finns är ofta föråldrat. 

Mycket tyder på att smartphones kommer att fortsätta vinna andelar av internettrafiken, att 

titta på möjligheterna med e-handel för dessa blir självklart viktigt. 
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Bilaga 1 – Z-test 

Fullständiga uträkningar för Z-test. 

 

 

Formel för Z:  

𝑍 =
𝑝1 − 𝑝2

√𝑝(1 − 𝑝)(
1
𝑛1 +

1
𝑛2)

 

Formel för P: 

𝑃 =
(𝑛1𝑝1) + (𝑛2𝑝2)

𝑛1 + 𝑛2
 

 

 

Skrivbordatorer vs. Mobil 

 

Skrivbordsdatorer = n1, p1 

Mobil = n2, p2 

 

𝑃 =
(2792117 ∗ 0,296) + (1524658 ∗ 0,215)

2792117 + 1525658
 

 

 

𝑍 =
0,296 − 0,215

√0,267(1 − 0,267)(
1

2792117 +
1

1524658
)

= 184 

 

 

 

 

Skrivbordsdatorer vs. Surfplatta 

 

Skrivbordsdatorer = n1, p1 

Surfplatta = n2, p2 

 

 

𝑃 =
(2792117 ∗ 0,296) + (750407 ∗ 0,198)

2792117 + 750407
 

 

 

𝑍 =
0,296 − 0,198

√0,275(1 − 0,275)(
1

2792117 +
1

750407
)

= 168 

 

 

 

 

 



 35 

Mobil vs. Surfplatta 

 

Mobil = n1, p1 

Surfplatta = n2, p2 

 

𝑃 =
(1524658 ∗ 0,215) + (750407 ∗ 0,198)

750407 + 1524658
 

 

 

𝑍 =
0,215 − 0,198

√0,21(1 − 0,21)(
1

750407
+

1
1524658

)

= 28,8 
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Bilaga 2 – Urval bortsorterade resultat 

Här presenteras resultat som vi valt att inte gå vidare med till analysprocessen då vi inte finner 

dessa intressanta för studien. 

 
Figur 15 - Smartphonesessioner uppdelat på operativsystem 

 

 
Figur 16 - Konverteringsfrekvens uppdelat på webbläsare 
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Figur 17 - Sessioner uppdelat på webbläsare 
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