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Förord 
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till följande personer. 

Michel Thomsen och Maria Åkesson 

För värdefull vägledning, tips och feedback under uppsatsprocessen. Vi vill även 
rikta ett tack till er arbetsstruktur som har varit mycket tuff samtidigt som den varit 
givande och lyft vår uppsats till det bättre. Därtill för alla underhållande stunder när 
uppsatsskrivandet känts som tyngst, det har gett motivation att fortsätta skriva och 
tänka i nya banor.  

 

Jesper Svensson, Pontus Wärnestål, Lars-olof Johansson och Ewa 

Zimmerman 

Tack för alla Era tips och råd! 

Respondenter 

För att Ni valde att medverka i uppsatsprocessen, genom att avvara tid och 
engagemang. Det är tack vare Er erfarenhet och åsikter som gjort att uppsatsen nu 
är genomförd. 

Opponenter 

Vi vill tacka för opponenternas tankar och idéer under uppsatsprocessen, med hjälp 
av dessa har ni hjälpt oss att utveckla och förbättra uppsatsen. 

Halmstad, 2012-05-25 

 

             

    

Jonas Dahlin     Jonatan Pettersson 
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Sammanfattning 

Webbyråer arbetar inom en bransch som ständigt förändras. Nya tekniker och 
tjänster uppkommer dagligen, vilket gör att det kan vara svårt att hålla sig à jour 
med utvecklingen som sker på webben. Det finns många strategier för att hålla sig à 
jour för andra branscher men dessa är svåra att applicera på webbyråer då de har  
en tendens att arbeta ad hoc. Denna uppsats riktar sig till att beskriva hur 
webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. Uppsatsen 
genomfördes med en kvalitativ ansats, där fyra olika respondenter från fyra olika 
webbyråer blev intervjuade. Den empiriska studien bygger på en litteraturstudie 
där uppsatsens problematik undersöktes. Detta resulterade i tre teman som blev 
grunden för intervjustudien. Utifrån resultatet gjordes en empirisksammanställning 
som sedan analyserades, där empirin återkopplades till litteraturstudien. Analysen 
visade att webbyråer arbetade efter kundens kravspecifikation, projektbaserad 
arbetsform och använde sig av ad hoc mässigt agerande, vilket gjorde att de höll sig 
à jour. Det visade sig även att webbyråers arbetssätt hade likheter med traditionella 
omvärldsstrategier. Resultatet av denna uppsats blev en beskrivning med tre 
punkter gällande hur webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på 
webben. 

Nyckelord: Omvärldsanalys, Webbyråer, Ad hoc, Trender, Trendspaning, Strategier, 
Utveckling, Webben. 
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1 Inledning 

Vi lever i en värld som ständigt förändras, där framtiden är osäker (Schwartz, 1996; 
Frankelius, 2001). Det är omöjligt att förutspå framtiden, vi kan bara förbereda oss 
för möjliga utgångar (Schwartz, 1996). Ändå försöker företag förutspå vad som 
kommer att ske i framtiden (Frankelius, 2001). Anledningen till att företag spår om 
framtiden är för att de vill hålla sig i framkanten inom utvecklingen. Ett företag som 
inte hänger med i trender eller gör felbedömningar om trender går oftast miste om 
affärsmöjligheter (Schoemaker, 1995; Frankelius, 2001).  

Två exempel av dessa felbedömningar av trender kan ses i företagen IBM och 
Hewlett Packard. År 1943, sa ordförande för IBM, Thomas J Watson “I think there's a 
world market for about 5 computers” (Cerf & Navasky, 1999, s. 231). Han trodde 
aldrig att persondatorn skulle bli tillräckligt liten för att få plats i hemmet. Idag finns 
det över en miljard persondatorer, utspridda världen över [1]. Ett annat exempel är 
Hewlett Packards operativsystem till Smartphones, WebOs. Operativsystemet 
lanserades 2009 och fick många lovord från både användare och utvecklare, trots 
det tog utvecklingen aldrig fart vilket resulterade i att utvecklare gick över till andra 
plattformar. Två år senare släpptes operativsystemet som öppen källkod, vilket 
ansågs som spiken i kistan för WebOs [2] [3]. Dessa exempel pekar på hur svårt det 
är att förutspå framtiden. 

Att framtiden är osäker är en faktor som företag måste ha i åtanke (Chermack, 2001; 
Frankelius, 2001). Detta gäller i synnerhet webbutvecklare som arbetar med 
teknisk- och grafisk utveckling (Lowe, 2003, Hailpern et al., 2009; Wang & Zahadet, 
2009). Att skapa webbplatser anses av marknaden som relativt lätt och för att 
kunna hålla sig konkurrenskraftiga måste webbutvecklare hålla sig i framkanten 
(Lowe, 2003). Genom att ha förmågan att snabbt anpassa sig till framtida 
förändringar och trender kan företag hålla sig i framkanten av utvecklingen 
(Chermack, 2001). Med hjälp av en omvärldsanalys kan företag för bereda sig för 
möjliga framtida utgångar och förändringar (Frankelius, 2001; Genf & Laurent, 
2008). Det finns flera traditionella strategier för att göra omvärldsanalyser till 
exempel Scenarioplanering, Nätverksmodellen samt Delfimetoden (Frankelius, 
2001; Genf & Laurent, 2008). 

I och med övergången till Webb 2.0 har det även skett ett skifte i hur konsumenter 
utnyttjar webben (O’Reilly, 2005). Enligt Wang & Zahadat (2009) uppstod det ett 
förändrat beteende i hur människor och företag använde sig av webben och hur 
tjänster utvecklades. Webben gick från att vara statisk med låg interaktion från 
användaren, till att vara dynamisk. Denna förändring kom att benämnas som just 
Webb 2.0 (O’Reilly, 2005; Hailpern et al., 2009; Wang & Zahadet, 2009). Ett exempel 
på en mikrotrend som uppkommit p.g.a. övergången till Webb 2.0 är sociala medier. 
Där kan användare kommunicera med andra människor och lägga upp eget material 
på webbplatsen (Murugesan; Funk, 2009).  
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Problemet för företag som webbyråer är att eftersom de befinner sig inom en 
bransch som är under konstant utveckling kan det vara svårt att hålla sig i 
utvecklingens framkant. De traditionella strategier som finns är oftast tidskrävande 
och kostsamma. Dessutom kan strategiernas komplexitet leda till att externa 
konsulter måste anställas, detta leder till ytterligare kostnader (Frankelius, 2001; 
Genf & Laurent, 2008). Det har även visats sig att webbyråer ofta arbetar med ad 
hoc metoder för planering, d.v.s. att webbyråer inte gör upp någon plan för hur de 
ska gå tillväga med utvecklingen utan planerar efter hand (Kautz, Madsen & 
Nørbjerg, 2007).  

Därför anser vi att det skulle vara intressant att undersöka hur webbyråer håller sig 
uppdaterade inom ett område som är under konstant utveckling.  

 
Vår frågeställning för uppsatsen lyder således; 

Hur håller sig webbyråer à jour med utvecklingen på webben? 

Syftet med denna uppsats är att: 

 Undersöka hur webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på 
webben 

 Beskriva hur webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utveckling på 
webben 
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2 Litteraturstudie 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens litterära begrepp; trender, webbyråer samt 
omvärldsanalys. 

2.1 Webbyråer 

En webbyrå är en typ av reklambyrå som arbetar med kommunikation som är riktat 
mot digitala medier och oftast mot Internet. Webbyråer är oftast små och har runt 
tre till fem anställda (Reifer, 2000). En webbyrå arbetar vanligtvis under 
projektform, där de arbetar mot en beställare. Beställaren brukar oftast ge en 
kravspecifikation till webbyrån, denna specifikation innehåller vilka mål projektet 
ska uppfylla och vilket syfte projektet har (Avison & Fitzgerald, 2006). Eftersom de 
här projekten utförs av ett mindre antal personer är det viktig att de innehar den 
kompetens som behövs (Avison & Fitzgerald, 2006). Ett webbprojekt brukar 
inkludera personer med varierande bakgrund, kunskaper och uppfattning om 
webben (Kautz et al., 2007). Men de här personerna brukar oftast komma ifrån 
områden som marknadsföring, grafisk design och filmproduktion. Detta betyder att 
de saknar kunskaper inom programmering (Lang, 2009). Det är dock svårt att 
genomföra den här typen av projekt utan programmerare, det är därför designern 
och programmeraren har de mest betydelsefulla rollerna i en webbyrå (Lang, 2009). 

För webbyråer har webben två användningsområden. Det första området är att 
använda webben som ett utvecklingsverktyg, t ex. använda webben som plattform, 
analys, utveckling och inspirationskälla. Det andra området är webben som 
inkomstkälla, detta då webbyråer utvecklar webbplatser och webbtjänster efter en 
kunds önskemål (Murugesan, 2007). Vad som skiljer webben ifrån andra 
plattformar är att det inte bara är en plattform, utan det är även en samling av 
tekniker, affärsstrategier och sociala trender (Murugesan, 2007). Dessutom är 
webben dynamisk och interaktiv, den förändras ständigt av dess användare 
(Murugesan, 2007). Detta leder till att webben utvecklas i en rasande fart vilket i sin 
tur skapar en problematisk situation för webbyråer (Lowe, 2003). Webbyråer måste 
kunna vara flexibla och anpassa sig till denna ständiga utveckling. De flesta 
webbprojekten är mellan tre till sex månader vilket gör det svårt för webbyrån att 
skapa en långsiktig planering (Reifer, 2000). Det har visat sig att webbyråer ofta 
lägger mindre vikt på planeringen och istället arbetar med ett ad hoc metoder 
(Reifer, 2000; Kautz et al., 2007).  
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2.2 Trender 

Allt inom företag börjar och slutar med konsumenten [4]. Detta betyder att företag 
som känner till, förstår och applicerar trender som konsumenterna vill ha kommer 
att bli framgångsrika [4]. Missade trender eller dåliga beslut om trender kan leda till 
att andra företag får ett övertag över marknaden (Schoemaker, 1995). Det har visat 
sig att det inte är ovanligt att företag missar affärsmöjligheter eller försätts i 
konkurs på grund av dåliga beslut och trendmissar (Cerf & Navasky, 1999). Faktum 
är att konsumenters beteende och preferenser förändras allt snabbare, både lokalt 
och globalt [4]. Bevakning av trender är en vital del för företags överlevnad. D eras 
inspiration kan vara avgörande i sökande efter nya varor, tjänster eller 
upplevelser[4]. 

Definitionen av en trend är enligt Nationalencyklopedin; 

"en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, 
värderingar, intressen eller konsumtionsmönster (inom t.ex. mode)" [5] 

En trend är alltså en långsiktig förändring som sker i en viss riktning, de ssa 
trendriktningar kan både öka eller minska i rörelse. En trend är inte något som 
kommer att hända utan den pågår i nuet (Genf & Laurent, 2008). I dagstidningar 
brukar trender oftast beskrivas som inne-och utelistor, dessa listor är oftast 
kortsiktiga och innehåller spekulationer som handlar om en närmare framtid (Genf 
& Laurent, 2008). 

2.2.1 Webbtrender 

En av de största webbtrenderna är övergången från Webb 1.0 till Webb 2.0. Detta 
skedde i samband med att IT-bubblan upplöstes hösten 2001 (O’Reilly, 2005). 
Upplösningen blev vändpunkten för hur vi som användare ville använda webben, 
detta ledde till uppkomsten av Webb 2.0 (O’Reilly, 2005). Skillnaden mellan Webb 
1.0 och Webb 2.0 är att den sistnämnda är mer dynamisk och interaktiv än s in 
föregångare (Harris, 2008; Funk, 2009). En annan viktig aspekt med Webb 2.0 är att 
den låter användare aktivt delta i materialet som visas på webben samt bidr a med 
eget material (Murugesan, 2007). 

Webben är en interaktiv plattform (Funk, 2009) och användare kan använda 
webbtjänster oberoende av vilken plattform de själva använder, d.v.s. PC, MAC eller 
mobilt [5]. Webbplatsers innehåll består av hyperlänkar (text som länkar vidare till 
andra sidor) skapat av användarna själva. Ett exempel på detta är Wikipedia som är 
helt baserat på information från användare. Det innebär att användare kan 
publicera och ändra innehållet på en webbplats på eget bevåg (O’Reilly, 2005). Inom 
webben är det betydelsefullt att skapa användarupplevelse, samtidigt som 
webbtjänster är snabbare och mer estetiskt tilltalande för slutanvändare. Detta 
uppnås genom användning av exempelvis XHTML och AJAX [5]. 
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2.2.2 Mikrotrender inom Webb 2.0 

Tack vare att användare har fått en större och mer betydelse roll inom 
webbutvecklingen, har nya webbplatser som exempelvis bloggar och sociala medier 
uppkommit (Funk, 2009). Webbutvecklingen inom Webb 2.0 har lagts mer i 
användares händer, vilket resulterat i att följande webbtjänster har uppkommit; 

Bloggar, sociala medier, Wikis och användarrecension baserade webbplatser 

Dessa webbtjänster fungerar som ett kommunikationsverktyg där användare har 
möjlighet att publicera tankar och idéer (Murugesan, 2007). Samtidigt kan 
exempelvis användare av Facebook personifiera sin profil och etablera kontakter 
mellan användare samt skapa innehåll inom webbplatsens ramar (Funk, 2009). 
Begreppet Wikis innebär att användare kan skapa och redigera innehåller i 
exempelvis en artikel på Wikipedia (Murugesan, 2007; Funk, 2009). Användare har 
även möjlighet att recensera bl.a. konsumentprodukter via ett recensionssystem. Ett 
exempel på en sådan webbplats är Amazon.com (Funk, 2009). 

Taggning och Instant websites  

Begreppet taggning från engelskans “tags” är nyckelord som styrs av användare och 
dess eget intresse, oberoende om det är exempelvis ett föremål eller produkt (Funk, 
2009; Murugesan, 2007). Gillar användare en webbplats innehåll kan taggning 
användas för att uppmärksamma andra användare och därmed sprida 
informationen (Funk, 2009). Andra webbtjänster som har uppkommit är Instant 
websites. Denna webbtjänst innebär att användare snabbt, enkelt och kostnadsfritt 
kan skapa sin egen webbplats med dynamiskt innehåll, utan förkunskap ino m 
webbutveckling (Funk, 2009). 

Mashups 

Begreppet Mashup innebär att information eller tjänster från olika webbplatser 
kombineras ihop på en och samma webbplats (Murugesan, 2007; Funk, 2009). Ett 
bra exempel på en webbplats som använder sig av Mashups är Ho usingMaps - de 
använder sig av information från Craiglist.com kombinerat med interaktiva kartor 
från Google Maps (Murugesan, 2007). 

Widgets 

En widget är ett litet fristående programfönster oftast utvecklad med ett 
programmeringsspråk som hanterar dynamiskt interaktion, exempelvis JavaScript 
eller Flash. Med hjälp av widgets har användare möjlighet att implementera 
exempelvis en klocka eller väderleksrapport som kan visas på användarens 
webbplats (Funk, 2009; Murugesan, 2007).   
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2.3 Omvärldsanalys 

För att ett företag ska kunna hålla sig konkurrenskraftig inom sin bransch gäller det 
att hålla sig uppdaterad och veta vilka trender som kan uppstå, detta görs med en 
omvärldsanalys (Schoemaker, 1995). I en omvärldsanalys brukar trender ses som 
långvariga effekter, vilket kan göra det svårt för webbyråer, eftersom de arbetar i en 
bransch som konstant förändras (Genf & Laurent, 2008).  Enligt Genf och Laurent 
(2008) är omvärldsanalys “En systematisk process där man samlar in och analyserar 
omvärldsinformation och drar strategiska slutsatser av den” (s. 21). Begreppet 
omvärldsanalys är samlingsnamnet för strategier och modeller som företag 
använder sig av för att ställa frågor om omvärlden.  

Enligt Frankelius handlar omvärldsanalys i grund och botten om tre frågor: 
 

1. Vilken information är relevant för företaget? 
2. Hur ska vi stimulera flödet av informationen? 

3. Hur omsätter vi värdefull information till handlingar? 

För att utveckla sin verksamhet finns det traditionella strategier inom 
omvärldsanalys. Några av de vanligaste omvärldsanalyserna är SWOT-modellen, 
Trendmodellen, Nätverksmodellen, PEST-Modellen, Porters Five Forces, 
Scenarioplanerings-modellen (Frankelius, 2001), Delfimetoden (Furustig, 2010) 
samt Business Intelligence (Hocevar & Jaklic, 2010). 

Nedanför förklaras vilka de vanligaste strategierna och modellerna som företag 
använder sig av vid en omvärldsanalys. 

SWOT-modellen 

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Denna modell är 
vanlig inom omvärldsanalys. Men den används oftast aldrig enskilt utan används 
som tilläggsmodell med andra modeller. Med SWOT-modellen börjar analysen med 
en utgångspunkt, till exempel närsamhället, nationen eller världen. Utifrån 
utgångspunkten kategoriseras vilka hot och möjligheter företaget står inför samt 
dess styrkor och svagheter (Tonnquist, 2010). Fördelarna med denna modell är att 
den på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan hjälpa företag att tänka över faktorer som 
redan är identifierade (Frankelius, 2001). 

Nackdelen med SWOT är att det är omöjligt att identifiera de exakta faktorerna för 
utgångspunkten inom hot och möjligheter, den utgår från otydliga begrepp som 
ekonomiska faktorer, vilket gör att användaren får reda ut de ekonomiska 
faktorerna själv. Det andra problemet med SWOT-modellen är att den är statisk, ett 
hot kan övergå till en möjlighet eftersom faktorer kan förändras i framtiden 
(Frankelius, 2001). 
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Trendmodellen 

Trendmodellen är en typ av omvärldsanalys som utgår ifrån historiska trender i 
samhället. En trendmodell innehåller sällan några modeller utan bygger istället på 
välgrundade beskrivningar av processer som antas forma framtiden. I praktiken 
anses trendbeskrivningar som historiska studier som speglas av fenomen som finns 
i nuet. En trendmodell innehåller några utvalda huvudområden, dessa 
huvudområden bryts sedan ner i mindre delar för att skapa en trendanalys. Ett 
exempel kan vara trenden Facebook, denna trend kan sedan brytas ner till frågor 
om hur människor använder sig av sociala medier. Nackdelen med trendmodellen är 
att den utgår ifrån att alla trender är relevanta för alla företag. Det gäller att förstå 
att varje företag är unikt och att vissa trender inte relevanta för det specifika 
företaget. Ett annat problem är att generella diskussioner som uppstår i 
trendanalysen sällan är tillräckliga för lösa omvärldsproblem i företaget (Frankelius, 
2001; Furustig, 2010). 

Nätverksmodellen 

Nätverksmodellen är en vidareutveckling av den klassiska ekonomimodellen som 
fokuserar på samspelet mellan utbud och efterfråga. Nätverksmodellens fokus 
bygger på faktorer som har med marknaden att göra. Det betyder dock inte att man 
måste ha företag som bas för analysen. Det går även att studera från ovan för att få 
ett perspektiv på branschen. Inom Nätverksmodellen är marknaden studieobjektet 
och ses inte som en enhet utan som flera olika aktörer. Dessa aktörer kan vara 
företag, organisationer eller andra enheter. Fokus ligger främst på köpare och 
säljare. Utbytesprocesser och affärsrelationer är begrepp som är återkommande 
inom Nätverksmodellen. Där relationer, aktiviteter och resurser företaget har är 
avgörande för vad analysen ska avgränsas till. Fördelen med denna modell är att det 
går att se hur kunder relaterar till andra aktörer och därmed kan viktig information 
om kommande förändringar utläsas. Nackdelen är dock att modellen inte kan 
skildra själva förändringsprocessen (Frankelius, 2001). 

PEST-Modellen 

PEST-modellen är en vanlig modell som används av ett antal företag och konsulter. 
Förkortningen står för politiska, ekonomiska, sociala och tekniska faktorer. Denna 
modell utgår ifrån att det finns externa krafter som företag måste ta hänsyn till som 
till exempel kulturella, sociala, politiska, juridiska och ekonomiska faktorer. Dessa 
faktorer ses av företag som är “okontrollerbara” men ändå faktorer som måste 
bevakas (Johnson and Scholes, 2008).  PEST-Modellen rör både mikrovärlden 
(kunder och konkurrenter.) men det största fokuset ligger på makrovärlden, d.v.s . 
de kulturella, sociala, politiska klimatet som råder. Denna modell ses som 
framåtblickande och inte statiskt, vilket gör att den passar väl för förändringar som 
sker i omvärlden (Johnson and Scholes, 2008). Nacldelen med denna modell är att 
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den fungerar bara på ett generellt plan, vilket gör att den tappar precision. PEST-
modellens praktiska användbarhet kan därför ifrågasättas (Frankelius, 2001). 

Scenarioplaneringsmodellen 

Med hjälp av scenarioplanering kan organisationer skapa hypotetiska framtida 
scenarier baserad på analyser av omvärlden (Furustig, 2010).  Detta tillåter företag 
att granska flera alternativ eller risker som företaget kan ha förbisetts inom ett givet 
område. Processen kan leda till att chefer tänker på det otänkbara och även planera 
för det (Chermack et al., 2001). På detta sätt kan scenarioplanering tvinga chefer och 
företagsplanerare att tänka över sitt synsätt som utmanar deras nuvarande 
tankesätt (Chermack et al., 2001). 

Det finns dock två problem med scenarioplanering. Det första är att 
scenarioplanering är en planering som sträcker sig över en längre tid, vilket gör att 
det inte går att förutse snabba trendskiften (Schwartz, 1996; Phelps et al., 2001). 
Det andra är att scenarioplanering endast kan förbereda företag för det högst 
osannolika, den kan inte förutspå när det kommer att inträffa. (Ringland, 2006). 

Porters Five Forces 

Porters Five Forces går ut på att fokusera på hur företag kan vidga sina vyer 
gällande konkurrens. Detta görs genom att se sina kunder, leverantörer, potentiella 
etablerare och substitut som konkurrenter. De fem grunderna som finns i Porters 
Five Forces är hot från nyetablerare, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från 
substitutprodukter, köpares förhandlingsstyrka och konkurrens bland etablerade 
företag (Porter, 2001). I grunden handlar denna modell om att ha ett 
konfliktperspektiv på företagsvärldens. Detta är en vital förutsättning för att företag 
ska överleva. Fördelen med Porters Five Forces är att det är lätt att bryta ner 
abstrakta helheter till konkreta delar. Denna modell har dock fått kritik för att vara 
alldeles för lik den klassiska ekonomimodellen. Där allt handlar om köpare och 
säljare (Frankelius, 2001). 

 

Business Intelligence 

Business Intelligence är ett brett koncept som har växt fram på senar e tid. Det 
handlar i grunden om att företag samlar på sig data från olika källor. Data lagras i ett 
datalagar där den väntar på att bli analyserad och tolkad. Tolkningen leder till 
relevant information som företaget senare kan använda sig av för att fatta beslut om 
framtiden. Data kan innefatta allt ifrån affärspartners, produkter, tjänster, kunder 
till leverantörer, aktiviteter och transaktioner. Detta är komplicerad och systematisk 
process som kan skapa viktiga beslutsunderlag för ett företag (Hocevar & Jaklic, 
2010).  

Fördelen med Business Intelligence är att det går snabbt tolka stora mängder data 
som sedan kan leda till snabba och bättre beslut. Nackdelen med Business 
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Intelligence är att det är dyrt att köpa in vilket gör det mindre aktuellt för 
småföretag som har en mindre budget (Hocevar & Jaklic, 2010). 

Delfimetoden 

Delfimetoden är en välkänd metod inom omvärldsanalys. Metoden utgår ifrån att 
samla ihop ett antal experter, dessa sätts sedan ihop till en expertpanel vars uppgift 
är att diskutera framtiden och olika problemområden. Genom att rådfråga dessa 
experter går det på ett relativt lätt och kostnadseffektivt sätt att få fram kunskap om 
framtida utveckling. Problemet med denna metod är att den färgas lätt av experter, 
det är dessutom svårt att få fram nya kunskaper då experter förlitar sig på tidigare 
erfarenheter (Furustig, 2010). 
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2.4 Sammanfattning av litteraturstudien 

Webben är en samling av plattformar, tekniker, affärsstrategier och sociala trender 
som är under konstant förändring. Webben är i betydande utsträckning styrt av 
användaren och användargenererat innehåll. För webbyråer är det viktigt att hålla 
sig i framkanten av utvecklingen på webben för att vara konkurrenskraftig. 
Litteraturstudien visar att som webbyrå kan det vara svårt att hålla sig à jour med 
utvecklingen på webben, då nya trender och tekniker ständigt dyker upp. Vår 
litteraturstudie har visat att det finns ett antal strategier för att utvärdera 
omvärlden och hålla sig à jour med utvecklingen som sker i världen. Det framkom 
även i litteraturstudien att det råder brist på forskning kring hur mindre företag 
som webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. 
Litteraturstudien pekar på att oavsett vilken omvärldsanalys strategi som används 
bygger samtliga strategier på Frankelius tre centrala frågor. 

 

Vilken information är relevant för företaget? 

Litteraturstudien visade att informationens relevans är en viktig del i ett antal 
strategier, d.v.s. informationen som samlas in måste vara relevant för företaget. 
Nätverksmodellen lägger fokus på säljare, köpare och närliggande nätverk som kan 
påverka företaget. I denna strategi anses dessa områden som relevanta för företaget. 
Andra strategier som PEST och Porters Five Forces utgår ifrån andra områden so m 
anses relevant för företaget. Delfimetoden sätter däremot fokus på en extern part, 
dvs. en expert. Det är sedan expertens uppgift att säga till företaget vad det är som 
är relevant för just dem och vad de ska sätta fokus på. Dessa strategier utgår ifrån 
att samla relevant information om omvärlden som kan hjälpa företaget.  

Vi har genom litteraturstudien fått fram temat relevans som handlar om vilken 
information företag behöver för att göra en omvärldsanalys.  

Hur ska vi stimulera flödet av informationen? 

En gemensam nämnare hos alla omvärldsstrategier är att de på något sätt försöker 
stimulerar flödet av information från omvärlden. Genom scenarioplanering, till 
exempel, kan företag konstruera olika framtida scenarion, på detta sätt stimuleras 
flödet av information runt det osannolika. Trendmodellen visar att genom studier av 
trender kan företaget få nya idéer samt ställa frågor om trender som ingen har ställt 
tidigare. Nätverksmodellen stimulerar flödet av information genom att hålla koll på 
sina konkurrenter och deras nätverk.  

Vi har genom litteraturstudien fått fram temat stimulans som handlar om hur 
företag gör för att samla in information från omvärlden. 
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Hur omsätter vi värdefull information till handlingar? 

Något som inte tas upp av omvärldstrategierna är hur företaget ska agera när de har 
gjort en analys av omvärlden. Detta är intressant då information som kommer in på 
något sätt måste omsättas. Annars är det ingen mening med att göra en 
omvärldsanalys.  

Vi har genom litteraturstudien fått fram temat handling som handlar om hur 
företagen gör för att omsätta den insamlade informationen till fruktbara handlingar. 

För vägledning i vår undersökning valde vi i vårt ramverk att ta stöd av Frankelius 
tre frågeställningar (se fig. 1 nedan) 

 

 

Figur 1: Litteraturstudiens bidrag som utgångspunkt för empiristudien 

Ovanstående figur är litteraturstudiens bidrag. Från vänster är Frankelius tre frågor 
gällande omvärldsanalys som en utgångspunkt vilket lett fram till de tre temana i 
mitten. Längst till höger illustreras uppsatsens frågeställning. 
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3 Metod 

I detta avsnitt tar vi upp vilken metodansats och tillvägagångssätt vi använt för att ta 
fram och analyser data. Vi förklarar även hur litteraturen har analyserats och vilka 
källor vi har använt för att finna vår kunskap inom studiens område. Här står även 
begränsningar och brister i studien. 

3.1 Metodansats 

Studiens syfte är att undersöka hur webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med 
utvecklingen på webben och ta fram en beskrivning på detta. Eftersom vi ville veta 
hur webbyråer arbetar med trendspaning och omvärldsanalys behövde vi ett sätt 
att samla in deras personliga uppfattningar. Därför valde vi att använda oss av en 
kvalitativ metod för att samla in data. Genom att använda en kvalitativ metod kunde 
vi få en djupare förståelse (Denscombe, 2009) för hur webbyråer arbetar med 
trendspaning och omvärldsanalys. Eftersom vi ställde frågor som skulle ge oss 
beskrivande svar kunde vi utesluta kvantitativa metoder (Trost, 2005). Att använda 
oss av Frankelius (2001) tre centrala frågor rörande omvärldsanalyser resulterade i 
en pilotstudie som sedan blev vårt underlag för vår intervjuguide.  

3.2 Pilotstudie 

För att testa våra teman som vi fått fram från litteraturstudien genomförde vi en 
pilotstudie (se bilaga 1). Detta gjordes för att se om våra frågor kunde ge oss 
kvalitativa och insiktsfulla svar. Som datainsamlingsmetod valde vi att göra en 
intervju där vi lät en anställd på en specifik webbyrå svara på frågor angående 
trender och omvärldsanalyser. Respondenten fick tala fritt om frågorna och ämnet 
som vi ställde, på detta sätt blev intervjuerna både semistrukturerade- och 
ostrukturerade. Anledningen till att vi använde oss av en blandning av 
semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer var för att vi ville upptäcka 
svaren mer än att kontrollera dem (Denscombe, 2009). I pilotstudien ställde vi även 
frågor om hur företagets vardag såg ut, om de arbetade med några typer av 
trendspaningar. Vi frågade om de använde några strategier för framtida utveckling. 
Svaren som vi fick från våra frågor visade att företaget inte hade någon speciell 
planering, utan använde sig av ad hoc mässigt agerande, d.v.s. att de inte gjorde 
någon längre planering och tog dagen som den kom. Det visade sig även att sociala 
medier spelade en väsentlig roll för deras trendspaning, såsom Twitter. Förutom att 
vi fick insikt i deras arbete insåg vi även att vår pilotstudie hade ett antal brister som 
vi tyckte behövdes åtgärdas. Det framkom t.ex. att respondenten inte använde 
metoder och därför inte kunde svara på frågan angående vilka metoder de använt. 
Detta ledde till att vi formulerade om frågorna och skapade frågor som inriktade sig 
mer på hur företaget faktiskt arbetar. På detta sätt kunde vi relatera företaget till de 
olika teman som framkom i litteraturstudien. 
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3.3 Forskningsprocess 

Processen utfördes i tio steg, dessa steg kan liknas Backmans (2008) 
forskningsprocess för kvalitativ forskning. Vi började med att ställa en huvudfråga, 
utifrån vår fråga utförde vi en litteraturstudie för att hitta stöd för den. 
Sammanfattningen av litteraturstudien gav oss underlag till vår intervjuguide. 
Guiden användes sedan för att samla in vårt empiriska material. Det insamlade 
materialet tolkades och analyserades. Utifrån empirin skapades en analys och 
diskussion som slutligen ledde fram till ett resultat. 

 

Figur 2: Forskningsprocess 

För att skapa en översikt inom vårt ämne började vi uppsatsen med att göra en 
litteraturstudie. I litteraturstudie gick vi igenom vad tidigare forskningsbidrag har 
visat och om det fanns någon identifierad kunskapslucka. Detta gjorde vi för att 
bygga upp en grund och finna stöd för att genomföra vår empiriska studie.   

Uppsatsen och dess ämne behandlar huvudsakligen huvudområdet Informatik och 
affärsverksamhet, där litteraturstudiens grund består av vetenskapliga artiklar 
hämtade från följande databaser; Association for Computing Machinery (ACM), 
Google Scholar samt The Institution of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). De 
sökord som vi använt oss av kan delas upp i tre olika ämnesområden; 
omvärldsanalys, trender och webben. Utifrån ämnesområdena har vi använt 
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följande sökord; Business Intelligence, Scenario planning, omvärldsbevakning, 
omvärldsanalys, trend, trend spotting, trend prediction, Web 2.0, web development. 

3.4 Forskningsetik 

Under studiens gång övervägde vi de etiska principerna för att försäkra att 
deltagarna inte utsattes för någon skada p.g.a. sitt medverkande i studien. Detta 
innefattade att respektera respondenternas rättigheter, värdighet och inte riskera 
att deras integritet kränks. Vi valde att göra respondenterna anonyma eftersom 
konfidentialitet är viktigt för att hålla dem säkra från framtida komplikationer 
(Kvale, 1997; Denscombe, 2009). Samtidigt berättade vi för respondenterna vad 
studiens generella syfte var, vad vi tänkt undersöka och att studien kommer vara 
sökbar på Internet. Vi upplyste att deltagandet i studien var frivilligt med 
möjligheten att dra sig ur när som helst under intervjuns gång. För att se till att 
respondenterna hölls anonyma valde vi att ändra deras för-och efternamn samt 
namnet på det företag som de arbetade på (Kvale, 1997). 

3.5 Intervjustudie 

Intervjuer är en särskild typ av samtal, speciellt i forskningssyfte (Kvale, 1997) och 
är en erkänd datainsamlingsmetod vid empiriinsamling när det talas om kvalitativ 
forskning (Denscombe, 2009). Kvalitativa undersökningar ämnar till att låta 
människor dela med sig av sina personliga uppfattningar, beskriva upplevelser och 
erfarenheter (Carlsson, 1991). Därför valde vi att använda oss av intervjuer som 
datainsamlingsmetod när vi samlade in data från respondenterna. 

3.5.1 Val av respondenter 

Vår frågeställning lyder: ”Hur håller sig webbyråer à jour med utvecklingen på 
webben?”. För att svara på den behövde vi intervjua person som arbetar med 
webbutveckling och trendspaning. Vi valde därför att ta kontakta med tre olika 
webbyråer i Halmstad och en före detta anställd från en webbyrå i Göteborg. 
Anledningen till att vi valde webbyråer i Halmstad var för att de var nära och för att 
det gjorde det enkelt för oss att bestämma möte med respondenterna. De personer 
som vi tog kontakt med var personer som var involverade i webbutvecklingen inom 
företagen. Vi intervjuade tre ägare och en Director of User Experience. Vi bedömde 
att detta var personer som kunde ge oss en god bild av hur webbyråer arbetar för 
att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. Pilotstudien gav även insikt i vilka 
personer som kunde ha mest erfarenhet rörande webbutveckling. Anledningen till 
att vi inte valde slumpmässiga respondenter var för att vi ville intervjua människor 
som representera området vi vill undersöka (Denscombe, 2009). 
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Företag Antal anställda Roll inom företaget 

Företag A 3 Projektledare och ägare 

Företag B 80 Director of User Experience 

Företag C 3 Verkställande direktör och ägare 

Företag D 2 Ägare, projektledare och Art Director 

Tabell 1: Respondenttabell 

3.5.2 Intervjuguide 

Efter att vi hade analyserat litteraturstudien framkom det att omvärldsanalyser i 
grunden handlar om tre frågor. Ur litteraturstudien uppkom tre tematiska 
frågeområden; relevans, stimulans och handling. För att kunna undersöka hur 
webbyråer håller sig à jour med utvecklingen på webben, använde vi oss av de tre 
teman framtagna ur Frankelius frågor. Med hjälp av dessa teman skapades en 
intervjuguide (se bilaga 2). 

3.5.3 Genomförande av intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna startade med att vi tog kontakt med ett antal 
webbyråer via mail. Syftet med mailen var att undersöka om det fanns något 
intresse från de utvalda respondenternas sida att medverka i uppsatsen. Att 
kontakta respondenterna innan intervjuerna gjorde att vi ömsesidigt kunde 
bestämma tid och plats när intervjuerna skulle äga rum (Denscombe, 2009). Vi 
gjorde det medvetna valet av att använda oss av besöksintervjuer, vilket innebar att 
vi besökte respondenterna i deras miljö. Detta gjordes för att skapa en trygg och 
avslappnad miljö så att respondenterna kunde tala fritt under intervjuerna 
(Carlsson, 1991). Inledningsvis fick respondenterna först en muntlig och skriftlig 
genomgång av det informerade samtycket tillsammans med uppsatsens syfte. Den 
skriftliga beskrivningens huvudsyfte var att se till att respondenterna förstått vilka 
dennes rättighet är och vilka valmöjligheter de hade. Detta gjordes för att undvika 
missförstånd mellan parterna. 

Under intervjun använde vi oss av intervjuguiden som innehöll en färdigställd lista 
med de tre teman tillsammans med underfrågor som vi fått fram från 
litteraturstudien. Vi inledde intervjuerna med frågor som berörde temat relevans 
som behandlar vilken information som är relevant för webbyrån som exempelvis 
hur de får in uppdrag från beställare. Vi lät respondenterna svara fritt angående de 
frågor vi ställde. Detta gjordes för att respondenterna skulle få använda sina egna 
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ord, för att få ut rikligt med material inför analysprocessen (Denscombe, 2009). 
Intervjuer lämpade sig bra till vår studie då intervjuerna genererade insikt i hur 
människor som arbetar på webbyråer tycker, tänker, uppfattar och vilka 
erfarenheter de har (Denscombe, 2009). Vi ville med hjälp av intervjuer få 
respondenterna att själva berätta sin synvinkel inom området som de själva ansåg 
var viktiga att diskutera (Denscombe, 2009). Respondenterna fick berätta vilka 
erfarenhet de haft efter att ha arbetat med omvärldsanalyser och trendspaning för 
att hålla sig à jour med utvecklingen, baserat på intervjufrågornas teman. 

En annan fördel med att använda intervjuer var att det gav oss en viss flexibilitet, 
vilket innebar att vi kunde skifta till ämnen som dök upp under intervjuns gång. För 
att kunna samla in data från intervjuerna valde vi att spela in under intervjuernas 
gång. Fördelen med att använda sig av ljudupptagning är att det ger fullständig och 
objektiv dokumentation, nackdelen med detta är att vi går miste om den icke-
verbala kommunikationen som exempelvis gester (Denscombe, 2009). 

3.6 Tolkning och analys av data 

Data talar aldrig för sig självt, utan måste analyseras och tolkas (Denscombe, 2009). 
När vi hade samlat in allt empiriskt material påbörjade vi en analysprocess, detta 
gjorde vi för att få fram ett resultat.  

Ely (1993) säger “Att analysera är att hitta ett eller flera sätt att vaska fram det vi 
uppfattar som de råa faktas mest signifikanta innebörd, att komprimera, 
omorganisera och kombinera dem så att läsarna av resultatrapporten får del av 
forskarens upptäckter på enklaste och intressantaste sätt.” (s. 154). 

Efter vi hade genomfört samtliga intervjuer säkerhetskopierades det empiriska 
materialet. Anledningen till att vi gjorde detta var för att vi inte ville att vår 
insamlade data skulle gå förlorad, då kvalitativ data anses ovärderligt (Denscombe, 
2009). Säkerhetskopiering av data är en bra åtgärd om fel skulle uppstå 
(Denscombe, 2009). Efter varje intervjutillfälle transkriberades det inspelade 
materialet, d.v.s. vi gjorde om inspelningar till skrivet material. Vi lyssnade igenom 
intervjuerna, samtidigt överförde vi ordagrant vad respondenterna svarade på våra 
frågor till text (Dahlberg, 1993). Transkriberingarna sammanställdes i fyra olika 
intervjudokument. Vi gjorde detta för att kunna få en helhet av det empiriska 
materialet samt göra det enkelt för oss när materialet sedan skulle tolkas 
(Denscombe, 2009). Vi hade även möjlighet att jämföra två intervjuer samtidigt med 
hjälp av transkriberingen för att identifiera teman (Dahlberg, 1993). Med hjälp av 
indexering skapade vi olika koder för att bevara intervjupersonernas anonymitet. Vi 
gav företagen och respondenterna varsitt alias, dessa alias var A, B, C och D. 

Vi samlade in allt material från de fyra olika företagen, innan vi började fördjupa oss 
i det. Anledningen till att vi väntade med att fördjupa oss i materialet tills allt var 
insamlat var för att vi ville få det lättöverskådlig. När all data var insamlad började 
vi fördjupa oss i materialet. Detta gjorde vi för att få en djupare förståelse av den 
data vi hade och i vilken kontext den passade in. Det var i denna fas som vi letade 
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efter underförstådda meningar genom att läsa mellan raderna av vad 
intervjupersonerna hade sagt. Efter vi hade blivit förtrogna med det empiriska 
materialet gick vi över till att tolka vår insamlade data. Tolkningen av vår data 
innefattade att vi sökte efter teman och samband i det empiriska materialet som vi 
sedan kunde leda fram till en slutsats. Vi beslutade oss för att analyserade 
intervjumaterialet med hjälp av meningskoncentrering. Detta innebar att vi 
komprimerade långa uttalanden till kortare texter, där den väsentliga innebörden 
omformulerades till ett fåtal ord (Kvale, 1997). Genom detta kunde vi få fram de 
relevanta svaren från varje intervju.  

3.6.1 Verifiering av data 

Genom att skicka tillbaka våra transkriberingar och vår framtagna analysmatris till 
respondenterna kunde de validera att materialet stämde, på detta sätt kunde vi höja 
trovärdigheten i vår data. Respondenterna fick godkänna det tolkade materialet på 
detta sätt kunde vi säkerställa att den insamlade materialet tolkats och förståtts rätt 
av oss som undersökare (Denscombe, 2009). Att säkerställa validiteten har dock 
sina begränsningar enligt Denscombe (2009) då respondenterna kanske inte känner 
igen själva dataanalysens förklaring. 

Våra slutsatser är grundade i det empiriska materialet, detta i sig självt skapar 
trovärdighet för forskningsmaterialet (Denscombe, 2009). Eftersom vi valde att 
använda oss av besöksintervjuer när det empiriska materialet samlades in, 
medförde det att vi tillbringade tid ute på “fältet” d.v.s. respondenternas 
arbetsplatser. Detta medförde att det empiriska materialets trovärdighet ökade, då 
vi som undersökare befann oss i deras arbetsmiljö (Denscombe, 2009). 

Vi valde även att ta med avvikande data, detta gjorde vi för att höja trovärdigheten 
ytterligare. Att ha med avvikande data visar att vi inte på något sätt försöker vinkla 
vårt resultat för att generera ett resultat som är mer fördelaktigt. Detta var data som 
inte riktig kunde placeras in i resultatet eller till och med gick emot de mönster som 
uppkommit i analysen. Istället för att förkasta dessa valde vi att förklara varför de 
avviker från resultatet. På detta sätt kan andra läsare se att vi inte bara tagit med 
data som stödjer vårt resultat. Vi har dessutom utforskat alternativa förklaringar för 
att visa att vi inte har tagit första och bästa förklaringen som dykt upp i resultatet 
(Denscombe, 2009). 

3.7 Metoddiskussion 

Eftersom vår studie bygger på personliga uppfattningar, upplevelser och 
erfarenheter om hur webbyråer håller sig à jour med utvecklingen fick vi göra ett 
ställningstagande vid val av företag. Detta på grund av att urvalet av vilka företag 
som deltagit i studien har varit viktigt då vår insamlade data är baserad på de 
intervjuer som genomförts. Genom att låta respondenterna ta del av det insamlade 
materialet, fick respondenterna möjlighet att komma med åsikter samt verifiera om 
materialet var korrekt. Genom att göra detta anser vi att trovärdigheten av 
uppsatsen höjs. 
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Vid val av respondenter bestod tre av fyra företag av ett mindre antal anställda. Det 
visade sig att respondenten från företag B hade arbetat i en större organisation med 
runt 80 anställda. Detta kan ha påverkat resultatet och denna persons erfarenhet 
angående hur webbyråer arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på 
webben. Respondent B från företag B är dessutom i grunden inte webbutvecklare 
utan interaktionsdesigner som har utvecklat webbplatser, detta kan också påverka 
resultatet. Intervjuernas längd är också en faktor som kan ha påverkat resultatet, de 
var mellan 30 -45 minuter långa, detta kan ha påverkat resultatet negativt då vi kan 
ha missat viktiga utsagor. Vi fann dock att efter 40 minuter av intervjuande började 
respondenterna återupprepa sina utsagor, vilket vi anser är ett tecken på att 
materialet är mättat. Därför ansåg vi att vi hade tillräckligt med data för att besvara 
frågeställningen och inte behöva göra uppföljningsintervjuer. 

När intervjuerna var färdigställda skapade vi en analysmatris, där vi gjorde om 
svaren till meningskoncentreringar. Denna analysmatris skickades sedan tillbaka till 
företagen för att verifiera att vår syn på hur webbyråer arbetar faktiskt stämmer 
överens med hur de själva anser att de arbetar.  
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4 Resultat 

Avsnittet presenterar resultatet av den genomförda empiriska studien. Här tolkar vi 
hur de medverkade företagen arbetar för att hålla sig à jour med utvecklingen på 
webben baserat på de teman som framkom från litteraturstudien. 

4.1 Företag A 

Företag A är en liten webbyrå med tre anställda, respondent A som vi har fått 
möjlighet att intervjua är ägare och projektledare för företag A. Företagets två andra 
anställda är grafisk designer och programmerare. Företag A berättar att de riktar sig 
mot andra företag inom olika branscher och de har aldrig privatkonsume nter som 
sin kundkrets. Företag A arbetar med ett egenutvecklat publiceringsverktyg i form 
av ett CMS (Content Management System) och de arbetar enbart med kundunikt 
material åt sina kunder. 

4.1.1 Relevans 

För att göra en omvärldsanalys är det viktig att få fram information som är relevant 
för företaget. Vi uppfattar det som att det inte var respondenten själv som 
bestämmer hur företaget skulle hålla sig à jour med utvecklingen på webben. Utan 
det är deras kunders efterfråga som styr. Det vill säga att kunden säger vad denne 
vill ha och utifrån detta får webbyrån anpassa sig till kundens efterfråga. 
Respondent A från företag A berättar följande; 

“För vår del så är det de, i och med att den kundgruppen vi har så är det är inte riktigt rätt att 
säga att kunden styr utvecklingen. Kunden styr efterfrågan skulle jag säga. Kunden säger så 
här: Skulle vilja att min site funkade bättre på en smartphone. Då lyssnar man på det och så tar 
man fram ett koncept, för kunden vet inte hur det ska fungera, utan det får vi ta fram. Men då 
har man en efterfrågan där man kan ta fram produkten”  

Respondent A säger också följande; 

“...finns ju ingen anledning för oss att ta fram en massa produkter som vi verkligen måste jobba 
för att sälja in till kunden för att det är förtidigt, kunden ser inte nytta med det” 

Respondent A berättar att de får in uppdrag från beställare via rekommendationer 
från kund eller att kunder använt Google för att finna Företag A genom att berätta 
följande; 

“Vi har den fördelen att vi faktiskt inte varit ute och sålt in oss på rätt många år. Utan vi får in 
uppdrag antingen från rekommendation från andra kunder eller att man googlar och hittar 
oss och tycker att det vi producerat tidigare ser bra ut och då tar man kontakt”  
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“…vi har ett initialt första möte om kunden finns någorlunda i närområdet med en 10 – 15 mils 
radie kanske. Annars går det alldeles utmärkt att lösa mycket på distans. Men det brukar vara 
rätt så bra att träffas i alla fall en gång och stämma av litegrann vad kunden vill”  

Respondent A fortsätter att berätta om kundens behov genom följande citat; 

”Kunden kan väldigt sällan specificera exakt ”det här vill man. Utan man får försöka lyssna på 
kunden vad de egentligen vill – även om de uttrycker sig på ett annat sätt då. Därefter skickar 
vi en offert som är en offert och en dokumentation. Där vi tydligt beskriver vad vi kommer att 
göra. Och om kunden tycker det här ser bra ut, så godkänner de det och så börjar vi producera.” 

De ovanstående citaten tolkar vi att den informationen som företag A behöver 
kommer från beställaren, även om den inte är helt tydlig alla gånger. Idéer mellan 
företaget och kund bollas. Kunden är dock den som i slutändan bestämmer vad som 
ska utvecklas. Eftersom företag A enbart har andra företag som kundkrets innebär 
det att företag A inte behöver hålla sig i framkanten av webbutvecklingen. Detta 
framkom genom följande citat från respondent A; 

“Våra kunder de är i princip ingen av dem som behöver ligga framme i spjutspetsen och ska ha 
det absolut senaste på webben. Vi har inga sådana kunder och de är väldigt få företag som 
eftersträvar det – alltså då jobbar man med det själv troligtvis. De allra flesta företag handlar 
om att man vill ha snygg representativ säljande webb, som man på ett enkelt sätt kan hantera 
själv” 

Under intervjun med respondent A framkom det att webben är en central roll inom 
företaget. Företag A använder webben till allt. Webbens betydelse för företag A 
framkom genom att respondent A uttalade sig på följande sätt; 

“Vi använder webben till allt i princip. Det är allt, från en av de få saker som vi inte har 
webbaserat är vårt affärssystem, det är lokalt installerat. Annars så ligger ju allting på nätet 
på ett eller annat sätt. Du använder ju nätet dels när du jobbar. Dels för att ta reda på saker, 
speciellt utvecklare och programmerare. Du söker ju information hela tiden. Sen söker du 
inspiration, den kreativa biten alltså hitta idéer som man kan plocka en där och en där – så 
stöper man ihop det till någonting eget. Sen är det givetvis att hålla sig à jour på vad som 
händer, för det är en ständig utveckling.” 

4.1.2 Stimulans 

För att kunna stimulera sitt flöde och hålla sig à jour bevakar företag A den bransch 
de befinner sig på, d.v.s. webben. De använder sig av olika nyhetsportaler, såsom 
Smashing Magazine där de blir uppdaterade inom webbutveckling. Där får de både 
teknisk och grafiskt inspiration. Detta framkom när respondent A talade om hur de 
får tag i sin information; 

“...det finns ju oerhört många, alltså där det finns designinspiration, det finns för utvecklare och 
programmerare. En bra källa som jag tycker alltid håller hög kvalité och som både är teknik 
och design är Smashing Magazine, de har funnits rätt så länge. Där publiceras väldigt mycket – 
flera gånger i veckan kommer det nytt material och det är väldigt hög kvali té på allt som de tar 
fram. Det kan vara allt från typsnitt, HTML5, CSS3 eller riktigt snygga webbplatser som är helt 
i svart/vitt.” 
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Respondent A berättar samtidigt att de håller sig à jour med utvecklingen på 
webben genom att lyssna till kundens efterfrågan. Anledningen till detta är för att 
företag A inte utvecklar någon produkt eller tjänst som det inte finns någon 
efterfrågan på, vilket gör att de inte behöver sälja in produkter som kunderna inte 
vill ha.  

Respondent A säger att eftersom de arbetar med kundunik design lägger de ner 
ungefär 10 -15 % av sin tid för att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. För 
att kunna skapa sidor som känns 2012 är det viktigt att kika runt på webben. Kolla 
runt på andra webbplatser för att se vad som anses modernt. Respondent A säger 
att hålla sig à jour inom utvecklingen är en investering för dem; 

“Ja utvecklingen, säg att vi lägger kanske 10 - 15 % av tiden, det beror på vad man anser är 
utveckling. Man kan ju säga i och med att vi alltid jobbar med kundunik desi gn, så kan man 
säga att det är en del av utvecklingen att producera webbar som känns 2012 och inte känns 
2008. Det är ju en del, det är också en investering i utvecklingen att man håller sig à jour – hur 
ser en modern webbplats ut och hur fungerar den rent grafiskt. Det har inte någonting med 
teknik att göra utan bara grafiskt. Och det lägger vi mycket tid på att man kikar runt för att 
hålla sig modern och med i matchen” 

Respondent A berättar att de inte aktivt använder sig av sociala medier i sin 
verksamhet. Dock finns det möjligheter med sociala medier beroende på vilken 
målgrupp företaget vänder sig till; 

“Vi använder inte det speciellt mycket själva. Vi jobbar inte aktivt med det – med det menar jag, 
vi slänger ut vad vi gör. Det kommer lite nyheter någon gång i veckan kanske på Facebook, 
Twitter, men det blir av bara farten när vi skriver en nyhet om oss själva. Ja då slänger man ut 
det på Facebook och Twitter också. Det finns ju möjligheter om man vill jobba med Facebook 
som plattform, beror lite på vilket företag man är och vilken målgrupp så tror jag det finns 
jättemöjligheter till att göra det” 
 

4.1.3 Handling 

Respondent A berättar att de inte värderar tekniker och utveckling själva. Det är 
inte de som bestämmer hur värdefull informationen är utan det är ef terfrågan från 
kunden som styr detta. Respondent A säger följande; 

“Vi tar inte fram någonting om vi inte har en efterfrågan på det, om vi nu pratar om 
nyutveckling” 

Respondent A berättar att trender och tekniker tillkommer ständigt i deras egen 
utvecklade publiceringsverktyg. Vi uppfattar att anledningen till detta är att göra det 
enklare för kunden då företag As publiceringsverktyg står till kundernas förfogande 
när kunderna själva ska hantera sin webbplats. 

“Sen så finns det ju massa delar om man tittar på vårt eget publiceringsverktyg, så har vi 
ständig utveckling där – och där kan det ju mer att vi tar fram tjänster och liknande som vi inte 
haft efterfrågan på. Men att vi vet att det här kommer underlätta för våra kunder, för våra 
kunder har inte den tekniska kompetensen så de kan fråga om det, men tar vi fram det här blir 
det mycket enklare för dem”   
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Respondent A talar om att de inte har några strategier utan att de håller sig à jour 
med utvecklingen naturligt. Vi tolkar det som att de använder sig av ad hoc mässigt 
agerande som något naturligt i företaget. Detta förstärks med respondent As citat 
nedan; 

“Dels är det att hålla sig à jour med vad som händer och det är vi rätt så duktiga på, helt 
naturligt helt enkelt i och med att vi använder nätet så mycket själva. Och sen så är det 
litegrann att i den rollen som vi är i, den kundgruppen som vi har så är det som jag sa tidigare - 
vi behöver inte ligga i absolut framkant. 

Vi tolkar det som att företag A inte använder sig av någon specifik planering för 
framtida utveckling, utan det som styr företag As utveckling är kunden och deras 
efterfråga. Vi anser att anledningen till varför företag A inte utvecklar någon 
produkt som det inte finns någon efterfrågan på, är för att det inte är gynnsamt för 
deras verksamhet. De nämner dock att de använder sig av Google för att kolla 
statistik och vad som trendar. 

4.2 Företag B 

Företag B är en fullservice byrå som ingår i Europakontoret för en större 
marknadsföringsbyrå. Företag B är stationerat Göteborg med totalt 80 anställda. 
Respondent B är före detta anställd på företaget och under sin tid var respondent B 
en av fyra Director of User Experience som arbetade inom en liten del av företag B. 

4.2.1 Relevans 

Det framkom från företag B att kunden styrde vilken information som var rele vant 
för företaget när det kom till att göra omvärldsbevakningar. När vi frågade hur det 
gick till när de fick ett uppdrag från beställaren svarade respondent B följande; 

“Då är det ju en kund som man kontinuerligt har kontakt med och det är nya kampanjer och 
nya siter och nya initiativ hela tiden. Och då är det ju en typ av uppdrag man får – i 
reklamvärlden kallas det för briefer, att man får brief. Och då behöver man ju inte..  då flyter 
kommunikationen ganska bra kontinuerligt och man känner ju dom på andra sidan väldigt väl 
och så” 

Men respondent B sa även att sättet att få in uppdrag skiljer sig beroende på om det 
är kreativbyrå eller traditionell IT-konsult. Respondent B sa följande angående 
sättet att få in uppdrag som kreativbyrå; 

“Uppdraget mot kreativbyrå handlar kanske mer om att man litar på att byrån ska komma 
med idéerna. Då är det snarare mål som kunden har; att vi behöver öka vår närvaro i det här 
segmentet eller så, ge oss förslag på idéer. Då går vi in i våra aktiviteter och så definierar vi 
vårt eget uppdrag nästan” 

Respondent B från företag B berättar att webben har varit en central roll i företaget 
sedan början. Då företag B började ha webben som utgångspunkt för deras 
verksamhet; 
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“Vi gick ju från att vara en utpräglad Internet marknadsföringsbyrå till en fullservice byrå, så 
webben har varit hjärtat i det vi har gjort hela tiden så för oss har ju webben varit väldigt 
central. Andra reklambyråer... en del har ju gått ifrån traditionell print och försökt inkorporera 
webben, men vi har gjort tvärtom vi började med det. Nu har vi lärt oss radio, TV och papper, så 
webben var väldigt central för vår del.. är ska jag säga” 

4.2.2 Stimulans 

Det framkom att företag B inte hade något speciellt fokus eller planering för att 
stimulera flödet av information. Det är något som företaget arbetar naturligt med, 
d.v.s. att det kommer ad hoc. Respondent B säger följande angående vart de lägger 
sitt fokus på utvecklingen; 

“...alltså det där skedde nog ganska organiskt sådär. Om någon medarbetare hittade 
någonting intressant, till exempel Augumented Reality. Så kanske han eller hon förslår att det 
här kanske är något coolt, kolla här. Så samlas man kring det och så det skulle man kanske 
kunna applicera för den här kunden och det här skulle kunna lösa det”    

Av nedanstående citat kan vi tolka att det egna intresset och det personliga 
engagemanget för webbutveckling från företagets anställda indirekt styr vart 
företag B lägger sitt fokus. 

“Jag vet inte hur mycket strategi det var i det. Man litade på att folk är så engagerade i det här 
så att och håller koll. Också att det poppar upp intressanta idéer allt eftersom.. så jag kan inte 
säga att det fanns något speciellt fokus” 

Citatet nedan förstärker vår uppfattning om att företag B använder sig av ad hoc 
mässigt agerande för att göra omvärldsbevakning. Genom att använda sig av olika 
typer av nätverk och omge sig av människor som är intresserade. Respondent B 
berättar även att de aktivt bevakar sociala medier och bloggar för att hitta 
information som är intressant för företag B. Detta gjorde att företag B höll sig à jour 
med utvecklingen på webben.  

Respondent B uttalar sig följande angående det egna intresset; 

“För min grupps del handlar det mycket om att surfar runt och kolla litegrann. Man höll koll på 
sina bloggar man bevakade, man hade ju sitt Twitterflöde där man hade andra UX initiativ och 
så kollade man runt på länkar och skapar sig lite organiskt en omvärldsanalys”  

Respondent B berättar även att de aktivt bevakar sociala medier och bloggar för att 
hänga med i utvecklingen genom detta uttalande; 

“Alla medarbetare i princip har ju hjärtat i det digitala, helt enkelt. Så att alla håller sig 
uppdaterade på olika sätt. Det är väldigt mycket bloggar man läser, mycket Twitterflöden. Man 
får länkar där till någonting som har gjorts, men ska man ju också jag som 
interaktionsdesigner då som har en fot starkt planterad i mänskligt beteende. Jag ser ju att det 
är klart att webben utvecklas och att det kommer nya lösningar och så men mottagaren på 
andra sidan är fortfarande en människa. Som beter sig och drivs av samma viljekrafter som vi 
gjort enda sen.. ja sen mammut tiden” 



Webbyråers omvärldsanalys 

 24 

Vi fann att det var svårt att veta hur mycket tid och resurser företag B lade ner för 
att stimulera informationsflödet. Det visade sig att det är svårt att avsätta  resurser 
för stimulansen då omvärldsbevakning kan ske helt spontant. Företag B kan inte 
riktigt säga hur mycket resurser som de avsätter, då Företag Bs medarbetares eget 
intresse i företagets verksamhet speglades av på deras fritid.   

Denna tolkning förstärks av citateten nedan; 

“Men i det här klimatet som jag kommer ifrån där gjorde vi inte så stor skillnad på det där, det 
påbörjade snarare initiativ på att uppskatta hur många timmar du har lagt här för att kunna 
ta betalat och så. Å andra sidan om jag då, när jag letar upp en viss sak.. alltså när jag jobbar 
med kund X, om jag då råkar snubbla över någonting som jag direkt ser; ah det här skulle jag 
kunna ha nytta av. Hur debiterar jag den timmen då? Så hur vidare det är egen tid eller tid för.. 
som jag ändå skulle ha lagt på en kund eller inte det blir lite svårt att reda ut det där alltså. Det 
var rätt organiskt om ni förstår vad jag menar?” 

“Ja man snubblar över nånting, o de är.. eller när man kommer på en idé när man hämtar 
barnen på dagis det är ju efter arbetstid men det.. blir ju ett frö som leder någonting dagen där 
på.. jag menar vem bokför den timmen liksom? Det blir irrelevant tillslut” 

Företag B berättar hur de höll koll på vad sina konkurrenter gjorde genom att säga 
följande; 

“Resumé är ju en tidning som har upp reklamnyheter. Sen så har man ju koll på vilka som 
vinner awards i mässor och så. Men inte mer ”Spionage”, nej ofta när man träffar andra 
reklamare så är sannolikheten ganska stor att man har jobbat på en byrå några år tidigare 
ihop. Det är ju lite ankdamm över det, det är ju inte såsom vissa andra högteknologiska företag 
som håller på och spionera på patent och jaga sådant” 

Ovanstående citat tolkar vi som att företag B inte aktivt arbetar med att spanar på 
vad deras konkurrenter gör, utan det faller sig naturligt. Detta tack vare att 
webbranschen är relativt liten. Samtidigt anordnas det olika mässor samt att 
branschorgan håller alla företag uppdaterade inom webbranschen. 

Respondent B berättar att de nätverkade genom att; 

”Man känner någon, som känner någon så pratar man. Så bjuder man på lunch och sen så, 
ibland så postar man på sin site vad man har gjort. Ibland blir man intervjuad i Resumé, då är 
ju det jättebra för då får folk upp ögonen; Jaha, de jobbar med detta” 

Ovanstående citat tolkar vi som att det finns en mentalitet mellan webbyråer där de 
ställer upp för varandra inom branschen. Det framkom även att kontakter skapas 
genom att företag B tar tillfället i akt när möjligheten att få gratis publicitet 
uppkommer.   

4.2.3 Handling 

Vi uppfattar det som att respondent B handlar passivt när det kommer till hur de 
omsätter värdefull information till agerande. Respondenten B är mer avvaktande i 
sitt agerande när nya trender och tekniker uppkommer. Detta innebär att 
respondent B inte aktivt letar hål där trender kan appliceras, utan har trenden i 
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bakhuvudet och tar fram trenden när behov uppstår. Detta exemplifieras med 
följande två citat. 

“Från mitt perspektiv, återigen då. Då försöker jag alltid knyta ner det till hur kundens 
slutanvändare eller konsument få en bra upplevelse av det här.  Sen finns det vissa andra som 
kanske utforskar det för att det är en cool teknik och försöker hitta hål där den här passar in”  

“Om jag ser en Augmented Reality-lösning som jag tycker är cool. Då håller jag den i  
bakhuvudet. Men det är inte så att letar hål efter det, utan det är snarare; okej, i vilka 
sammanhang skulle en vanlig människa på stan ha nytta av den här? Då kan man hålla det i 
bakhuvudet litegrann, och så poppar det upp när man ser ett behov då”  

Det framkom att företag B planerar inför framtida utveckling genom att ha arbetat 
upp en flexibel designorienterad process som går att förändra. Vi kan dock utläsa att 
designprocessen inte styr hur företag B värderar trender. Utan det som värderar 
trender är medarbetarnas intresse, nyfikenhet och personliga engagemang inom 
företag Bs verksamhet. Detta exemplifieras genom följande två citat;   

“För min del så tror jag det är bra att ha en ganska bra trygghet i processen och vi har jobbat 
för att jobba in en rätt bra designorienterad process, ja de en bra process som är tillräckligt 
flexibel för att tweaka och förändra. Det och andra sidan plus att man har duktiga människor 
som är intresserade av ämnet och inte bara går dit och gör sina timmar och går hem. Utan att 
de är genuint aktiva och tar reda på nya tjänster och vad som görs och bevakar fältet och så” 

“Ja, det är A och O. Alltså man kan hålla på och prata om metoder och kvalitetssäkringar hit och 
dit. Min erfarenhet är att har du duktiga medarbetare så spelar det inte roll om du har Scrum 
eller XP eller vattenfallsmetoden. Har du duktiga människor så är förutsättningarna goda för att 
det blir ett bra jobb” 

4.3 Företag C 

Företag C är en liten webbyrå med tre anställda som framför allt har nischat sig mot 
mindre företag som inte är beroende av den senaste tekniken eller designen. 
Respondenten från företag C är både ägare och vice direktör för företaget. Den 
övriga anställda på företag C är båda två designers och programmerare. 

4.3.1 Relevans 

Respondent C säger att de använder sig av en projektform när de arbetar, där de 
utgår ifrån en kravspecifikation. Respondent C arbetar med att lyssna på va d 
kunden vill ha och det kunden efterfrågar som blir respondent Cs intresseområde, 
d.v.s. att kunden styr vad som är relevant för företag C utveckling. Citaten nedan 
styrker detta; 

“Man träffas, jag frågar om behovet. Jag får reda på behovet, jag analyserar det enligt min 
erfarenhet och kunskap och berättar att så här borde du göra. Jag skriver ner det som en 
specifikation eller offert eller var man nu ska kalla det, ger det till kunden. Kunden kommer 
med synpunkter eller godkänner. Jag skapar ett uppdrag utifrån det och ger det till mina 
tekniker” 
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“Vi försöker verkligen analyser fram vad företagen vill ha , vad behöver dom? För när dom 
skaffar hemsida eller webbutik eller får en uppdatering av oss så vet vi att den bästa 
marknadsföringen är om de får skitmycket tillbaka” 

Vi tolkar det som att respondent C inte lägger fokus på något speciellt utan att 
istället analyserar gamla uppdrag för att se vad som funkar, varför det funkar eller 
varför det inte funkar. Respondent C förklara detta med citatet nedan; 

“Jag försöker kolla igenom gamla uppdrag, har det här funkat liksom eller har det inte gjort 
det? Och de som har funkat, varför har det funkat? Sen kan jag använda det när jag träffar 
nyare kunder och säga ”du, jag jobbade med något liknade för ett år sen och då gjorde vi så 
här.” 

4.3.2 Stimulans 

Företag C arbetar aktivt med att stimulera flödet av information angående 
omvärlden. Respondent C säger dock att de inte är i behov av att vara i framkanten 
av utvecklingen. Nedanstående citat styrker detta; 

“Om jag säger så här, i och med att vi är ett företag som nischar oss mot mindre företag. Så är 
vi inte lika akut beroende av att hänga med i utvecklingen än kanske ett företag som jobbar 
med IKEA och Volvo” 

Vi tolkar det som att respondent C uttalande är motsägelsefull när respondenten 
uttrycker följande; 

“Men vi är fortfarande beroende av det, så jag har faktiskt en liten pott varje månad som jag 
låter mina anställda köpa dator tidningar och ibland går det på seminarium och sådant där. 
Men ärligt talat via Google så får man reda på hur mycket som helst.. men faktum är att vi 
faktiskt har det så att dom kommer till mig och känner att det här vill vi lära oss mer av och jag 
själv försöker hålla ögonen öppna, jag menar det är allt ifrån HTML5 nu, men samtidigt för oss 
då så är det inte att vi är med när startskottet går “ 

Vi uppfattar det som att de stimulerar flödet av informationen genom att ge 
anställda pengar för att aktivt hålla sig à jour med utvecklingen på webben. Förutom 
att de håller sig á jour med hjälp av tidningar och seminarier använder de sig av 
sökmotorn Google, eftersom det är ett lätt sätt att få information om omvärlden. Vi 
tolkar det även som att det egna intresset spelar roll för hur flödet stimuleras. 
Respondent C nämner dock att de inte använder sig av någon strategi för att hålla 
sig à jour med utvecklingen, utan låter kunden styra den. Detta förstärks med 
respondent C citat nedan; 

“Egentligen är det kundens marknad. Får vi förfrågningar om apputveckling, samt om vi får 
tillräckligt många förfrågningar så måste vi köra på det. Då måste vi utbilda oss inom det 
området, annars håller det inte. Egentligen är det väl så att vi försöker läs på om tekniken. 

Även om vi inte anammar den på direkt så vill vi ändå veta om den.”    

Respondenten nämner att de avsätter icke-debiterbar tid för att spana på nya 
tekniker, d.v.s. att det egna intresset tar över och att de söker aktivt på sin fritid.  Vid 
fråga om hur mycket resurser de avsätter svara respondenten; 
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“Det är inte så mycket, det är som jag sa det är affärer som vi jobbar med. Som jag sa innan så 
avsätter vi en mindre summa pengar som de ska kunna köpa tidningar för. Ibland även för att 
köpa filmer på nätet och gå på seminarium. I och med att dom är intresserade så blir det att 
dom ofta sitter hemma på helgen och kommer på måndag och säger; vi såg detta, får vi köra på 
det?;  Det är ju inte så att jag säger; Ni har 4 timmar på er på måndagar att sitta och söka. Det 
kommer naturligt. Om det inte hade gjort det så kanske jag hade infört någon sådant där.” 

Respondent C talar även om att det är viktigt att kolla på konkurrenternas 
referensgrund, med detta menar respondenten de kollar på vad andra företag har 
gjort, vad de håller på med och vilka kunder andra webbyråer har. När vi frågade om 
respondenten spanade på deras konkurrenter svarade respondent C;   

“Vi kollar deras referensgrund. De som säger att de inte borde gör det tycker jag är ******* i 
huvudet. Varför inte liksom? Det är klart man kikar, är det någon trend? Kör någon på ett visst 
sätt? Sen har vi alltid försökt att vara unika med det vi gör men man måste kolla sig runt.”  

Respondent C talar även om att han ogillar konceptet av att nätverka som många 
andra webbyråer gör. Han finner detta arbetssätt som lobbyverksamhet för egot. 
Detta styrks med citatet nedan; 

“Jag tycker det är lobbyverksamhet för egot, snarare än att skaffa kunder. Då åker jag heller ut 
till företag” 

Respondenten säger att han arbetar istället med “word to mouth” d.v.s. att 
information sprids från person till person via verbal kommunikation och att de 
arbetar med samarbetspartners som både ger tips och kunder. Respondent Cs citat 
styrker detta; 

“Det är klart att man har partners men inte nätverk, det är företag som jag samarbetar med 
som lämnar tips och rent av kunder till oss och de får provision för det, så kallad leads. Det är 
jätteviktigt för min del av verksamheten. I och med att jag har hållit på i sju år så har jag ett 
brett nätverk i staden” 

Vid frågan om de använder sig av sociala medier för att hålla sig à jour med 
utvecklingen på webben svarade respondenten att de inte använde sig av några 
sociala medier. Respondenten berättar att de skickar ut sina uppdateringar till 
kunder via nyhetsbrev men inte till omvärlden. Vi tolkar det som att de inte är 
benägna av att dela med sig av information till konkurrenter. 

“Nä vi använder varken Facebook eller något annat, vi känner att vi inte har någon funktion av 
det. Utan vi har nyhetsbrev som vi skickar till kunders mail. Vi känner att det vi delar med oss 
av till kunder vill vi inte dela med oss till någon annan.“ 

4.3.3 Handling 

Respondent C berättar att de inte arbetar med att sålla bort trender och tekniker 
utan att det framkommer naturligt mellan en kund till kund relation. Kunderna 
berättar om vad de vill ha sedan tolkar företag C kundens önskemål. Efter detta 
kollar företag C efter trender och tekniker som kan passa in på uppdraget, sedan 
försöker de att få in det i projektet. Värdefull information omsätts vid behov. Såhär 
säger respondent C angående hur de värderar information. 
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“Det spännande för oss är de som säger att de vill ha en skräddarsydd design. Det är där vi 
kommer in, det är där webbdesignen verkligen får ta fram kreativitet. Vi har en grundstomme 
som vi alltid jobbar ut ifrån. Men ibland får vi lite spännande uppdrag, där kunden vill lägga 
lite mer pengar och skräddarsy ett uppdrag.  Det är då vi börjar snegla på vad det är för 
trender som gäller och sen försöker vi göra vår egen idé av det.” 

Respondent C berättar att de inte arbetar med att göra upp några planeringar för 
framtida utveckling, utan låter kunden styra på vad de ska fokusera på när det 
kommer till utvecklingen. De arbetar med efterfrågan och trender. Respondent C 
berättar följande; 

“Ja vi sätter ju inte oss ner efter ett seminarium och säger att HTML5 är det nya. Om vi får 
förfrågningar så är det inte aktuellt än, men vi vill känna till det för jag menar ibland kan det 
vara så att kunden inte frågar om HTML5 men frågar efter funktioner som HTML5 hade kunnat 
ge. Då ska vi kunna berätta för kunden att HTML5 kommer snart. Så det är som vi sa innan, man 
måste känna till allt men det är få saker som vi verkligen lär oss.” 

4.4 Företag D 

Företag D är en liten webbyrå med två anställda beläget i Halmstad. Företag Ds 
kunder är andra företag inom olika branscher. Respondent D som vi har intervjuat 
är ägare, projektledare och Art Director. 

4.4.1 Relevans 

Vi tolkar det som att Företag D arbetar likt de andra företagen med kundcentrerad 
utveckling. Där kunden styr vad som är relevant för företaget. Det som skiljer sig 
från övriga respondenter är att respondent Ds verksamhet är centrerad runt sociala 
medier. Respondent D berättar att det första respondenten gör på morgonen är att 
tittar igenom Twitter och IDG. Detta exemplifieras med följande citat; 

“Min dag börjar nästan omgående. Direkt när jag går upp i soffan börjar jag med lite 
omvärldsbevakning. Gå in på de lite större portalerna – IDG och motsvarande av alla de 
alternativ som finns och uppdaterar mig lite. Där efter kör jag en liten sväng på Twitter och sen 
mailen, sen börjar jag. Men innan jag har lämnat hemmet har jag oftast läst av det här, 
uppdaterat mig på alla mail som kommit under kväll eller natt så där. Så att det är oftast 
avklarat när jag kommer till kontoret.” 

Respondent D arbetar med att ta reda på vad kundens efterfrågan är. Detta förstärks 
med följande citat; 

“Det kanske är lite fint att kalla det för workshop, men självklart ett initialt i de flesta fall 
fysiskt möte. Där vi då kommer med vår arbetsgrupp och där de kommer med sin arbetsgrupp 
och går ofta igenom en brief, som vi oftast fått från kund. Har vi inte fått någon brief så måste 
vi skriva den tillsammans i så fall – vad deras önskemål är, syfte, problem osv. Och i vissa fall 
har vi fått en j*****t bra brief och många gånger har man då debriefat då innan man får 
projektet...” 

Företag D fokuserar på kommunikation. De satsar inte på utveckling utan istället att 
försöker de använda dagens teknik på ett kommunikativt sätt. Vid frågan om vad de 
fokuserade på inom utveckling svarade respondenten med citatet nedan; 
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“Vi är nog mest inriktade på kommunikationen, snarare än utvecklingen. Att genom ett 
kommunikativt koncept använda dagens teknik för att förverkliga en kampanj eller koncept 
eller ett uppdrag som kampanjen har då.”  

Vi tolkar det som att webben har en central roll för företag D, både när det kommer 
till kommunikationen och den kreativa inspirationen berättar respondent D genom 
att säga följande; 

Den största är ju genom att vara uppkopplad är ju kommunikationen.  Vi kommunicerar via 
mail, Twitter, DM (Direct Message), IM (Instant Message) framförallt. Så den spelar helt klart 
en central roll för vår egen interna kommunikation. Annars hade vi inte kunnat a rbeta som vi 
gör, för vi jobbar med mycket frilansare hit och dit och det är ganska stora projekt jag agerar 
inom – jag har lett helt och hållet via IM, utan att träffas. På så sätt, men sen är det ju en 
inspirationskälla och självklart den största källan till att hålla sig ajour när vi pratar om 
trender osv. 

4.4.2 Stimulans 

Respondent D berättar att sociala medier är viktigt när det kommer till att stimulera 
informationsflödet. Med hjälp av sociala medier som respondent D bevakar får 
företag D tag på information för att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. 
Detta framkommer genom följande två citat; 

“Jag tycker väl att i den lilla ankdammen som vi härjar i är mer eller mindre seriöst, till 
exempel är Twitter ganska bra för det. Där finns väldigt många människor inom vårt område, 
så det är en jättebra källa.” 

“Sen rent visuellt så är ju Pinterest, Instagram och alla portaler av diverse slag. Om det handlar 
om sociala medier, om det handlar om grafisk design, webbdesign, motion design eller vad som 
helst. Alla dessa är ju jättebra källor.” 

Företag D nämner att de även spanar på konkurrenter ibland men att detta oftast 
sker planlöst. De brukar “surfa” in på andras byråsidor och se vad andra 
konkurrenter har gjort. Det har dock visat sig att de har dålig koll på  vilka deras 
faktiska konkurrenter är. Respondent D sa följande angående om de spanar på deras 
konkurrenter; 

“Planlösa spaningar. Vi är väldigt ofta inne och surfar på byråsidor, vi är väldigt intresserade 
av projekt som ploppar upp, hypas och vilka som ligger bakom dem. Men vi har inte det som 
någon plan, vi har inte någon spaning på våra konkurrenter. Vi har faktiskt väldigt dålig koll 
på vilka som är våra konkurrenter.” 

Som respondent D nämnde innan har de starkt fokus på kommunikationen och 
sociala medier. Det är även på detta sätt som de skapar sina personliga nätverk med 
kunder. Detta stärks via följande citat; 

“Vi själva drar in kunder på många olika sätt. Det kan va att vi säljer mot befintlig kund genom 
att komma på nya idéer, det kan va att befintlig kund jobbar som till exempel i Unilever-
världen där finns många varumärken i samma liksom..  paraply. Det kan va via Twitter där folk 
frågar efter.. vi blir rekommenderade och folk skickar kunder till oss och det kan va via 
kontakter” 
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Respondent D uttryckte sig följande angående varför respondenten tyckte sociala 
medier var bra för utvecklingen inom företag D; 

“Man skapar ett nätverk för framtida kollegor. För att hitta vassa företag, frilansare och för att 
hitta kunder. Det betyder ganska mycket, men även liksom.. folk i vår egen bransch som man 
via de sociala medierna som man förr eller senare träffar på och tar en öl med när man är i 
Stockholm osv. Som kanske jobbar med PR eller jobbar med sök eller sådär. Den relationen 
kanske är på pubnivå från början, men många gånger kan man tänka; Ah just det, han jobbar 
med sök. Visst f*n jag kunde ju fråga om han kunde skicka över det här materialet. Man hjälper 
andra under bordet så att säga.” 

4.4.3 Handling 

Respondent D talar om hur viktigt det är att kontinuerligt hålla sig à jour med 
utvecklingen på webben. Vi tolkar det som att det är individuellt, d.v.s. 
projektbaserat. Det är kundens önskemål som bestämmer vad som är värdefullt för 
utvecklingen på webben. Vi uppfattar det som att företag D inte arbetar med att ta 
fram “trendiga” sidor utan försöker hålla dem nutida. När vi frågade om hur de 
hanterar trender och nya tekniker svarade respondenten D; 

“Detta är en fortlöpande uppdatering som man inte kommer undan.” 

Respondent D fortsätter med att säga följande; 

“Sen skulle jag vilja säga att det är projektbaserat också. Beroende på vilken kund det är, 
beroende på vilket önskemål kunden har, beroende på vad man kommit fram till. Därefter gör 
vi ofta en ostrukturerad research, där man kanske tar en heldag och bara surfar,  kollar 

Facebook osv.”   

Respondenten fortsätter sedan med att säga;   

“Det är rätt sällan man får önskemål att vi ska ta fram exempelvis en trendig webb”   

“Utan jag tror att det är en kombination. De vill så klart att den ska va nutid och att den ska ha 
en lång livslängd, för investeringar blir allt dyrare.” 

Vi uppfattar det som att respondent D inte arbetar aktivt med att hålla sig à jour 
inom utvecklingen, utan att de lyssnar på kundens efterfrågan. Vi tolkar det även 
som att företag D inte använder sig av någon strategi. Enligt respondent D arbetar 
de i en sådan miljö där de inte kan använda sig av några långsiktiga strategier för att 
det är en snabb marknad. De arbetar istället med ad hoc mässigt agerande där 
kunden sätter tempot. Respondent D sa följande angående deras strategier; 

“Vi har till och med stått och out:at oss själv för att ha riktigt usla strategier.”  

Vid följdfrågan om de istället använde sig av ad hoc mässigt agerande svarade 
respondenten; 

“Ja utan att kunna påverka det så mycket också så är det nog vår verkligen, tyvärr. För vi är så 
små att när vi får in en stor kund så belägger de oss ganska snabbt och det blir jäkligt 
stressigt.” 
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Med citatet ovan uppfattar vi att det är svårt att förhålla sig till någon strategi för 
omvärldsanalys som mindre webbyrå. Det är alltså mer fördelaktigt att använda sig 
av ad hoc planering. 
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Sammanfattning av empiriinsamlingen 

Utifrån empiriinsamlingen har vi sammanställt en matris för hur webbyråer håller 
sig à jour med utvecklingen på webben baserat på litteraturstudiens resultat. 
Analysmatrisen har blivit verifierad och godkänd av samtliga respondenter, att den 
ger en korrekt bild vår uppfattning av hur webbyråer håller sig à jour med 
utvecklingen på webben. 

 

Tabell 2: Analysmatris om hur webbyråer håller sig à jour med utvecklingen på webben. Tabellen är 

baserad på Frankelius tre frågor 
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5 Analys och diskussion 

I analys och diskussion jämför vi resultatet från litteraturstudien mot resultatet av vår 
insamlade data från intervjuerna. I detta avsnitt redovisar vi de samband som 
uppkommit mellan företagen och litteraturen, men även skillnader och likheter som 
uppkommit under intervjuerna. 

5.1 Teman från litteraturstudien 

För att kunna besvara frågan “Hur håller sig webbyråer à jour med utvecklingen på 
webben?” tog vi Frankelius (2001) tre tematiska frågor gällande omvärldsanalyser 
som en utgångspunkt i undersökningen (se fig. 3). Det ledde fram till 
litteraturstudiens tre teman; relevans, stimulans och handling (se fig. 3). 
 
Resultatet från litteraturstudien jämfördes med resultatet från den empiriska 
studien, för att finna samband mellan de både. 

5.1.1 Relevans 

Ur frågan Vilken information är relevant för webbyrån från empirin (se bilaga 2 och 
tabell 2) framkom det att webbyråer behöver information från kunden för att kunna 
starta sitt arbete i projektgruppen. För att få fram relevant information använder sig 
webbyråer av kravspecifikationer och kundmöten för att säkerställa kundens 
önskemål och behov. 

5.1.2 Stimulans 

Ur frågan Hur stimulerar webbyrån flödet av informationen från empirin (se bilaga 
2 och tabell 2) framkom det att webbyråer använder sig av olika källor för att kunna 
stimulera flödet av information. Förutom att använda sig av kundens önskemål och 
krav använder de även olika kanaler som sociala medier, spanar på konkurrenter 
och använder olika sorters nyhetsflöde. De uppmuntrar även medarbetarna genom 
att uppmana dem att söka aktivt efter nya tekniker.     

5.1.3 Handling 

Ur frågan Hur omsätter webbyrån värdefull information till handlingar (se bilaga 2 
och tabell 2) framkom det att webbyråer använder sig av ett ad hoc mässig agerande 
då information värderas efter kundens önskemål. Inget implementeras om inte 
kunden efterfrågar det. 
 
Utifrån det sammanställda resultatet genomförde vi en analys. Där vi systematiskt 
gick igenom varje tema.  Ur dessa teman tog vi fram tre beskrivande punkter. Dessa 
punkter är exempel på hur webbyråer håller sig à jour med utvecklingen på webben. 



Webbyråers omvärldsanalys 

 34 

Figur 3: Till vänster; Litteraturstudiens bidrag samt frågeställning. T.h. om frågeställningen är  

exempel på studiens utfall 
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5.2 Beskrivande punkter från empirisk studie 

5.2.1 Kundens kravspecifikation avgör vilken information som är relevant 

Vi fann att webbyråer arbetar i små projektbaserad former med runt två till tre 
anställda, där varje projekt är unikt med individuella förutsättningar. Webbyråers 
medarbetare består av designers, programmerare eller tekniker. Detta stämmer 
överens med vad Avison och Fitzgerald (2006) säger angående att webbutvecklare 
arbetar under projektförhållanden med små team, där pro grammeraren och 
designern har en väsentlig roll. Det förekom att företag i vår studie återkopplade  till 
gamla projekt som de har genomfört. Detta för att återanvända gamla tekniker och 
strukturer, men också för att analysera vad som fungerat i tidigare pro jekt och 
varför det har fungerat. Vår uppfattning är att det webbyråer har gemensamt är att 
det första steget i en projektbaserad arbetsform är kundkontakt. Där antingen 
kunden kontaktar webbyrån med en efterfråga eller att webbyrån kontaktar kunden 
och frågar om det finns något behov. Det är denna information som är mest relevant 
för webbyrån. 

 
Om det finns en efterfråga leder detta till ett möte mellan webbyrån och kunden 
oftast har kunden skrivit en kravspecifikation till webbyrån, en s.k. brief. I briefen 
framförs önskemål, syfte, problem och mål. Detta stämmer överens med vad Avison 
och Fitzgerald (2006) säger angående om hur webbyråer arbete mot beställare.  Om 
inte någon brief finns skapas den under de initiala mötena. Detta kallas ibland för 
workshops. Det är sedan webbyråns uppgift att tolka briefen, för att undvika 
misstolkningar längre fram i projektet.  Om både kunden och webbyrån godkänner 
briefen sätts en tidsplan ihop. Denna tidsplan består av aktiviteter, avstämningar 
mellan kunden och webbyrån. Vi tolkar det som att denna kundcentrerade process 
är viktig, då den bestämmer vad som är relevant för webbyrån. Det framkom att 
samtliga webbyråer arbetar efter kundens efterfråga och att kravspecifikationen är 
viktig i varje projekt. Det är även kravspecifikationen som styr projektets riktning 
och vad som är relevant. 
 
När tidsplanen är godkänd börjar webbyrån producera material åt kunden. Under 
produktionsstadiet förlitar sig webbyrån på sina anställdas erfarenheter och 
kunskaper för att ge kunden det bästa möjliga resultat. Detta stämmer överens med 
att webbyråer är beroende av erfarna medarbetare för att kunna genomföra ett 
webbprojekt (Lang, 2009). Det är i detta skede som webbyrån producerar material 
till kunden. Denna process kan se olika ut mellan webbyråer. Det personliga 
engagemanget är viktigt för att kunna uppnå ett lyckat resultat i projektet. Vi fann 
även att webbyråer arbetade hemifrån under projekten, utanför debiterbar tid. 
Många av webbyråernas medarbetare hade webben som ett genuint intr esse. På 
detta sätt blir webben automatiskt deras inspirationskälla. Detta stämmer överens  
med vad Murugesan (2007) säger angående att webben inte bara en plattform utan 
även en inspirationskälla. 
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5.2.2 Flödet av information stimuleras genom efterfråga och inspirationskällor 

Vi fann att det är kunderna som avgör hur snabbt utvecklingen på webben 
förändras. Denna tolkning baserar vi på att det är kundens efterfrågan, önskemål 
och behov som är den relevanta information som webbyråer behöver för att få igång 
sin verksamhet.  
 
Webbyråer stimulerar sitt informationsflöde genom att först lyssna på kundens 
önskemål och behov. Webbyråer använder sig sedan av olika inspirationskällor i 
form av sociala medier, seminarier, konkurrenter, sökmotorer, nyhetsflöden och sin 
egen erfarenhet för att skapa en produkt som lever upp till kundens 
kravspecifikation. Att lyssna på kundens behov är något som webbyråer måste ta 
hänsyn till och det är en genomgående central del från projektstart till projektslut. 
Detta stämmer överens med teorin som framkom ur litteraturstudien, där det talas 
om att allt börjar och slutar med konsumenten [4]. 

Baserat på den empiriska studien angående kundens efterfrågan tolkar vi det som 
att webbyråer inte behöver anpassa sig till snabba förändringar inom webben för att 
hålla sig i framkanten. Detta kan vi se skiljer sig från Chermacks (2001) teori som 
handlar om att ha förmågan att anpassa sig till snabba förändringar och trender 
resulterar i att företag håller sig i framkanten av utvecklingen (Chermack, 2001 ). 
Lowes (2003) teori om att det är viktigt att hålla sig à jour med utvecklingen på 
webben för att vara konkurrenskraftig särskiljer sig från hur webbyråer faktiskt 
arbetar. Vår studie visar att respondenterna inte behöver hålla sig à jour med 
utvecklingen på webben p.g.a. att de endast har andra företag som sina kunder. Vår 
studie visar också att respondenternas kunder inte behöver ligga i framkant med 
utvecklingen. 
 
Webbyråer agerar inte vid uppkomsten av en trend om ett behov eller efterfråga 
inte existerar.  Det särskiljer sig från Schoemakers (1995) och Frankelius (2001) 
teorier. Där de talar om att företag som inte hänger med i trender eller gör 
felbedömningar går miste om affärsmöjligheter. Webbyråer håller sig däremot à 
jour på vilka trender som kan uppstå med hjälp av nyhetsflöden och sociala medier. 
Att webbyråer hålla sig à jour med vilka trender som kan uppstå stämmer överens 
med Genf och Laurents (2008) teori. Det visar sig även att vissa webbyråer i studien 
avsätter både tid och pengar för att låta de anställda aktivt söka efter information. 
Där de anställda antingen får gå på seminarier eller köpa relevant litteratur och 
media rörande utvecklingen som sker på webben. 

5.2.3 Ad hoc mässigt agerade omsätter information till handlingar  

Vi fann att samtliga webbyråer inte arbetar med någon speciell planering för att 
hålla sig à jour med utvecklingen på webben, istället använder de sig av ad hoc 
mässigt agerande. Det fanns även webbyråer som var tvungna att arbeta på detta 
sätt, då deras kunder överbelastade dem med arbete direkt. Detta påstående styrks 
av både Reifer (2000) och Kautz et al. (2007) som beskriver svårigheten med att 
använda sig av långsiktig planering, vilket leder till ett naturligt ad hoc mässigt 
agerande hos webbyråer. Vi fann att webbyråerna bevakar sin omvärld organiskt 
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för att hålla sig à jour med utvecklingen på webben. Det framkom även att det inte 
alls var ovanligt att anställda på webbyråer bevakade omvärlden på sin fritid, d.v.s. 
tid som inte ansågs debiterbar. Detta skulle kunna kopplas till de olika rollerna som 
de anställda har i företaget, eftersom de innehar kompetenser inom olika områden 
såsom design och programmering (Lang, 2009) så blir det naturligt att de håller sig 
uppdaterade inom dessa områden. Detta gäller även hur webbyråer omsätter 
information till handlingar. De intervjuade webbyråerna handlar inte efter hur 
marknaden ser ut utan följer vad deras kunder vill ha. De kunde föreslå olika 
lösningar men i slutändan var det efterfrågan hos kunden som var avgörande. Vi 
tolkar detta som att informationen värderas efter kundens behov och att 
implementeringar bara sker på kundens begäran. Vi ser detta som ett ad hoc 
mässigt agerande, då allt sker naturlig och efter behov. 
 
Även om webbyråerna inte använde sig av någon speciell strategi kunde vi ändå se 
att det fanns vissa likheter med Nätverksmodellen. Vi fann bland annat att 
webbyråerna höll sig à jour inom utvecklingen på webben genom att spana på 
konkurrenter (Frankelius, 2001) och deras referensgrund. Det förekom att vissa 
webbyråer i studien spanade på konkurrenternas kunder och vilka uppdrag de hade 
utfört. Även om en webbyrå sa att de inte spanade på konkurrenter fann vi att det 
skedde på ett omedvetet plan. Vi kunde se att det fanns webbyråer som höll sig à 
jour med hjälp av Facebook, Twitter och nyhetsportaler. Där de genom 
användargenererat material fick uppdateringar om nya tekniker och innovationer. 
Detta tyder på webbyråer har anammat Webb 2.0, då de använder sig av social 
medier och användargenererat innehåll (Funk, 2009). Vi ser dock inget som tyder på 
att kunden är ute efter att skapa den här typen av webbplatser. Vi tolkar det som att 
webben inte har gått över från Webb 1.0 till 2.0 än, vilket går emot vad O’Reilly 
(2005) skriver angående om av vi har gått från statiskt till dynamiskt. Webbyråerna 
höll sig även à jour genom att läsa litteratur rörande ny tekniker och gå på 
föreläsningar som handlade om webben. 
 
Även om deras sätt att samla och omsätta information sker ad hoc fann vi ett antal 
likheter med Nätverksmodellen. Dessa likheter ligger i att de alla bygger på faktorer 
som har med marknaden att göra. Frankelius (2001) beskriver att inom 
Nätverksmodellen ses marknaden som studieobjektet. Den uppfattas inte som en 
enhet utan som flera olika aktörer. För webbyråer är dessa aktörer kunder, 
konkurrenter och webben i sig självt. Det finns ytterligare tecken på 
Nätverksmodellen används omedvetet. Ett exempel på detta är att webbyråer 
arbetade på en kundbasis där efterfrågan styr, vilket stärks av Avison och Fitzgerald 
(2006). Nätverksmodellen är i grunden baserad på samspelet mellan utbud och 
efterfråga (Frankelius, 2001). Förutom Nätverksmodellen kunde vi se tendenser av 
Delfimetoden, då en del webbyråer fick hjälp av andra designers och 
programmerare genom användargenerat innehåll (Furstig, 2010). Vi uppfattar det 
som att ad hoc mässigt agerande är något som är genomgående när det gäller att 
hålla sig à jour med utvecklingen på webben, då all information värderas efter vad  
kundens efterfråga.  
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6 Slutsats 
Uppsatsen syftade till att undersöka och beskriva hur webbyråer arbetar för att 
hålla sig à jour med utvecklingen på webben.  

Uppsatsens frågeställningar var således; 

Hur håller sig webbyråer à jour med utvecklingen på webben? 

 
Vi fann att webbyråer använder sig av ett antal olika sätt för att hålla sig à jour med 
utveckling på webben, till exempel kunde arbetsgivaren ge pengar till de anställda 
för att uppnå detta. Andra webbyråer använde sig av sociala medier för att bevaka 
omvärlden. De flesta webbyråer spanade även på konkurrenter och vilka tekniker 
de använde. Förutom detta spelade även det egna intresset hos de anställda en roll, 
deras engagemang var viktigt för att hålla webbyrån à jour med utvecklingen på 
webben. 

 
Webbyråer använder sig av tre huvudsakliga punkter för att hålla sig à jour med 
utvecklingen på webben. Dessa punkter är; 

 

 Webbyråer använder sig av kundens kravspecifikation 

Genom att arbeta i projektbaserad arbetsform får webbyråer in krav och önskemål 
från kunden, dessa bildas till en kravspecifikation. Denna kravspecifikation används 
sedan för att ta reda på vilken information som är relevant för uppdraget. 
Webbyråers eget intresse och erfarenhet styr vilken lösning som passar uppdraget 
bäst. Medarbetarnas personliga engagemang och genuina intresse för webben är en 
del som är väsentlig för att webbyråernas uppdrag ska bli lyckade. 

 
 Webbyråer samlar in information från önskemål och egna källor 

Genom att samla på sig information om kundens önskemål samt ta inspiration från 
egna källor stimuleras flödet av informationen. Detta kan uppnås genom att följa 
sociala medier, konkurrenter och nyhetsflöden. Webbyråer kan även avsätta tid och 
pengar till sina anställda för att aktivt söka efter ny information. Det är både kunden 
och det egna intresset som styr utvecklingen.  

 
 Webbyråer använder sig av Ad hoc mässigt agerande  

Genom att använda sig av ad hoc mässigt agerande skapar sig webbyråer en 
organisk omvärldsanalys som liknar Nätverksmodellen. Informationen värderas 
efter kundens behov, finns det ett behov omsätter webbyrån informationen till 
handling. De anställdas intresse för webben medförde att de frivilligt bevakade 
omvärlden på fritiden och utanför företagens arbetstider. 
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6.1 Vidare forskning 

Vi anser att det vore intressant om vidare forskning bedrivs, för att se om det finns 
möjlighet att utveckla en standard för hur webbyråer håller sig à jour med 
utvecklingen på webben. Det skulle även vara intressant att undersöka ad hoc 
fenomenet som råder för webbyråer och om det ad hoc mässiga agerandet skiljer sig 
mellan olika webbyråer. Då denna undersökning bara inkluderade ett fåtal 
webbyråer tycker vi att det skulle det vara intressant att göra en undersökning på 
en större skala som inkluderar fler webbyråer.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Pilotstudie av företag D 

1. Hur jobbar ni en vanlig arbetsdag? 
Kommer till jobbet halv åtta. Kollar på vad som trendar över twitter och sedan 
jobbar med uppdrag över mail. 
 

2. Vilka roller har ni och vilka uppgifter gör ni? 
Ansvarig för verksamheten (VD) även projektledare och hantera kundkontakt 

3. Hur planerar ni för trendskiften? 
Har inga riktiga strategier för planering av trender. Söker trender av allmänt 
intresse. 
 

4. Hur jobbar ni med trender? 
Spanar över twitter, readwriteweb, mashable. Delar med sig av sina fynd till sina 
twitterföljare. Läser artiklar om design och kommande trender. Använder sig av 
webbnotes för att dokumentera kommande trender. 
 

5. Vad använder ni för metoder? 
Använder sig inte av några speciella metoder, oftast deras kunder som använder sig 
av trendspaning och planering. 
 

6. Har ni stött på några svårigheter när ni har planerat för kommande trender? 
Var svårt att förutspå och planera för kommande trender för ett par år sen, men nu 
har det här med sociala medier lagt sig och man vet om något nytt kommer att slå 
eller inte. Det är inte lika flytande längre som det var förut. 
 

Egna spontana tankar 
*twitter är en bra källa för kunder. 
*Går inte att förutspå trender 
*Svårigheten är olika plattformar, ska inte satsa allt man har i nya plattformar. De är 
svåra att utveckla till och de kanske inte slår. 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Vilken information är relevant för webbyrån? (Tema: relevans) 

 Vad har du för roll inom företaget? 
 Hur många är ni som jobbar på företaget? 
 Berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för er. 
 Berätta hur det går till när ni får in ett uppdrag från en beställare. 
 Vad har webben för roll inom ert företag? 
 Vart lägger ni ert fokus när det gäller utveckling, vad kollar ni på?  

  
Hur stimulera webbyrån flödet av informationen? (Tema: stimulans) 

 Hur gör ni för att hänga med i utvecklingen? 
 Hur mycket resurser (tid, pengar, kompetens) avsätter ni för att hänga med i 

utvecklingen? 
 Vad anser du att det finns för utmaningar med att jobba med webben?  
 Berätta vad det är som gör ert företag konkurrenskraftigt genemot andra 

konkurrenter 
 Hur spanar ni på andra konkurrenter? 
 Hur skapa ni kontakter, dvs hur nätverkar ni? 
 Vilka möjligheter ger sociala medier er som företag?  

 
Hur omsätter webbyrån värdefull information till handlingar? (Tema: handling) 

 Hur sålla ni från alla trender och tekniker som dyker upp?  
 Vad ser du för möjligheter med dagens teknik?  
 Hur agerar ni när ni hittar nya trender? 
 Hur planerar ni för framtida utveckling? 
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