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Sammanfattning 

Antalet  webbutiker  med  inriktning  på  kläder  och  accessoarer  ökar  ständigt. 

Dessutom  visar  forskning  på  att  konsumenter  är  mindre  lojala  på  Internet  än  i 

traditionell handel.  Fördelarna ur företagsperspektiv med lojala kunder är flera och 

ett  klassiskt  exempel  är  att  det  kostar  fem  gånger  så mycket  att  attrahera  en  ny 

kund som att behålla en befintlig. För konsumenterna medför lojalitet att de skapar 

starka  band  till  företaget.  Uppsatsens  syfte  är  att  ur  ett  konsumentperspektiv 

beskriva  vilka  faktorer  som  ligger  till  grund  för  att  en  kund  ska  bli  lojal  mot  en 

specifik  Internethandelsplats.  De  resultat  vi  kommit  fram  till  genom  kvalitativa 

intervjuer  visar  att  faktorerna  snabbhet,  tydlighet,  upplevd  förväntan  och 

förtroende är väsentliga för att konsumenterna ska bli lojala. Dessa fyra faktorer är 

återkommande i de svar som respondenterna lämnat i de olika kategorier frågorna 

kretsat kring. 



Förord 

 

Vi har funnit arbetet innan, under och nu efteråt mycket intressant. Vid de tillfällen 
vi befunnit oss i uppförsbacke har vi burit varandra, när motvinden börjat vina har 
våra  nära  och  kära  stöttat  oss  och  under  de  allra  svåraste  stunder  har  vår 
handledare, Tomas Helgesson, stått likt en fadersfigur och föst oss framåt. 

Vi  vill  även  rikta  ett  stort  tack  till  våra  respondenter  som  under  några  kritiska 
timmar  utsatte  sig  för  möjlig  skadlig  strålning  från  sina  mobiltelefoner.  Allt  för 
forskningens skull. 

 

 

Vårt motto  under  arbetets  gång, myntat  av  den  grekiska  filosofen Aristoteles,  har 
varit: 

‐ ”Alla människor har av naturen ett begär att få veta” 

 

 

 

Författarna i en studentlägenhet i Halmstad kl 01.23 den 2 augusti. 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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till det valda ämnet. I bakgrunden visar vi på 

betydelsen  av  lojalitet  för  företag.  Detta  mynnar  ut  i  en  problemdiskussion  kring 

problematiken  i  att  skapa  lojala kunder  inom ehandel. Detta  leder  fram  till  en mer 

specifik  formulering  av  problemet  och  syftet  med  uppsatsen.  Kapitlet  avslutas  med 

avgränsningar och centrala begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Kundlojalitet,  relationsmarknadsföring  och  lojalitetsprogram  är  begrepp  som 

intensifierats  i användning bland  företag (Holger & Holmberg, 2002). Anledningen 

till  detta  är  att  en  lojal  kund  anses  vara  mer  lönsamma  än  en  icke  lojal  kund 

(Söderlund, 2001). Att det skulle vara skillnad på om det är samma kund eller olika 

kunder  som  konsumerar  baseras  på  att  det  kostar  fem  gånger  så  mycket  att 

attrahera en ny kund som att behålla en befintlig (Kotler, 2005). Denna kostnad går 

att  härleda  delvis  till  att  kostnaderna  för  marknadsföring  minskar  genom  att 

kundbasen är känd och att  företaget på så sätt kan anpassa marknadsföring så att 

bortfallet blir så litet som möjligt (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Andra direkta 

effekter är  intäkter  från återköp och  ”cross‐selling”  (Johnson & Gustafsson, 2000). 

Men det är  inte enbart en fråga om kostnadseffektivitet och  intäkter, det  finns fler 

fördelar  med  en  lojal  kundbas.  Lojala  kunder  tenderar  att  öka  effektiviteten  vid 

betjäning  vilket  kan  förklaras  av  deras  erfarenhet  med  att  handla  från  företaget 

(Söderlund, 1997). Lojala kunder har ofta en förmåga att rekommendera och tala väl 

om företaget till andra människor, vilket kan förbättra företagets image (Söderlund, 

1997). Det finns alltså en rad fördelar med att minska kundomsättningen genom att 

skapa en lojal kundbas. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt  Rust  och  Lemon  (2001)  är  konsumenter  mindre  lojala  på  Internet  än  i 

traditionell  handel.  Anledningen  är  lättheten  att  hitta  andra  leverantörer  som 

uppfyller konsumentens krav på  lägsta pris, kortast  leveranstid och så vidare med 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hjälp  av  till  exempel  shoppingagenter  som  pricerunner.se.  Wilson,  Daniel  och 

McDonald  (2002)  skriver  att  den  nya  tekniken  och  konsumenternas  ökade 

rationalitet har lett till en ökad vilja att jämföra alternativ innan köp. I kombination 

med  konsumenternas  vilja  att  jämföra  alternativ  är  företag  på  Internet  mindre 

differentierade än vad de är på den traditionella marknaden.  

Differentieringssvårigheterna  ligger  i  att  Internet  inte kan  erbjuda  samma nivå  av 

interaktivitet  och  kundkontakt  som  traditionell  handel  kan.  Dessa  tekniska  och 

sociala begränsningar gör att de  företag som enbart etablerat sig online, går miste 

om en viktig del av kundkontakten i form av den personliga kommunikationen med 

kunden. Företaget blir en ansiktslös webbsida och kunden skapar därför inte någon 

personlig kontakt till försäljningsstället. (Christiansson & Hinders, 2005) 

Samtidigt  som  kunder  är mindre  lojala menar  Reichheld  (2001)  att  för  att  uppnå 

långvarig  lönsamhet  inom ett  e‐handelsföretag  krävs  det  att man  skapar  effektiva 

kundlojalitetsprocesser.  Han  menar  att  lojalitet  är  en  enormt  viktig  del  av 

marknadsföringen mot e‐handelskunder: 

”Web‐savvy  leaders  know  that  loyalty  is  an  economic  necessity;  acquiring 

customers on the Internet is enormously expensive, and unless those customers 

stick  around  and  make  lots  of  repeat  purchases  over  the  years,  profits  will 

remain elusive”. (Reichheld, 2001, s.1) 

För att motivera befintliga kunder att återvända måste därför företagen som sköter 

sin handel via Internet hitta andra faktorer som kunden uppskattar. 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är väsentliga för konsumenter för att bli lojala kunder inom e‐handel? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens  syfte  är  att  ur  ett  konsumentperspektiv  beskriva  vilka  faktorer  som 

ligger till grund för att en kund ska bli lojal mot en specifik Internethandelsplats. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa uppsatsen inom följande ramar: 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• Undersökningen kommer endast beröra svenska e‐handelskunder. 

• Undersökningen  är  avgränsad  till  att  endast  beröra  klädbranschen  inom e‐

handeln eftersom det där finns en intressant lucka i forskningen gällande en 

expansiv bransch. 

1.6 Centrala begrepp 

I  uppsatsen  förekommer  ett  antal  centrala  begrepp  som  behöver  definieras  på 

förhand  för  att  öka  förståelsen  hos  läsaren.  De  definitioner  som  används  i  denna 

uppsats är: 

”Lojalitet”  –  innebär  en kunds  tendens att  fortsätta uppvisa  samma beteende  som 

tidigare visats i liknande situationer. Det vill säga att fortsätta köpa samma produkt 

i samma butik varje gång det specifika behovet uppstår (Reynolds et al., 1974‐75 se 

Söderlund, 2001). 

”Fysisk butik” – vår definition är en butik som du kan besöka, en butik med väggar, 

tak, inredning, butikssäljare etc.  

”Word  of  Mouth”  –  avser  i  vilken  utsträckning  en  kund  rekommenderar  vänner, 

bekanta, etc. att de skall köpa en viss produkt, eller  från en viss butik  (Söderlund, 

2001). 

2. Metod 

Här redogörs för de metoder som använts för att inhämta primär  och sekundärdata 

samt  val  av  forskningsansats.  De  val  som  är  gjorda  presenteras  och motiveras med 

utgångspunkt i att motsvara uppsatsens problemformulering och syfte. 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 

Enligt Thurén (2004) brukar synen på kunskap delas upp  i  två huvudinriktningar, 

nämligen positivism och hermeneutik.  Jacobsen (2002) skriver att positivismen är 

sprungen  ur  naturvetenskapen  där  forskaren  letar  efter  absolut  sanning  inom  ett 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visst område. Vissa positivister anser det meningslöst att fråga människor om deras 

åsikter och tankar. Istället ska objektiva förhållanden mätas. 

Inom hermeneutiken,  även kallad  tolkningsbaserad ansats,  läggs  tyngdpunkten på 

hur människor tolkar och skapar sin verklighet (Jacobsen, 2002). Utgångspunkt för 

hermeneutiken  är  samhällsvetenskaplig  eftersom  den  studerar  hur  människor 

tänker  och  handlar.  Andersen  (1994) menar  att  enligt  hermeneutiken  finns  ingen 

absolut sanning utan hermeneutiken försöker finna djupare förståelse för ett ämne 

som redan finns. 

Eftersom  syftet  med  denna  uppsats  är  att  beskriva  vilka  faktorer  konsumenten 

anser vara viktiga för att bli lojal har vi valt den hermeneutiska inriktningen.  

2.2 Induktiv eller deduktiv datainsamling 

Jacobsen (2002) menar att deduktiv och induktiv ansats är två olika sätt att greppa 

verkligheten  samt  dra  slutsatser  varför  det  ser  ut  som  det  gör.  Deduktiv  ansats 

innebär att forskaren inleder sitt arbete med att ta in existerande teori för att sedan 

skapa vissa förväntningar om hur verkligheten ser ut. Efter det går forskaren vidare 

med  att  samla  in  empiri  som  sedan  används  till  att  se  om  de  uppställda 

förväntningarna stämmer eller om de måste förkastas. Kritiken mot den deduktiva 

ansatsen kretsar kring att forskaren uteslutande letar efter information som kan ge 

stöd  åt  de  förväntningar  forskaren  satt  upp.  Detta  kan  leda  till  att  essentiell 

information förbises och att resultatet inte motsvarar hur verkligheten ser ut.  

Enligt  (Jacobsen  2002)  har  den  induktiva  ansatsen  sin  utgångspunkt  i  empirin  i 

motsats  till  den  deduktiva  ansatsen.  Forskaren  inleder med  att  förutsättningslöst 

samla  in  data,  med  få  eller  inga  antaganden.  Därmed  samlar  forskaren  in  mer 

omfattande data som sedan systematiseras. Utifrån de empiriska fakta som samlas 

in  dras  sedan  allmänna,  generella  slutsatser  (Thurén,  2004).  Målet  med  den 

induktiva  ansatsen  är  att  ingenting  ska  begränsa  vilken  information  forskaren 

samlar in (Jacobsen, 2002). 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Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen där vi har vår utgångspunkt i 

teorin. Utifrån teorin har vi sedan samlat in relevant empiri som vi sedan analyserat 

kontra teorin. 

2.3 Val av metodansats 

När det gäller val av angreppssätt finns två huvudsakliga metoder för att undersöka 

ett ämne, den kvantitativa ‐ och den kvalitativa ansatsen (Jacobsen, 2002). Holme & 

Solvang (1997) menar att skillnaden mellan dessa två ansatser främst är graden av 

struktur  och  formalisering.  Den  kvalitativa  ansatsen  används  när  syftet  är  av 

förstående  karaktär.  Graden  av  formalisering  i  denna  metod  är  mycket  låg  och 

används  följaktligen där en djupare  förståelse kring problemområdet eftersträvas. 

Eftersom respondenten ges möjlighet att  fritt komma till  tals  framkommer ofta ny 

information via denna ansats. 

Den kvantitativa metoden är i hög grad formaliserad, strukturerad och det viktiga är 

att  svaren  är mätbara  (Holme &  Solvang,  1997).  En  kvantitativ  ansats  innebär  en 

bred undersökning som forskaren avser att använda för att generalisera ett problem 

menar Jacobsen (2002). 

Vi  har  valt  att  arbeta  efter  den  kvalitativa  ansatsen  eftersom  vi  vill  finna  djupare 

förståelse  för  ämnet  och  inte  generera  siffror  som  sedan  kan  användas  till  att 

generalisera.  Jacobsen  (2002)  menar  att  kritik  har  riktats  mot  den  kvantitativa 

ansatsen eftersom den ”/…/  inte mäter något annat än undersökarens  förståelse av 

en  företeelse”  (Jacobsen,  2002,  s.  39).  Detta  har  också  påverkat  oss  i  vårt  val  av 

ansats  på  grund  av  att  vi  vill  frambringa  ny  kunskap  och  därmed  låta  våra 

respondenter tala med egna ord. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Här presenteras hur vi gått till väga vid  insamlandet av primär – och sekundärdata. 

Vid  insamlandet av  sekundärdata har vi utgått  från  Johnson och Gustafssons  (2000) 

modell  över  hur  kundtillfredsställelse  samt  Jagusch  och  Perssons  (2002) 

kvalitetsdeterminanter. 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2.4.1 Primärdata 

Hur  data  samlas  in  ger  alltid  konsekvenser  för  resultatet  av  en  undersökning 

(Jacobsen, 2002).   Med detta  i åtanke har vi valt att genomföra halvstrukturerade, 

individuella  intervjuer  via  telefon.  Att  genomföra  intervjuerna  via  telefon  ger  oss 

fördelar  i  form  av  lägre  kostnader  och  kortare  tidsåtgång.  Kritik  som  riktas  mot 

telefonintervjuer  handlar  vanligen  om  att  det  är  svårt  att  skapa  förtroende  och 

därmed  prata  om  känsliga  ämnen  via  telefon  (Jacobsen,  2002).  Eftersom  vår 

undersökning  inte  är  av  synnerligen  känslig  karaktär  ser  vi  inte  detta  som  något 

större  problem.  Ytterligare  kritik  som  ofta  nämns  är  att  det  är  lättare  för 

respondenten  att  tala  osanning  i  en  telefonintervju  än  i  en  intervju  ansikte  mot 

ansikte (Frey & Oishi, 1995 se Jacobsen, 2002). Den kritik som är mest frekvent är 

att  forskaren  endast  kan  avläsa  respondenten  via  de  svar  han  eller  hon  ger  samt 

tonläget. Bristen av kroppsspråk, ansiktsuttryck etc. gör det svårt för forskaren att 

urskönja  när  respondenten  exempelvis  känner  sig  besvärad  (Jacobsen,  2002). 

Jacobsen  (2002) menar vidare  att  eftersom  telefonintervjun är  av  ganska  anonym 

form  ger  den  också  fördelar.  En  av  dessa  är  att  den  så  kallade  intervjuareffekten 

reduceras. Med intervjuareffekten menas att intervjuarens fysiska närvaro påverkar 

respondenten,  vilket  i  värsta  fall  leder  till  att  han  eller  hon  svarar  felaktigt  på 

frågorna.  Andersen  (1994)  menar  att  intervjusituationen  är  en 

kommunikationsprocess där  två personer oundvikligen påverkar  varandra. Denna 

påverkan kan dock reduceras genom kännedom om problemet. 

Anledningen  till  att  vi  valt  att  genomföra  halvstrukturerade  intervjuer  är,  att  helt 

öppna intervjuer blir allt för komplexa att analysera (Jacobsen, 2002): 

”Förstrukturering  betyder  inte  nödvändigtvis  att  datainsamlingen  blir  sluten, 

snarare att enskilda aspekter hos intervjun eller observationssituationen sätts i 

fokus.  Det  är  fortfarande  möjligt  att  upprätthålla  en  hög  grad  av  öppenhet”. 

(Jacobsen, 2002, s. 163) 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2.4.2 Sekundärdata 

Då vi valt att använda oss av deduktiv ansats inledde vi vårt arbete med att läsa in 

oss  på  relevant  teori  inom  fenomenet.  I  detta  skede  använde  vi  oss  av  olika 

databaser däribland Emerald, Libris och Hulda. Bland de ämnen vi sökt teorier kring 

återfinns  ”lojalitet”,  ”svensk  e‐handel”,  ”e‐handelns  utveckling”  och 

”Internethandel”.  All information vi inhämtat har kritiskt granskats för att bedöma 

källans trovärdighet. Om vi  funnit källan trovärdig och korrekt har vi därefter gett 

den utrymme i vår uppsats. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Oavsett  vilken  typ  av  undersökning  som  genomförs  och  vilken  slags  empiri  det 

handlar om bör den vara valid och reliabel. Med begreppet valid menas att empirin 

ska vara giltig och relevant. Det vill säga att forskaren mäter det som var tänkt, att 

det som undersöks är relevant samt att de svar som fås från ett fåtal även gäller för 

det  stora  antalet  (Jacobsen,  2002).  Vi  är  medvetna  om  att  det  kan  vara  svårt  att 

generalisera  utifrån  våra  resultat  då  vi  endast  intervjuar  ett  fåtal  av  alla  e‐

handelskunder,  men  det  är  inte  heller  vårt  syfte.  I  likhet  med  det  stora  antalet 

kvalitativa  undersökningar  är målet  att  skapa  djupare  kunskap  och  förståelse  för 

det sökta fenomenet.  

Reliabilitet  föreskriver  att  ungefär  samma  resultat  skulle  nås  om  undersökningen 

skulle  upprepas  (Andersen,  1994;  Jacobsen,  2002).  Jacobsen  (2002) menar  vidare 

att undersökningen måste gå att  lita på samt att den inte får ha uppenbara mätfel. 

Då  vår  empiri  kommer  från  respondenter  med  kunskap  inom  det  relevanta 

ämnesområdet anser vi att god reliabilitet uppnåtts.  

2.6 Val av respondenter 

Jacobsen  (2002)  skriver  att  när  kvalitativ metod  används  kan  inte  särskilt många 

personer undersökas. Dels därför att dessa datainsamlingsmetoder kräver mycket 

tid, dels för att de svar som fås är så detaljrika att alltför stora mängder blir svårt att 

analysera. Kvale (2004) menar att ett  intervjuprojekt aldrig får bedrivas på sådant 

sätt att respondenternas svar blir så omfattande att analys blir omöjlig. 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”Goda  intervjupersoner  är  samarbetsvilliga  och  välmotiverade,  de  är  vältaliga 

och kunniga. De är uppriktiga och konsekventa, de ger koncisa och precisa svar 

på  intervjufrågorna,  de  ger  sammanhängande  redogörelser  och motsäger  inte 

hela  tiden  sig  själva,  de  håller  sig  till  ämnet  och  förirrar  sig  inte  hela  tiden”. 

(Kvale, 2004, s. 135) 

För att kunna svara på vår problemformulering och uppfylla uppsatsens syfte var vi 

tvungna  att  hitta  respondenter  med  stor  kunskap  inom  det  valda  ämnet.  Med 

hänsyn till det och den teori kring hur intervjuundersökningar bör bedrivas valde vi 

att  intervjua  fyra  personer  med  god  kunskap  och  kännedom  om  klädköp  via 

webbutiker. De respondenter vi valde att intervjua finns inom vår umgängessfär och 

därmed hade vi stora förhoppningar att kunna få fruktbara svar. Vi ansträngde oss 

dessutom för att få en demografisk spridning bland våra respondenter, och därmed 

få en större spridning i svaren. Då vi aktivt valt ut våra respondenter kan detta ha 

påverkat  reliabiliteten  negativt.  Dock  är  vår  övertygelse  att  vi  genom  att  välja 

personer ur olika demografiska grupper minimerat den risken. 

2.7 Genomförande av intervjuer 

En  intervju  är  ett  samtal  där  undersökaren  försöker  få  information  från 

respondenten.  Undersökaren  styr  samtalet  och  för  att  uppnå  validitet  och 

reliabilitet  används  vissa  hjälpmedel,  exempelvis  bandspelare  och  intervjuguide 

(Andersen,  1994).  Vid  intervjuerna  användes  en  intervjuguide  som  innehåller  ett 

antal formulerade frågor med avsikt att skapa ett flyt i intervjun samt säkerställa att 

alla ämnen inkluderas. Intervjuerna spelades dessutom in för att kunna återskapas i 

detalj.  Kvale  (2004)  skriver  att  intervjuguiden  för  halvstrukturerade  intervjuer 

innehåller en översikt över de ämnen som ska täckas in och förslag till frågor. 

3. Teori 

I  detta  kapitel  presenteras  den  teoretiska  referensram  som  ligger  till  grund  för 

uppsatsen. Först presenteras den modell som fungerar som utgångspunkt i uppsatsen 

och sedan presenteras de faktorer som den utgörs av. 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Johnson  och  Gustafssons  (2000) modell  är  ett  redskap  som  visar  på  hur  lojalitet 

skapas. Se figur 1. 

3.1 Kvalitet 

I  Johnson  och  Gustafssons  (2000)  modell  bryts  kvalitet  ner  i  olika 

kvalitetsdimensioner  som  utgör  kundens  objektiv.  De  menar  att  det  är  upp  till 

forskaren att välja mellan att använda ett övergripande kvalitetsindex, skilja mellan 

produkt‐  och  servicekvalitet  eller  använda  mer  industrianpassade 

kvalitetsdeterminanter beroende på vilken detaljnivå som önskas. 

Kvalitet  är  ett  komplext  och  svårtytt  begrepp  vilket  Kotler  (2005)  visar  i  sin  bok 

Principles of Marketing på några av de vitt skilda och generella definitionerna som 

kvalitet fått, till exempel användbarhet (justice for use), överensstämmelse med krav 

(conformance to requirements) samt frihet från variation (freedom from variation). 

I definitionerna kan man tyda att det är upp till konsumenten att avgöra om kvalitet 

föreligger.  I  teorin  (Jagusch  &  Persson,  2002;  Edvardsson  &  Larsson,  2004; 

Parasuraman,  Zeithaml  &  Berry  1988)  visas  det  konsekvent  på  två  olika 

kvalitetsbegrepp: produktkvalitet och tjänstekvalitet. 

Produktkvalitet  belyses  inte  nämnvärt  utan  förpassas  in  under  tidigare  nämnda 

definitioner  för  kvalitet.  Däremot  har  tjänstekvalitet  fått  större  utrymme  inom 

forskningen  genom  bland  annat  Edvardsson  och  Larsson  (2004)  som  menar  att 

tjänstekvalitet  är  komplext  på  grund  av  att  begreppet  tjänst  är  ett  svårfångat 

fenomen. Enligt Parasuraman et al. (1988) härrör komplexiteten till tjänstens unika 

egenskaper:  ogripbarhet,  heterogenitet  samt  att  produktion  och  konsumtion  sker 

simultant. 

Den  mest  accepterade  och  även  kundfokuserade  definitionen  av  tjänstekvalitet 

enligt  Johnson  och  Gustafsson  (2001),  är  att  det  är  kundens  behov,  krav  och 

förväntningar  som  avgör  vad  som  är  kvalitet.  Flera  forskare  har  definierat 

kundupplevd  tjänstekvalitet  som  skillnaden  mellan  förväntad  och  upplevd  tjänst 

(Grönroos,  1985;  Parasuraman,  Zeithaml  &  Berry,  1985;  Bolton  &  Drew,  1991). 

Detta har blivit kritiserat då det finns fler än två kriterier och således vore det bästa 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att  bara  mäta  den  upplevda  tjänstekvaliteten  och  inte  jämföra  (Liljander,  1995; 

Cronin & Taylor, 1992; Churchill & Surprenant, 1982; Dabholkar, Sheperd & Thorpe, 

2000). Grönroos (2002) har själv  framfört kritik mot sin egen definition  i  form av 

svårigheterna i att mäta kundernas förväntningar. 

Trots vissa oklarheter finns det enligt Jagusch och Persson (2002) några gemensamt 

rådande antaganden om tjänstekvalitet: 

”/…/ upplevd tjänstekvalitet är en allmän attityd baserad på en subjektiv 

och  relativt  rationell  process  där  konsumenten  värderar  prestationen 

utifrån  tjänstens bestämda egenskaper. Vidare antas denna attityd vara 

positivt  relaterad med  tillfredsställelse  och  påverka  inköpsavsikter  och 

köpbeteende”. (Jagusch & Persson, 2002) 

Under  årtionden  har  forskare  försökt  identifiera  kvalitetsdeterminanter  för 

konsumenter.  Till  att  börja  med  var  forskningen  inriktad  på  att  finna  generella 

kvalitetsdeterminanter  (Grönroos,  1982;  Parasuraman  et  al.,  1985,  1988)  för  vad 

konsumenter  uppfattar  som  kvalitet  (Minjoon  &  Shaohan,  2003).  De  generella 

kvalitetsdeterminanterna  fokuserar  på  interaktionen  mellan  människa  och 

människa och är inte utvecklad för interaktion mellan dator och människa.  

Nyare  forskning  pekar  på  att  kvalitetsdeterminanterna  ofta  är  bransch‐,  kontext‐ 

eller  tjänstespecifika  (Cronin  &  Taylor,  1992;  Liao  &  Cheung,  2005;  Long  & 

McMellon,  2004;  Sureshchandar,  Rajendran &  Anantharaman,  2002).  Dessa  kallas 

således  specifika  kvalitetsdeterminanter.  Jagusch  och  Persson  (2002)  har 

identifierat  följande  19  kvalitetsdeterminanter  som  gäller  för 

Internethandelsplatser; 

Enjoyment  rör  hur  kul  kunden  uppfattar  Internethandelsplatsen  genom  att  olika 

funktioner såsom bilder och ljud finns tillgängliga. 

Reliability  handlar  om  kundens  tillit  till  webbutiken.  Ett  känt  varumärke  eller 

infriade löften från företagets sida ökar tilliten. 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Control har att göra med hur kunden upplever sig ha kontroll över tjänsteprocessen 

och dess  resultat.  Företaget kan öka kontrollkänslan genom att  låta kunden  spåra 

sin order, personlig support och en lättöverskådlig köpprocess. 

Communication har att göra med  företagets kommunikation,  såsom nyhetsbrev  till 

kunden samt vilken information som företaget delger kunden t.ex. orderbekräftelse 

vid en beställning. 

Policy innefattar företagets utbud samt dess regler gällande betalning och leverans. 

Policy  påverkas  positivt  genom  att  kunden  kan  välja  på  olika  betalnings‐  och 

leveranssätt samt att företaget erbjuder ett brett sortiment. 

Responsiveness  rör  företagets handlingskraft  att  snabbt  ge kundens  service genom 

en snabb supporttjänst. 

Competence har att göra med företagets kunskap och skicklighet att utföra tjänsten 

vilket  innefattar  att  kunna  lösa  uppstådda  problem.  Competence  visar  sig  genom 

hur  företaget  löser  kundernas  problem  och  dess  hantering  av  reklamationer  och 

återköp. 

Credibility handlar om kundens uppfattning om företags trovärdighet.   Kundens 

uppfattning kan påverkas genom att företaget ger ett professionellt intryck och har 

ett gott anseende. 

Understanding  the  Customer  rör  företagets  förmåga  att  förstå  kundens  behov  och 

dess möjlighet att ge personlig uppmärksamhet. Detta märks genom att gränssnittet 

är dynamiskt och anpassar sig efter kunden. 

Continous Improvement har att göra med om företaget arbetar kontinuerligt med att 

förbättra Internethandelsplatsen. 

Contents omfattar produktinformation samt övrig information som kunden behöver 

för  att  genomföra  köpet.  Denna  information  kan  vara  tydliga  betalnings‐  och 

leveransvillkor, klara produktbeskrivningar. Samtidigt som informationen ska vara 

otvivelaktig ska den vara koncis i sitt utförande. 



 

 
 

12 

Accuracy handlar om i vilken grad Internethandelsplatsen är fri från tekniska fel. 

Timeliness  har  att  göra  med  hur  väl  uppdaterad  informationen  i  webbutiken  är 

såsom priser och sortiment. 

Security innefattar kundens upplevelse av frihet från finansiell risk och hot mot den 

personliga  integriteten.  Detta  görs  genom  att  inte  skicka  obeställda  nyhetsbrev, 

använda  ett  professionellt  gränssnitt,  erbjuda  flera  betalningsalternativ  och 

utnyttjandet av en inloggningssida. 

Effectiveness handlar om hur snabbt kunden kan genomföra ett köp. Detta innefattar 

en kort laddningstid av webbutiken, smidig köpprocess och korta leveranstider. 

User Guidance or Support rör om det finns möjlighet till hjälpfunktioner och support. 

Aesthetics  handlar  om  kundens  estetiska  uppfattning  av  Internethandelsplatsen 

vilket rör färg‐ och typsnittsval. 

Ease  of  Use  omfattar  användarvänligheten  av  Internethandelsplatsen  för  kunden. 

God  användarvänlighet  fås  genom  god  struktur  av  webbutiken,  lättnavigerad 

webbsida  och  att  alla  funktioner  fungerar  oberoende  av  vilken  webbläsare  som 

används. 

Verklighetskänsla  innefattar  att  kunden känner  igen processer och  strukturer  från 

fysisk  handel.  Detta  omfattar  visuella  likheter med  fysiska  butiker  samt  en  logisk 

köpprocess. 

3.2 Kundtillfredsställelse 

Enligt  Johnson  och  Gustafsson  (2001)  finns  det  två  sätt  att  se  på 

kundtillfredsställelse:  transaktionsspecifik  kundtillfredsställelse  och  kumulativ 

kundtillfredsställelse.  Transaktionsspecifik  tillfredsställelse  definieras  som  en 

specifik produkt‐,  tjänst‐ eller  leverantörsupplevelse ger kunden medan kumulativ 

tillfredsställelse definieras som den tillfredsställelse som den samlade erfarenheten 

med en produkt, tjänst eller leverantör ger upphov till. 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Även Söderlund (1997) är inne på samma spår men han väljer istället att dela upp 

de  två  synsätten  i  två  nivåer.  Den  första  nivån  rör  den  specifikorienterade 

kundtillfredsställelsen  och  den  andra  nivån  är  inriktade  på  den  samlade 

kundtillfredsställelsen  över  tid.  Graden  av  tillfredsställelse  för  varje  specifik 

upplevelse ger alltså den totala tillfredsställelsen. 

En  betydelsefull  fördel  med  det  kumulativa  synsättet  är  att  det  är  lättare  att 

förutsäga  senare  beteenden  och  ekonomiskt  handlande.  Det  beror  på  att  kunder 

utvärderar och baserar möjliga återköp på sin samlade erfarenhet, inte på enskilda 

affärshändelser. (Johnson & Gustafsson, 2001) 

Grönroos (1990) menar att styrkan på tillfredsställelsen beror på skillnaden mellan 

kundens förväntningar före köpet och hur väl det stämmer överrens med utfallet.  

3.3 Pris 

Andra  lojalitetsmodeller  innehåller  en  faktor  kallad  upplevt  värde  som  påverkar 

kundtillfredsställelsen.  I  dessa  modeller  drivs  det  upplevda  värdet  av  uppfattad 

kvalitet och kundförväntningar, vilka är individuella faktorer. Johnson et al. (2001) 

använder  sig  istället  utav  faktorn  pris.  Prisfaktorn  inkluderar  hela  den  upplevda 

värderelationen,  vilket  innebär  att  kvalitet  och  kundförväntningar  ska  mätas  i 

förhållande till det pris som kunden fått betala för varan eller tjänsten. 

Vid  konsumtion  byter  konsumenten  ett  värde,  priset,  mot  att  få  något  annat  av 

värde, nyttan att äga eller nyttja produkten (Kotler, 2005). Nyttan kan antingen vara 

påtaglig  eller  upplevd.  Påtaglig  nytta  är  relaterad  till  mer  faktiska  uppgifter  som 

materialkostnad medan upplevd nytta är relaterad till mer svävande fakta som att 

värdet i att en tröja är av ett visst märke. 

3.4 Image 

Image är den uppfattning marknaden har av ett företag eller en produkt [1]. Enligt 

Johnson och Gustafsson (2001) bygger kunden upp en image om ett företag baserat 

på associationer. Enligt Van Riel (1995) förstärks ett företags image av en individs 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direkta  eller  indirekta  samröre  med  företaget  medan  Fill  (2005)  skriver  att 

företagsimage huvudsakligen grundar sig på värderingar, övertygelser och attityder. 

Både Van Riel (1995) samt Fishbein och Ajzen (1975) framställer image som en typ 

av  attityd  och  lojalitetsskapare.  De  baserar  sitt  resonemang  på  att  människan 

grundar sina intentioner på attityder, vilka alltså kan användas till att förutsäga och 

klargöra  ett  visst  beteende.  Positiva  attityder  ökar  sannolikheten  för  ett  positivt 

beteende  gentemot  företaget  och  negativa  attityder  leder  således  till  ett  negativt 

beteende.  

De  får  medhåll  av  Johnson  och  Gustafsson  (2001).  I  deras  modell  är  image  en 

produkt  av  tillfredsställelse  istället  för  en  drivande  faktor.  De  resonerar  att  ett 

företags image påverkas av  kundens  konsumtionsupplevelse  medan  image  i 

tidigare  modeller  ansetts  vara  en  psykologisk  faktor  som  påverkar  kundens 

uppfattningar av kvalitet, tillfredsställelse och lojalitet. 

Grönroos (1990) framhåller även image som en sorts attitydfilter där en dålig eller 

bra upplevelse inte direkt ändrar kundens attityd till företaget utan att det krävs ett 

långsiktigt synsätt. 

3.5 Klagomålshantering 

En  teori  inom  klagomålshantering  är  Hirschmans  (1970)  Exit,  Voice  and  Loyalty 

theory.  Teorin  beskriver  situationer  där  en  kund  blir missnöjd med  de  produkter 

eller tjänster som ett företag tillhandahåller. Företaget upptäcker sin underlåtenhet 

att  lämna  tillfredsställelse  via  två  mekanismer,  Exit  och  Voice.  Exit  betyder  att 

kunden  slutar  köpa  från  företaget  och  Voice  betyder  att  kunden  uttrycker  sitt 

missnöje till företaget i ett försök att bli kompenserad. Därmed blir de omedelbara 

konsekvenserna  av  ökad  tillfredsställelse  minskade  kundklagomål  och  ökad 

kundlojalitet (Johnson & Gustafsson, 2000). 

Enligt  Johnson  och  Gustafsson  (2000)  så  kom  Hirschmans  teori  om 

klagomålshantering till under en period när klagomål ansågs vara en naturlig följd 

av  låg  tillfredsställelse,  inte  en möjlighet  till  att  öka  tillfredsställelsen.  Förståelsen 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för betydelsen och kraften i dessa mekanismer som leder till ökad tillfredsställelse 

har  framkommit  sedan  sent 1980‐tal  (Heskett,  Sasser & Hart,  1990).  Som en  följd 

har klagomålshantering blivit viktigare än klagomål i sig. Forskare understryker nu 

vikten  av  klagomålshantering  och  reklamationshanteringssystem  för  att  öka 

kundtillfredsställelsen (Smith, Bolton och Wagner, 1999). Därför anser Johnson och 

Gustafsson  (2000)  att  klagomålshantering  och  hur  de  löses  bör  vara  en  drivande 

faktor av tillfredsställelse snarare än en konsekvens. Väl hanterade klagomål bör ha 

en mer positiv  effekt på  tillfredsställelse  samtidigt  som dåligt  hanterade klagomål 

bör ha en mer negativ effekt. På detta sätt återspeglas en mer erfaren karaktär av 

klagomålshantering och det faktum att klagomålets hantering och lösning sker före 

tillfredsställelseutvärderingen.  Eftersom  problemet  och  dess  hantering  också  kan 

framträda  när  återköp  av  produkten  eller  tjänsten  sker  eller  när  den 

rekommenderas till andra så kan hantering av klagomål också ha en direkt effekt på 

lojalitet. 

I  Johnson  och  Gustafssons  modell  (Figur  1)  visas  klagomålshantering  och  dess 

relationer  med  hjälp  av  streckade  linjer  för  att  markera  att  de  gäller  endast  de 

kunder som klagat och därefter kunde utvärdera klagomålshanteringen. 

3.6 Känslomässigt och beräknande engagemang 

För  att  förklara  olika  typer  av  lojalitet  innehåller  modellen  två  typer  av 

engagemang:  känslomässigt  och  beräknande  engagemang.  Det  känslomässiga 

engagemanget  är  en  ”varmare”  komponent  som  fångar  upp  den  känslomässiga 

styrkan  i  förhållandet kunderna kan  få med ett varumärke eller  företagsnamn och 

fungerar  som  ett  psykologiskt  byteshinder.  Det  beräknande  engagemanget  anses 

däremot ”kallare” och fångar istället upp flera av de ekonomiska konsekvenser eller 

kostnader som kan uppstå i samband med byte av produkt eller leverantör. Tanken 

med  engagemangstrukturen  är  de  ska  förmedla  effekterna  av  tillfredsställelse  till 

lojalitet  (Johnson  &  Gustafsson,  2001).  Mer  kortfattat  delar  Dahlén  (2002)  in 

lojalitet  i  två  dimensioner;  attityd  och  beteende.  De  flesta  kunder  är  antingen 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attityd‐  eller  beteendemässigt  lojala.  Detta  visas  tydligt  i  de  kategoriseringar  av 

lojalitet som Blomquist, Dahl och Haeger (2004) samt Feurst (1999) gjort. 

Blomquist et al. (2004) kategoriserar utifrån fyra olika lojalitetstyper: 

 

• Sann lojalitet – Kunder med positiv inställning till företaget och medhög 

köpfrekvens. 

• Latent lojalitet – Kunder med positiv inställning till företaget men med lägre 

köpfrekvens. 

• Falsk lojalitet – Kunder med negativ inställning till företaget men med hög 

köpfrekvens. 

• Låg lojalitet – Kunder med negativ inställning till företaget och med låg 

köpfrekvens. 

 

Feurst (1999) kategorisering grundar sig istället på varför kunden är lojal. Modellen 

har fyra kategorier som sträcker sig från yttre tvång till en inre drivkraft. 

1. Tvingad lojalitet – Kunden är lojal på grund av olika bytesbarriärer. 

2. Köpt lojalitet – Kunden är lojal på grund av bonusar, rabatter eller materiella 

saker. 

3. Praktisk  lojalitet  –  Lojaliteten  baseras  på  vana  eller  bekvämlighet.  Vana 

innebär att kunden är lojal av rutin och inte är medveten om det. Vid lojalitet 

på grund av bekvämlighet är valet istället medvetet. 

4. Engagerande  lojalitet  – Kundens  lojalitet drivs av kvalitet och engagemang.  

Engagemang  betyder  att  kunden  kan  identifiera  sig  med  företaget  eller 

produkterna.   

3.7 Lojalitet 

Lojalitet är den ultimata beroende variabeln i modellen på grund av dess värde som 

ett  mått  på  faktiskt  behållna  kunder  och  efterföljande  lönsamhet  snarare  än  en 

konsekvens av tillfredsställelse (Johnson & Gustafsson, 2000). 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Modellen  (Figur  1)  framtagen  av  Johnson  och  Gustafsson  (2000),  visar  på  hur 

kundlojalitet  skapas  utav  samtliga  ovan  presenterade  faktorer.  Lojalitet  är  ett 

mångtydigt  och  komplext  begrepp  där  en  enhetlig  definition  är  svår  att  finna 

(Söderlund, 2001). Johnson et al. (2001) menar att lojaliteten framträder i en kunds 

intention  att  fortsätta  vara  kund och  i  vilken  grad han  eller  hon  talar  väl  om,  och 

rekommenderar,  butiken/leverantören  till  sina  medmänniskor.  Söderlund  (2001) 

framhåller  också  dessa  två  begrepp  som  viktiga  vid  lojalitet  men  använder  då 

termerna  word  of  mouth  och  återköpsintention.  Reichheld  och  Cook  (1996) 

beskriver kundlojalitet på följande sätt: 

”When good customers hang around, they become better customers. They buy 

more,  take  less  time,  and  deliver  more  profit.  Most  important,  delighted 

customers are one of the best means of acquiring new customers because they 

spread such positive word of mouth about your business”.  (Reichheld & Cook, 

1996, s. xi) 

3.7.1 Lojalitetsmått 

Söderlund  (2001)  skriver  att  kundlojalitet  kan  ses  som  kundens  viljebaserade 

förhållande över tiden till ett objekt på en marknad. Detta förhållande bör ses ur två 

olika  världar  nämligen  den  fysiska  världen  och  den mentala  världen.  Den  fysiska 

världen  beskriver  en  kunds  observerbara  beteende  medan  den  mentala  världen 

kretsar kring en kunds attityder och intentioner.  

Enligt Söderlund (2001) kan en kunds observerbara beteende mätas med hjälp av 

ett  antal  olika  lojalitetsmått.  Det mått  som  används  för  att  beskriva  hur  länge  en 

kund  varit  kund  kallas  utsträckning.  Frekvens  är  ett  annat  vanligt  mått  vilket 

används  till  att  visa  hur  ofta  en  kund  handlar  under  en  given  tidsperiod.  En  hög 

frekvens ger kunden ökad kunskap. Det mått som används till att uppfatta hur stor 

del  av  tillgängligt  sortiment  en  kund  konsumerar  kallas djup. En butik/leverantör 

kan  använda  detta  mått  till  att  driva  så  kallad  ”cross‐selling”  och  därmed  öka 

försäljningen  till  kunden.  Andelsmått  redogör  för  hur  stor  del  av  kundens  totala 

beteende,  inom  en  given  kategori,  som  kan  tillskrivas  en  butik/leverantör. 



 

 
 

18 

Gummesson  (2002)  skriver  att  detta  även  kallas  ”share  of  wallet”.  Fördelen  med 

andelsmått är möjligheten att hitta de mest lönsamma kunderna. Ett fåtal selektivt 

utvalda  kunder  som  var  och  en  köper  mer  under  en  längre  period  är  överlägset 

gentemot många kunder med mindre inköpsvolym och kortare duration. Söderlund 

(2001)  räknar  även  in  icke  köprelaterade  beteenden  inom  de  observerbara 

beteenden  där  word  of  mouth  är  det  vanligast  förekommande  beteendet.  När 

kunden sprider information till omgivningen anses lojaliteten vara särskilt hög. 

Enligt Söderlund (2001) domineras lojalitetsmåtten i den mentala dimensionen utav 

kundens  intentioner.  De mäter  i  vilken  omfattning  en  kund  kan  tänkas  utföra  ett 

beteende  i  framtiden.  Viktigt  att  ha  i  åtanke  vid  intentioner  är  att  de  inte  alltid 

resulterar i utfört beteende. Det dominerande intentionsmåttet är återköpsintention. 

Andra  vanliga  mentala  lojalitetsmått  innefattar  attityder,  preferenser,  identifiering 

och engagemang till en butik/leverantör vilka ofta byggs upp under en längre tid.   

Dessa  fysiska  beteenden  och  mentala  dimensioner  som  Söderlund  (2001) 

presenterar ger djup i beskrivandet av en kunds lojalitet. Vid undersökningar 

med utgångspunkt  i  lojalitetsmodeller påpekar Söderlund (2001) dock att en 

avvägning  av  beteenden  och  dimensioner  är  essentiell  för  att  fastställa  ny 

information kring lojalitet. 

4. Empiri 

I detta kapitel sammanfattar och presenterar vi de intervjuer som genomförts med de 

fyra respondenterna. 

4.1 Intervju 1: Jessica 

Jessica  är  ifrån  Borås  och  jobbar  som  butikssäljare  i  en  klädesbutik.  För  omkring 

fyra  år  sedan  genomförde  Jessica  sitt  första  klädinköp  från  en webbutik.  Det  som 

fick Jessica att köpa kläder via Internet är det stora utbud som finns tillgängligt där, 

samt  det  knapra  utbudet  i  hennes  närhet.  I  dagsläget  besöker  hon  någonstans 

mellan  15‐20 webbutiker  regelbundet  och  handlar  ungefär  varannan månad  från 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någon svensk webbutik. Det hon främst handlar är toppar, t‐shirts och accessoarer 

men undviker att köpa byxor, kjolar och dylikt då det är plagg som hon gärna provar 

innan köp. 

En bra webbutik för Jessica innebär att de säljer märkesprodukter eftersom det är 

vad  hon  oftast  handlar.  Andra  viktiga  aspekter  för  Jessica  är  att  sidan  inger 

förtroende där  det  är  enkelt  att  hitta  kontaktvägar men  samtidigt  får  sidan  gärna 

vara snyggt designad och få henne att bli imponerad. 

4.1.1 Kvalitet 

En  Internethandelsplats  med  många  funktioner  är  något  Jessica  uppskattar 

eftersom hon anser att det gör sidan intressant. Hon är av uppfattningen att det inte 

kan  bli  för  mycket  information  om  kläderna  och  särskilt  viktigt  är  att  det  finns 

ordentliga  bilder  på  produkterna.  Bilderna  får  dessutom  gärna  vara  tagna  när  en 

person har på  sig produkterna vilket  ger  en bättre bild  angående passform,  längd 

etc.  I  webbutiken  ska,  förutom  detaljrika  fotografier,  även  utförlig 

produktinformation  finnas  tillgänglig  som  berör  plaggets  utseende,  material, 

skötselråd etc. 

Jessica  är  mycket  misstänksam  mot  webbutiker  och  därför  är  det  essentiellt  för 

henne  att  butiken  inger  förtroende  och  att  kontaktuppgifter  finns  lättillgängliga. 

Framförallt  telefonnummer  och  fysisk  adress  är  mycket  viktiga,  endast  en  e‐

postadress  är  ej  tillräckligt.  Ofta  kontaktar  hon  webbutiken  innan  köp  för  att 

säkerställa att telefonnummer och e‐post fungerar och ger snabba svar. I de fall det 

finns en fysisk butik kopplad till Internethandelsplatsen ringer hon gärna dit innan 

köp  för  att  förhöra  sig  om  webbutiken.  Om  någon  bekant  rekommenderar  en 

webbutik kan även detta bygga förtroende för den. 

När en butik  framstår som pålitlig  i  Jessicas ögon spelar olika betalningsalternativ 

ingen roll utan hon föredrar att betala med bankkort. Anledningen till det är att hon 

uppfattar det som enklast samt att det inte medför några extra kostnader. De olika 

leveranssätt som erbjuds hos diverse webbutiker är inget Jessica funderat över och 

hon  tycker  det  är  smidigast  när  paketen  kommer  direkt  hem  i  brevlådan.  Snabb 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leverans  ses  som  något  mycket  positivt  men  samtidigt  medför  inte  en  längre 

leveranstid  att  Jessica  skulle  avstå  från  att  beställa.  Om  varan  leveras  inom  2‐5 

arbetsdagar anses det som bra, men upp till 14 dagar är ok.  

En  viss  bredd  i  utbudet  kan  vara  positivt  men  framförallt  uppskattar  Jessica 

specialister. Antingen om det är på en viss typ av produkter eller ett visst märke. På 

flera  av  de  största  svenska webbutikerna  upplever  hon  att  de  har  köpt  in  för  lite 

produkter  från  varje  varumärke  och  istället  satsat  på  många  varumärken.  Det 

medför att det blir svårt att finna det som eftersöks och produktutbudet blir rörigt. 

Snabba svar är något hon anser mycket relevant. Detta skapar förtroende och vid en 

e‐postkonversation får det inte ta mer än 2‐3 dagar innan ett svar kommer. Om ett 

problem skulle uppstå och webbutiken är medveten om det krävs det att de söker 

rätsida på problemet, ”butiken ska vara mer drivande än jag”. Webbsidans layout och 

design  är  även  viktiga  faktorer  för  att  skapa  det  förtroende  Jessica  söker.  Det  är 

viktigt att sidan är tilltalande och snygg men det är även viktigt att hålla en bra nivå. 

Allt  för  häftig  design  kan  skapa  irritation.  Att  webbutiken  är  uppdaterad  och 

ständigt  söker  förbättringar  är mycket  viktigt. Dock behöver de  inte  visa detta på 

något särskilt vis.  

Jessica  anser  att  det  absolut  ska  finnas  tydiga  leverans‐  och  betalningsvillkor  att 

finna på webbsidan, men trots detta har hon själv aldrig läst dem. Anledningen till 

detta märkliga beteende grundas i att hon bara handlar från butiker som hon blivit 

rekommenderad  på  ett  eller  annat  vis  och  därmed  litar  på  referensen.  Bra 

leveransvillkor  innebär  att  varan  levereras  inom  utsatt  tid  och  självfallet  är  en 

snabb leverans positivt. När det gäller betalningsvillkoren är det viktigt att kunna få 

pengarna  tillbaka  om  så  önskas.  Dessutom  ska webbutiken  sköta  återbetalningen 

effektivt. Även erbjudande att handla på avbetalning anser Jessica vara intressant.  

Webbutikens  sortiment måste  alltid  vara  uppdaterat  så  kunderna  vet  vad  som  är 

tillgängligt och  för att underlätta beställningar. De personliga uppgifter  Jessica ger 

till webbutiker får under inga omständigheter förmedlas vidare. ”Det är mellan mig 

och  företaget”  säger  Jessica. Om hon skulle  få ett nyhetsbrev som hon  inte beställt 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skulle hon inte fundera så mycket över det utan helt enkelt radera det. Att det krävs 

inloggning  på  webbutiken,  för  att  genomföra  ett  köp,  gör  att  det  känns  tryggare 

anser  Jessica.  Samtidigt  som hon  trycker på  att det  känns  säkrare,  framhåller hon 

också  att  det  är  bekvämt  eftersom  alla  personuppgifter  och  dylikt  redan  finns 

sparat.  

Om en webbutik lider av tekniska problem skulle det vara irriterande men så länge 

problemen inte blir allt för omfattande och långlivade påverkas inte Jessicas relation 

till  butiken.  Däremot  leder  en  webbutik  som  alltid  är  långsam  att  ladda  till 

frustration och får till följd att Jessica lämnar butiken. Dessutom får det till följd att 

sidan  uppfattas  som mindre  trovärdig.  Gällande  utseendet  på webbplatsen  är  det 

bra om den är snygg, men vilka  färger och typsnitt som används spelar egentligen 

ingen roll. Andra aspekter som Jessica framhåller angående webbplatsen är att det 

ska  vara  lätt  att  finna  det  som  eftersöks  oavsett  om  det  gäller  ett  visst  plagg,  ett 

särskilt varumärke etc. Språket fyller även det en viktig funktion, att det är korrekt 

och  lättförståeligt. Användandet av symboler uppmuntrar  Jessica eftersom det gör 

sidan mer lättnavigerad, men säger samtidigt att det inte får bli för mycket symboler 

då det kan uppfattas som rörigt. En webbutik som inte fungerar optimalt på grund 

av att  Jessica använder en ovanlig webbläsare  skulle  få henne att bli  sur eftersom 

det kräver merarbete för henne att göra ett besök. Webbutiken bör fungera korrekt 

samt utstråla proffsighet och seriositet. Jessica föredrar att begreppen webbutik och 

fysisk  butik  hålls  isär  och  ser  ingen  anledning  till  att  en webbutik  skulle  försöka 

efterlikna fysiska butiker. 

Möjligheten att kunna ställa frågor och vända sig till support vid uppkomna problem 

anses mycket  viktigt  för  Jessica eftersom hon gärna  ringer och  ställer  frågor både 

innan, under och efter köp. Produktkvalitet för Jessica är när en vara håller vad den 

lovar, att den håller länge och behåller sitt utseende. 

4.1.2 Kundtillfredsställelse 

När  Jessica bedömer hur nöjd hon är med en webbutik utgår hon mycket  från det 

senaste köpet. Det totala antalet köp hon har gjort från butiken vägs givetvis in men 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det senaste köpet är det som är färskast i minnet. Hon påpekar även att ett köp som 

hon  inte varit nöjd med väger  tyngre än de köp som gått enligt plan.   Om det blir 

problem med en leverans från en webbutik som hon handlat från flera gånger krävs 

det dock ett dåligt bemötande för att hon helt ska sluta handla därifrån.  

4.1.3 Pris 

De webbutiker som Jessica handlar  från har priser som hon gärna betalar och när 

hon  jämför  mot  andra  webbutiker  anser  hon  att  prisnivån  är  mer  eller  mindre 

samma. När hon jämför mot fysiska butiker däremot så tycker hon att webbutikerna 

har lite lägre priser. Det värde som Jessica upplever vid köp via en webbutik är den 

tillfredsställelse hon får genom att hitta en unik vara samt att hon känner att hon får 

lite mer för pengarna. 

4.1.4 Image 

Det anseende en webbutik har påverkar Jessicas köpmönster i allra högsta grad. För 

att hon ska genomföra en beställning krävs det ett bra anseende och nöjda kunder. 

Innan  Jessica  besöker  en webbutik  krävs  att  hon hört  eller  läst  något  positivt  om 

den  eftersom  hon  aldrig  själv  letar  upp  nya  webbutiker.  Ofta  kommer 

rekommendationen  från  en  vän,  en  blogg  eller  en  tidning.  Skillnaden  Jessica  ser  i 

anseende mellan fysiska butiker och webbutiker är att fysiska butiker generellt sett 

har högre anseende. Detta grundas  i  att hon  fortfarande upplever det  tryggare att 

handla  där  plus  att  personalbemötandet  ofta  höjer  anseendet.  Många  av  Jessicas 

vänner handlar också kläder via Internet och ofta leder det till bra samtalsämnen då 

de diskuterar sina erfarenheter. 

4.1.5 Klagomålshantering 

Det enda problem som Jessica stött på vid sina Internetköp är att hon en gång inte 

fick  den  produkt  hon  hade  beställt.  Då  ringde  hon  upp  företaget  och  frågade  vad 

detta berodde på. Hon blev då mycket väl bemött och fick anledningen förklarad för 

sig. Sedan kompenserade företaget henne rikligt genom att ge henne fem liknande 

produkter  som  den  beställda  plus  ett  presentkort  på  lika  högt  belopp  som  den 

beställda produkten. Efter detta var  Jessica givetvis  tillfredsställd och  till  och med 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mer nöjd än om hon hade fått rätt vara från första början. Hon besöker fortfarande 

butiken och anser att det fina bemötandet är en av anledningarna till det. Det som är 

viktigt  när  Jessica  vänder  sig  till  företaget  för  att  lösa  sina  problem  är  att  hon 

bemöts  professionellt  samt  att  personalen  är  glad,  positiv  och  verkligen  försöker 

lösa problemet snabbt. 

4.1.6 Engagemang 

För  att  ett  köp  ska  bli  aktuellt  krävs  det  att  Jessica  har  en  positiv  attityd  till 

webbutiken.  Hon  kan  tänka  sig  att  besöka  en webbutik  som  hon  inte  har  positiv 

attityd mot men för att ett köp ska bli aktuellt krävs det flera besök som i slutändan 

ändrar hennes attityd mot webbutiken.  Jessica prenumererar idag på omkring fem 

nyhetsbrev  från  webbutiker  men  hon  läser  väldigt  få  av  dessa.  Hon  ser  det  som 

skräppost  och  kryssar  i  att  hon  vill  ha  det  helt  utan  anledning.  Nyhetsbreven  får 

henne inte att besöka eller handla från den aktuella webbutiken oftare.  

Det  händer  att  hon  får  så  kallad  återköpsrabatt  från  vissa  webbutiker  men 

rabatterna är oftast ganska små och känns inte individuellt utformade vilket får till 

följd att de sällan utnyttjas. För att liknande ekonomiska fördelar skulle göra henne 

mer lojal krävs det klart högre rabatter eller klart bättre fördelar. Det främsta skälet 

till att hon återvänder till samma butiker är trevligt bemötande vid kontakt samt att 

webbutiken är uppdaterad och säljer varor som följer rådande trender. 

4.1.7 Lojalitet 

Jessicas  klädinköp  från  webbutiker  kommer  förmodligen  öka  i  framtiden  av  den 

anledningen  att  hon  frekvent  hittar  nya  bra  butiker.  Hon  har  vid  otaliga  tillfällen 

talat  väl om olika webbutiker  till  bekanta men hon har aldrig övertygat någon att 

handla därifrån. Det beror på att om något skulle gå fel vid den leveransen så skulle 

hon känna sig personligt ansvarig att  lösa problemet. Att hon skulle vara  lojal mot 

någon webbutik vill hon inte påstå. Hon säger sig vara ”periodare ”vilket innebär att 

hon under en period handlar mycket  från en specifik webbutik  för att  sedan sluta 

och istället handla från en helt annan. Detta beteende är lika framträdande när hon 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handlar  i  fysiska  butiker  och  även  andra  sammanhang  exempelvis  restauranger. 

Därför tror hon inte att det finns något som skulle kunna göra henne mer lojal. 

4.2 Intervju 2: Marcus 

Marcus  arbetar  som  försäkringsrådgivare  och  är  bosatt  i  Göteborg.  Under  2003 

genomförde Marcus sitt första klädinköp via Internet och efter det har inköpen från 

diverse webbutiker blivit allt mer frekventa. På Internet köper han produkter som 

inte  finns  i  Göteborgs  butiker  samt  produkter  med  lägre  pris  än  i  de  fysiska 

butikerna. Detta har varit anledningen ända  från  första början och är så än  idag.  I 

nuläget besöker han 5‐6 webbutiker på regelbunden basis och handlar åtminstone 

en  gång  i månaden.  Utav  hans  totala  klädinköp  uppskattar  han  att  25 %  sker  via 

webbutiker. De flesta typer av plagg finns representerade när Marcus beskriver sitt 

köpmönster  i  webbutiker  men  skor  är  överrepresenterade  och  byxor  avstår  han 

från att köpa via Internet. En bra webbutik erbjuder ett intressant utbud, låga priser 

och snabba leveranser. 

4.2.1 Kvalitet 

Att webbutiken upplevs  som kul och har många  funktioner har  inget  större värde 

för  Marcus.  Det  han  är  intresserad  av  är  utförlig  information  om  den  aktuella 

produkten där bilder spelar en stor roll. Självklart är måttguide och beskrivning av 

skötselråd,  material  etc.  centralt.  Han  säger  också  att  kuriosa  kring  plaggets 

varumärke  är  något  han  verkligen  uppskattar.  Marcus  beskriver  sig  själv  som 

godtrogen och undersöker därför inte de olika webbutikerna något nämnvärt innan 

köp.  Dock  nämner  han  ett  antal  faktorer  som  skapar  förtroende  enligt  honom, 

exempelvis  utförlig  information  kring  köpvillkor,  leveransvillkor  etc.  Marcus 

föredrar e‐post som kommunikationsväg med webbutiker i första hand, men om det 

uppstår stora problem med en leverans menar han att ett telefonsamtal kan vara ett 

bättre alternativ. Vid köp från en webbutik för första gången känns det tryggt med 

faktura som betalalternativ men i normalfallet gäller smidigare betalsätt för Marcus, 

nämligen  med  bankkort  alternativt  Internetbank.  När  en  beställning  är  gjord 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värdesätter Marcus snabb leverans och är därför beredd att betala en extra slant för 

det. Däremot har leveransformen ingen betydelse. 

Eftersom Marcus letar efter lite speciella produkter uppskattar han nischade butiker 

med lite smalare sortiment. Om en butik är inriktad på exempelvis skor, är det bra 

med  ett  brett  utbud  inom  den  kategorin  men  butiken  behöver  inte  erbjuda  hela 

outfits.  När  frågor  eller  problem  uppstår  vill  Marcus  ha  snabba  svar.  Vid  e‐

postfrågor är svar inom 24 timmar att anse som bra och inom 48 timmar godkänt. 

Hur  företaget  hanterar  uppstådda  problem  visar  på  webbutikens  kompetens  och 

kundvänlighet och om problemet  löses på ett bra sätt uppmuntrar det till återköp. 

Formgivningen och  layouten på webbutiken är  ingen prioritet  för honom utan det 

som  är  viktigt  är  innehållet  på  sidan.  Att webbutiken  ständigt  är  uppdaterad  och 

söker förbättringar ser Marcus som en förutsättning, däremot anser han inte att det 

är nödvändigt att webbutiken visar på de förbättringar de gör. Det vill han upptäcka 

själv. 

Den  lilla  osäkerhet  som  finns  innan  köp  lugnas  på  ett  bra  sätt  om  leverans‐  och 

betalningsvillkor är tydligt angivna. Om produkten levereras inom fem dagar anser 

Marcus att det är fullt godkänt. Ett antal betalningsalternativ ser han som en fördel 

både för företaget som för kunden eftersom de olika alternativen skapar trygghet ur 

kundens  synvinkel  och  potentiellt  fler  kunder  för  webbutiken.  Grundlig 

produktinformation  är  essentiellt  för  att  ett  köp  ska  bli  aktuellt.  Det  Marcus  vill 

tillgå  är  detaljerade  bilder  samt  en  faktaruta  om material  och  skötselråd.  I  de  fall 

denna information saknas blir Marcus besviken på webbutiken eftersom det faktiskt 

kräver så  lite arbete av dem. En webbutik med driftproblem på sidan är ok någon 

enstaka gång, men om felen är frekventa leder det till att den aktuella webbutiken 

åsidosätts  till  fördel  för  en  annan.  Ytterligare  en  aspekt Marcus  framhåller  är  att 

webbutiken  ska  vara  uppdaterad  gällande  priser  och  sortiment.  Att  inte  tydligt 

klargöra vilka produkter och storlekar som finns  i  lager är något som kan  leda  till 

irritation och därmed sämre attityd mot webbutiken. 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Trots  att Marcus  inte  är  särskilt  försiktig  eller  skeptisk mot de webbutikerna han 

handlar från är det väsentligt för honom att de behandlar hans personliga uppgifter 

korrekt.  Att  vidarebefordra  hans  uppgifter  till  tredje  part  är  helt  enkelt  inte 

acceptabelt.  I det  fall han skulle  få ett nyhetsbrev,  från en webbutik,  som han  inte 

beställt  skulle  han  bli  tveksam  till  varför  han  fått  det.  Att  behöva  logga  in  på  en 

webbutik  för  att  sedan  genomföra  sitt  köp  tycker Marcus  känns  aningen  tryggare 

men  föredrar  dock  att  undvika  det.  Hans  anser  att  det  är  lite  jobbigt  att  starta 

konton.  En  sida  som  är  trög  att  ladda  bygger  upp  förväntningar  vilka  sällan  hålls 

eftersom grafisk utformning och snygga animationer inte är något han värdesätter. 

Att många webbutiker använder sig av symboler istället för text i vissa avseenden är 

något  som  underlättar  och  bidrar  med  en  pedagogisk  touch.  Marcus  tycker  att 

företagen  bör  hålla  isär webbutikens  och  den  fysiska  butikens  utseende  eftersom 

det rör sig om så vitt skilda sätt att bedriva affärer. Den överblick som fås i en fysisk 

butik skapar istället förvirring i en webbutik. 

Att webbutiken erbjuder support dit kunden kan vända sig med frågor och problem 

är  av  yttersta  vikt.  Då  ett  problem  uppstår  vill  Marcus  få  det  åtgärdat  snabbast 

möjligt. Ett hållbart plagg med en livslängd som motsvarar de förväntningar han har 

på plagget innebär produktkvalitet för Marcus. 

4.2.2 Kundtillfredsställelse 

Hur  nöjd  Marcus  är  med  en  webbutik  som  han  handlar  frekvent  från  värderas 

utifrån  det  totala  antalet  köp  han  gjort.  I  de  fall  hans  senaste  inköp  från  en  viss 

webbutik  inte  motsvarat  förväntningarna  leder  inte  detta  till  att  han  överger 

butiken om han varit nöjd med sina tidigare köp. Däremot om upprepade problem 

uppstår eller att en det blir avvikelser i en första beställning kan det leda till att han 

låter bli att handla därifrån fortsättningsvis.  

4.2.3 Pris 

I en prisjämförelse mellan de webbutiker Marcus återkommande handlar  från och 

andra  webbutiker  anser  han  att  prisnivån  är  ganska  jämn.  Däremot  vid  en 

jämförelse  mellan  Marcus  webbutiker  och  fysiska  butiker  tycker  han  att  priset  i 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webbutikerna är betydligt lägre. Det som skapar värde, förutom de lägre priserna, är 

de ovanliga produkter han hittar bland Internets oändliga utbud. Han anser att han 

får mycket för pengarna. 

4.2.4 Image 

Vad andra personer anser om en webbutik är något Marcus sällan tar någon notis 

om. Detta grundar sig  i att han aldrig granskar en webbutiks anseende  innan köp. 

Därmed utgår han endast från vad han själv tycker om en butik vilket gör att om de 

sköter  sig  bra  så  är  möjligheten  till  att  han  återkommer  mycket  stor.  Skillnaden 

mellan webbutikers och  fysiska butikers  anseenden är  att webbutiker känns  släta 

och opersonliga. Dessutom anser han att webbutiker inte gör särskilt mycket för att 

få  kunder  att  återkomma.  Både  Marcus  och  flera  av  hans  vänner  handlar 

regelbundet  via  Internet  eftersom  de  anser  att  det  är  ett  utmärkt  sätt  att  handla 

kläder på. 

4.2.5 Klagomålshantering 

Det  enda  problem  som  uppstått  med  Marcus  leveranser  är  att  han  vid  ett  fåtal 

tillfällen beställt en storlek som sedan  inte visat sig passa.  I dessa  fall har det gått 

bra  att  byta  till  rätt  storlek  eller  att  få  pengarna  tillbaka.  Då  dessa  problem  varit 

lättlösta har det fått till följd att han faktiskt blivit mer nöjd efter hanterandet än vad 

han  var  från  början.  Den  osäkerhet  som  finns  vid  köptillfället  har  vid  det  fina 

hanterandet av problemet vänts till något positivt. Primärt vid byte av varor är att 

det går  fort och att det  finns klara direktiv om hur det ska gå  till. Det bästa är om 

information  om  varubyten  och  ångerblankett  finns  med  i  kartongen,  vilket  det 

generellt sett gör enligt Marcus. 

4.2.6 Engagemang 

Ibland  händer  det  att Marcus  handlar  från  en  Internethandelsplats  trots  att  hans 

attityd mot den samma är negativ. I de fallen beror det på att han hittat en mycket 

speciell vara eller en vara till väldigt bra pris. I dagsläget prenumererar inte Marcus 

på  några  nyhetsbrev  från  webbutiker  men  besöker  ändå  sina  favoritbutiker 

frekvent. Hittills har Marcus inte erhållit någon slags bonus eller andra rabatter vid 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sina köp. Däremot tror han att om det infördes skulle han shoppa än mer från dessa 

butiker.  Rabatter  som  han  skulle  uppskatta  inkluderar  fri  frakt,  gåva  vid  köp  etc. 

Anledningen  till  att  han  återkommande  handlar  från  samma  webbutiker  är  helt 

enkelt  att  han  är  nöjd.  Produkterna  han  får  motsvarar  hans  förväntningar  och 

priserna han betalar ser han som fördelaktiga. 

4.2.7 Lojalitet 

Marcus tror att hans klädinköp via Internet kommer att öka i framtiden. Skälet är att 

marknaden  ständigt  växer och att  nya webbutiker med  spännande utbud  ständigt 

öppnas.  Åtskilliga  gånger  har  han  talat  väl  om,  och  rekommenderat,  diverse 

webbutiker  till  sina  bekanta med  följden  att  de  sedan  gjort  ett  besök.  I  dagsläget 

beskriver  sig  Marcus  som  lojal  mot  en  butik.  Det  är  en  webbutik  som  erbjuder 

måttsydda  skjortor,  vilka  kunden  själv  får  designa,  där  han  nästan  undantagslöst 

köper  sina  skjortor.  En  sak  som  skulle  göra  honom  än  mer  lojal  i  sitt 

Internetshoppande  är  exempelvis  om  ett  bonussystem  infördes  där  var  tionde 

skjorta är gratis. 

4.3 Intervju 3: Sofia 

Sofia  är  studerande  och  bor  strax  utanför  Nässjö.  Hon  har  handlat  kläder  via 

Internet i uppskattningsvis fyra år. Hon började på grund av det digra utbudet som 

Internet  har  att  erbjuda  vilket  hemorten  och  kringliggande  orter  inte  kunde 

konkurrera  med.  I  dagsläget  är  det  fortfarande  just  utbudet  som  är  det  främsta 

skälet  till  Sofias  e‐handelskonsumtion.  Men  ytterligare  ett  skäl  har  stärkt  hennes 

lojalitet mot kanalen och det är friheten att kunna handla när hon vill. 

Sofia  besöker  flertalet  webbutiker  regelbundet.  Hon  säger  att  de  flesta  stora 

märkena har egna webbutiker  som hon gärna  surfar  in på men hon besöker även 

fristående e‐butiker. 

Sofias klädinköp via Internet varierar periodvis men det blir åtminstone något plagg 

i månaden. Hon uppskattar att tio till tjugo procent av hennes klädkonsumtion sker 

via Internet. Hon vill  inte säga att det är något speciellt plagg som är mer frekvent 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förekommande i den virtuella varukorgen utan det är istället plagg som är svåra att 

få tag på då hon bor i en mindre ort eller som inte saluförs i Sverige. 

4.3.1 Kvalitet 

Sofia tycker det är viktigt att webbutiken upplevs som kul och har flera funktioner. 

Det är främst bildfunktionen hon lyfter fram samtidigt som musik ratas då hon vill 

lyssna på sin egen musik om det ska vara någon musik alls. Bilderna ska vara många, 

ifrån olika vinklar och av bra kvalitet. 

Sofia  måste  känna  förtroende  för  Internethandelsplatsen  hon  handlar  från.  Sidan 

ska  se  seriös  och  professionell  ut  men  även  sättet  företaget  behandlar  henne  på 

påverkar  Sofias  förtroende  för  butiken.  Hon  vill  känna  att  företaget  bryr  sig  om 

henne och är serviceinriktat. 

För  Sofia  är  mejl  och  telefon  de  viktigaste  kommunikationssätten  med  en 

Internethandelsplats.  Hon  anser  att  man  ska  kunna  nå  företaget  direkt  på  båda 

sätten men  resonerar att  via mejl  tar det oftast  längre  tid. Trots detta väljer  Sofia 

oftast  att  mejla.  Hon  tycker  att  en  fråga  skall  besvaras  inom  ett  dygn  för  att 

underlätta köp när man vill ha extra  information. Hon säger att hon vill känna att 

företaget litar på henne vid hanterandet av ett uppstått problem. 

Valet  av  betalnings‐  och  leveranssätt  är  inte  svårt  för  Sofia.  Hon  utnyttjar 

kontokortsbetalning  mest  och  är  inte  misstänksam  mot  bedrägerier.  Men  även 

faktura är ett bra alternativ, speciellt då hon inte har råd att shoppa eftersom hon 

kan  skjuta  upp  betalningen  x  antal  dagar.  Hon  är  medveten  om  att  fler 

betalningssätt existerar men de är  inga hon utnyttjar. Får hon välja hur varan ska 

levereras är hem till brevlådan det bästa alternativet på grund av smidigheten, men 

ibland kommer varan till ett serviceställe och då är det inget hon hakar upp sig på. 

Leveransen bör ske på max en vecka, men helst inom tre dagar. 

Bredden på sortimentet är inte så viktigt resonerar Sofia. Ett mindre utbud är bättre 

än ett större för det gör det lättare att välja men lagom är bra. Hur ofta webbutiken 

uppdaterar sitt utbud beror på om den är svensk eller utländsk. Hon resonerar att 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en  svensk  webbutik  köper  in  ett  nytt  sortiment  varje  säsong  medan  utländska 

Internethandelsplatser uppdateras mer  löpande under året. Det är viktigt  för Sofia 

att  det  finns  rikligt  med  produktinformation.  Produktinformationen  ska 

komplettera  bilderna  på  ett  sådant  sätt  att  det  underlättar  köpbeslutet.  En  viktig 

detalj  som  Sofia  upprepar  är  att  produktinformationen  ska meddela  storleken  på 

plagget. Hon menar att det ofta skiljer sig  i storlek  från plagg till plagg och mellan 

olika tillverkare. 

Webbutikens  layout  och  design  påverkar  Sofia mycket.  Sidan måste  se  seriös  och 

genomtänkt ut med en tydlig disposition. Det ska vara enkelt att leta upp plagg och 

märken. Vissa sidor har, enligt Sofia, för många sökalternativ. För henne räcker det 

med  att  kunna  leta  igenom  sidan  efter  en  viss  sorts  plagg  eller  ett  visst  märke. 

Färgval  och  typsnitt  påverkar  inte  Sofias  intryck  så  länge  Internethandelsplatsen 

har  en  helhet  och  ger  ett  harmoniskt  intryck.  Hon  är  inte  intresserad  av 

bakomliggande uppdateringar och förbättringar eftersom hon besöker sidan för att 

kolla på kläder. Men en uppfräschning med till exempel en ny bakgrund någon gång 

ibland gillar hon. 

Om det inträffar tekniska fel på Internethandelsplatsen vid enstaka tillfällen har det 

ingen betydelse. Det är först när felen börjar bli frekventa som hon reagerar och kan 

uppfatta  sidan  som  mindre  seriös.  Trots  det  skulle  hon  inte  sluta  utnyttja 

webbutiken om den hade ett bra utbud.  Sofia  säger  sig  lita på de webbutiker hon 

använder  sig  av  och  att  de  behandlar  hennes  personliga  uppgifter  konfidentiellt. 

Dock  skulle  hon  inte  reagera  speciellt  mycket  om  ett  nyhetsbrev  från  en  okänd 

webbutik dök upp bland hennes mejl. Sofia  tycker att det kan vara bra att behöva 

logga  in  men  vill  att  det  hålls  smidigt  genom  att  användarnamnet  är  hennes 

mejladress.  Hon  vill  inte  behöva  minnas  ytterligare  uppgifter.  Angående  om  en 

webbutik  bör  likna  en  fysisk  butik  ser  hon  inget  som  kan  överföras  till  Internet. 

Somliga  webbutiker  har  en  välkomstsida  där man  ska  klicka  sig  vidare  till  själva 

butiken men det tycker hon är onödigt. 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Sofias åsikt om produktkvalitet är att produkten ska hålla för vad som utlovas samt 

att den ska motsvara bilder och beskrivningar. 

4.3.2 Kundtillfredsställelse 

Sofia  baserar  sin  tillfredsställelse  på  de  totala  köp  hon  gjort  men  säger  att  det 

senaste  köpet  självklart  påverkar.  Speciellt  om  det  är  det  första  köpet  från  en 

webbutik.  Har  hon  gjort  flera  lyckade  köp  tidigare  från  en  och  samma 

Internethandelsplats  så  spelar  ett  mindre  tillfredsställande  köp  mindre  roll  men 

påpekar  samtidigt  att  ”jag  kanske  påverkas  omedvetet”.  I  valet  mellan  två 

webbutiker skulle hon välja den som fungerar bäst för strul är inget hon uppskattar. 

4.3.3 Pris 

Sofia tycker att de flesta webbutiker håller likvärdiga priser. Men när det är reor kan 

det löna sig att titta runt för då kan prisbilden bli en annan. Hon tycker heller inte 

att webbutiker är så mycket billigare än fysiska butiker. Det kan också vara svårt att 

veta vad vissa varor skulle kosta i en fysisk butik, så helt säker är hon inte. 

Det främsta värde Sofia får för sina pengar är upplevelsen att vara själv att äga ett 

visst plagg. Men hon ser också ett värde i att kunna shoppa när hon vill och inte vara 

låst till fysiska butikers jämförelsevis begränsade öppettider. 

Sofia anser att en vara kan upplevas dyrare efterhand än vid själva köptillfället. Hon 

syftar  till  när  varan  inte  uppfyller  hennes  förväntningar  och  hon  är  tvungen  att 

packa  om  varan,  skicka  tillbaka  den  och  därmed  ligga  ute  med  pengar.  Vissa 

webbutiker  låser  till  och  med  upp  pengarna  i  form  av  ett  tillgodohavande  vilket 

också ökar det upplevda priset. 

4.3.4 Image 

Sofia lyssnar gärna på vad andra har att säga. Hör hon något positivt eller negativt 

snappar hon upp det.  

Hon ser en stor nackdel gällande webbutikers anseende gentemot fysiska butikers. 

Är  hon  ute  på  stadens  gator  går  hon  in  i  alla  butiker,  även  de  som  har  dåligt 

anseende. Men på Internet går hon enbart till de som hon känner förtroende för. 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4.3.5 Klagomålshantering 

Sofia  har  inte  råkat  ut  för  några  egentliga  tråkigheter  utan  har  bara  positiva 

omdömen gällande den service hon  fått. Hon berättar om en gång då hon köpt en 

kofta och hon provade den för första gången. Koftan var i storleken medium och hon 

var  inte  säker  på  storleken,  hon  funderade  på  om  en  large  hade  suttit  bättre.  Ett 

samtal senare till webbutiken så hade de postat en large till henne så att hon kunde 

prova  båda  två.  På  grund  av  det  fina  bemötandet  besöker  Sofia  fortfarande 

webbutiken i fråga. Exemplet i fråga är ett hanterande som gjorde att Sofia var mer 

nöjd efter den fina servicen än om hon hade köpt rätt kofta från början. Det är just 

sådant bemötande hon vill ha, att webbutiken ger henne den där lilla extra servicen 

när det behövs.  

4.3.6 Engagemang 

Sofia har inte upplevt så mycket negativt under sina år som e‐konsument att hon har 

negativ attityd mot några webbutiker. Om det skulle bli så i framtiden säger hon att 

det är möjligt att hon skulle shoppa från en sådan webbutik ändå. 

Hon  prenumererar  på  tre  nyhetsbrev  från  webbutiker  i  dagsläget.  Hon  säger  att 

dessa  får  henne  att  besöka  respektive  webbutik  oftare,  speciellt  vid  rea.  Ett 

nyhetsbrev hon tycker är bra är det från Asos.com. Det visar upp kollage på kläder 

med olika teman och man kan klicka på ett plagg direkt i nyhetsbrevet och länkas då 

vidare  till  Internethandelsplatsen  där  information  om,  och  ytterligare  bilder  på 

plagget finns. Hon är inte säker på att hon handlar oftare, i de webbutiker som hon 

prenumererar på nyhetsbrev ifrån, men ser det som mycket möjligt. 

I nuläget är det  ingen av de webbutiker hon besöker frekvent som har något slags 

bonus‐  eller  rabattsystem. Hon  tror  inte heller  att det  skulle  göra henne mer  lojal 

men att det däremot skulle vara  lockande med billigare priser. Sofias  främsta skäl 

till  att  besöka  ”sina” webbutiker  är  istället  det  trevliga  bemötandet  hon har  blivit 

bemött med tidigare, ett utbud som passar hennes stil samt att köpen fungerat bra 

tidigare. 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4.3.7 Lojalitet 

I framtiden tror Sofia att hennes klädkonsumtion på Internet kommer att öka. Hon 

reserverar  sig  dock  med  att  det  beror  på  var  hon  bor  då  utbudet  i  de  fysiska 

butikerna  i  en  större  stad  är  bättre.  Det  finns  ingen  garanti  att  hon  kommer  att 

fortsätta  shoppa  i  samma  webbutiker  i  fortsättningen,  det  hänger  på  hur  deras 

utbud kommer att se ut i framtiden. 

4.4 Intervju 4: Mikael 

Mikael  är  utbildad  ekonom  och  bosatt  i  Malmö.  Han  började  handla  kläder  på 

Internet  för  åtta  år  sedan.  Anledningen  var  Klippan,  Mikaels  tidigare  hemstad. 

Klippan är en liten stad med ett litet utbud som inte tilltalade honom. Än idag är det 

just  det  breda  sortimentet  samt  det  fördelaktiga  priset  som  gör  att  Mikael 

återkommande  handlar  på  Internet.  Han  har  ett  tiotal  webbutiker  som  han 

regelbundet besöker. I genomsnitt handlar han kläder en gång i veckan på Internet 

vilket utgör en tredjedel av hans totala klädkonsumtion. Det plagg som han handlar 

mest frekvent är skjortor. 

För  Mikael  är  en  bra  webbutik  en  som  tillhandahåller  ett  sortiment  som  är 

intressant  och  relevant  för  honom,  goda  priser  i  förhållande  till  vad  de  levererar 

samt inger förtroende och säkerhet. 

4.4.1 Kvalitet 

För Mikael  är  inte  roliga  funktioner  något  han prioriterar. Däremot  är  känslan  av 

förtroende så mycket viktigare. Detta  förtroende får Mikael genom att webbutiken 

har en seriös framtoning, e‐butiken är känd och att känslan av att betalningsrutiner 

sker på ett  säkert sätt. En annan sak som också ökar  trovärdigheten  för Mikael är 

webbutikens design. En välbyggd  sida visar på  seriositet  vilket  leder  till  en bättre 

köpupplevelse.  Navigerbarheten  är  viktig  men  allra  viktigast  vid  första  besöket. 

Varken färgval eller typsnitt spelar någon roll så länge sidan är snygg och ”inte ser ut 

som skit”. Att webbutiken utnyttjar symboler är mer fördelaktigt för webbsidan i sig 

än för honom då de är platsbesparande. Han anser det dock inte som relevant att ta 

del  av webbutikens bakomliggande uppdateringar. Han ser heller  ingen  relevans  i 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att  sidan uppdateras  och  förbättras. Han menar  att  det  som är  relevant  är  att  allt 

fungerar. Alltså bör webbutiken fungera med alla de stora webbläsarna, om så inte 

är fallet anser han som klumpigt. 

Mikael vill ha samma kommunikationsmöjligheter med en Internethandelsplats som 

med en fysisk butik, det vill säga han vill kunna ringa och mejla dem men också att 

de har en  fysisk adress där han kan besöka dem.  I  en webbmiljö kräver han dock 

minikravet en snabb mejlfunktion. För Mikael är snabb respons ett par timmar men 

han  ser  helst  att  ett  svar  dyker  upp  under  timmen.  Variansen  i  tid  beror  på 

komplexiteten  i  frågan.  Hans  tillfredsställelse  ökar  dock  med  snabbheten.  Mikael 

anser  att  servicegraden  på  Internet  är  högst  väsentlig.  Eftersom  han  inte  kan 

granska varan innan köp gör det servicegraden viktigare för en webbutik än för en 

fysisk butik. 

Mikael slarvar ofta med att  läsa köpvillkoren men vill ändå att de ska vara tydliga. 

För Mikael är det självklart med flera olika betalningssätt och det är just möjligheten 

att kunna välja  som är bra betalningsvillkor. Det är  främst  två alternativ han själv 

använder  och  det  är  kortbetalning  samt  betalning  via  en  betalningsförmedlare, 

exempelvis  Paypal.  Valet  bygger  på  förtroende  där  han  väljer  kortbetalning  om 

webbutiken är en stor känd aktör medan han använder en betalningsförmedlare om 

aktören  är  liten  och  okänd.  Faktura  skulle  han  även  kunna  tänka  sig  om  han  är 

tvungen att redovisa köpet, men då han handlar som privatperson kommer det inte 

ifråga så ofta. Han vill även kunna välja mellan olika leveranssätt då han menar att 

det är en fråga om tid mot pengar. Han menar att det ska vara upp till konsumenten 

om  varan  ska  levereras  med  expressfrakt  eller  bananbåt.  Något  han  vill  välja  är 

vilket serviceställe varan ska levereras till. Bra leveransvillkor för Mikael är snabba 

leveranser och där bytes‐ och återköpsmöjligheterna är goda. Detta för att han inte 

har möjlighet att klämma, känna och prova varan innan köpet. Snabbheten beror på 

varan men ett par gympaskor  från en svensk webbutik vill han ha  i sin hand efter 

två till  tre dagar. Vad han anser än viktigare än snabb leverans är en tidsangivelse 

om  hur  lång  tid  det  kommer  att  ta.  Han  menar  att  besvikelsen  över  att  det  tar 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exempelvis en vecka skulle vara mindre om han vet om det i förväg än om han tror 

att varan ska dyka upp inom tre dagar. 

Bredden  på  sortimentet  är  inte  så  relevant  för  Mikael,  det  räcker  med  att 

webbutiken  erbjuder  vad  han  vill  ha  som  han  uttrycker  det.  Graden  av 

produktinformation varierar för Mikael efter graden av engagemang. För vissa plagg 

kan han tänka sig faktablad efter faktablad medan andra plagg endast kräver några 

rader.  En  sak  som  han  ger  ett  stort  plus  för  är  hur  vissa  aktörer  mäter  plagget 

istället för att bara ange standardstorlekarna. Det ger honom en möjlighet att sätta 

plagget i relation till ett plagg han redan äger.  

Mikael tycker att det är  irriterande när det  inträffar tekniska fel och tycker att det 

påverkar  sidan  ur  en  säkerhetssynpunkt.  Han  menar  att  det  är  ungefär  som  att 

handla  i  en matbutik men  när  du  kommer  till  kassan  är  korgen  plötsligt  tom.  Att 

Internethandelsplatsen  har  korrekt  information  gällande  priser  och  sortiment  är 

oerhört  viktigt  enligt  Mikael.  Han  tycker  det  är  en  självklarhet  att  veta  vad  han 

köper och till vilket pris. 

Ur  tillitssynpunkt menar Mikael att webbutiken bör ha en klar policy  för vad som 

gäller personliga uppgifter.  Han menar att han inte skulle bli förvånad om han fick 

ett nyhetsbrev han inte beställt om det är från en butik han konsumerat ifrån. Är det 

däremot  en  okänd webbutik  tycker  han  det  är  irriterande  och  helt  klart  negativt. 

Men han säger att gränsen mellan reklam och spam är hårfin. Han vill  inte behöva 

logga in när han ska konsumera. 

Mikael  anser  inte  att  det  är  viktigt  att  webbutiker  efterliknar  fysiska  butiker 

gällande de mer konkreta attributen. Han menar att det är två olika sätt att handla, 

två  olika  köpupplevelser. Han  säger  att  han  skulle  kunna mörda  när  en webbutik 

spelar  upp  automatisk  musik.  Vill  han  lyssna  på  musik  sätter  han  på  det  själv. 

Däremot menar han att webbutiken måste bygga upp konsumenternas  förtroende 

genom  relationsskapande  på  samma  sätt  som  en  fysisk  butik  gör.  De  kan  också 

erbjuda lite andra produkter än själva kärnprodukten. 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För  Mikael  är  produktkvalitet  att  produktattributen  är  i  förhållande  till  hans 

förväntningar. 

4.4.2 Kundtillfredsställelse 

Mikael dömer  inte ut webbutiken om han  inte skulle vara nöjd med senaste köpet 

men det sätter starka spår hos honom. Mikael använder sig ofta av olika forum där 

han delar olika erfarenheter med andra. Får han inte upprättelse kan företaget vara 

säkra  på  att  ”det  kommer  att  surra  på  webben”.  Han  tycker  vidare  att  det  är  en 

självklarhet att ha olika förväntningar på olika webbutiker eftersom man kan känna 

varierande tillfredsställelse mellan butiker. 

4.4.3 Pris 

Mikael  anser  att  det  finns  en  betydande  prisskillnad  mellan  webbutiker  kontra 

fysiska butiker, webben har överlägset billigare priser. Och det är där han tycker att 

han  får  mest  för  pengarna,  trots  att  han  går  miste  om  fina  butiksmiljöer  och 

möjligheten att kunna prova och känna på plaggen. 

Mikael tycker inte det är det minsta konstigt att priset kan kännas högre efter hand 

än vad det gör direkt vid köpet. Han resonerar att Internet är tvådimensionellt och 

saknar möjligheten till att låta oss använda våra sinnen förutom synen, men att den 

också  är  delvis  begränsad.  Ett  plagg  som  känns  som  ett  fynd  vid  köptillfället  inte 

alltid känns så när han har det  i handen. Priset ska gå hand i hand med attributen 

och kvaliteten på produkten. 

4.4.4 Image 

Skillnaden  mellan  Internethandelsplatsers  och  fysiska  butikers  anseende  tror 

Mikael  är  att  det  inte  existerar  någon  prestige  i  att  handla  från  vissa 

Internethandelsplatser  som  det  däremot  gör  bland  vissa  fysiska  butiker.  Vid 

shopping på nätet exponerar man ju inte var shoppingen ägt rum som man gör vid 

shopping i en fysisk butik med en stilig kasse. 

Ett dåligt anseende hos en webbutik inverkar negativt på Mikaels förtroende för den 

samma.  Han  brukar  undersöka  den  aktuella  webbutiken  noga  innan  ett  köp  blir 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aktuellt genom att fråga runt hos vänner, bekanta, diverse forum samt använda sig 

av sökmotorer. 

4.4.5 Klagomålshantering 

Mikael har råkat ut  för ett  flertal problem när han handlat kläder på Internet men 

det är främst förseningar och transportskador och är något man får räkna med. Han 

berättar om ett tillfälle när han hade beställt produkter till ett specifikt tillfälle och 

blivit lovad leverans i god tid. Dessvärre fick han inte varorna förrän dagen efter det 

tänkta  användningstillfället.  Konsekvenserna  blev  att  Mikaels  förtroende  för 

Internethandelsplatsen försvann och han har inte konsumerat i butiken sedan dess. 

Mikael  tycker  att  det  är  jättebra  om  ett  företag  presterar  hundraprocentigt  hela 

tiden men vad som är ännu bättre är ett företag som presterar till nittionio procent 

och väger upp den sista procenten med sitt beteende. Servicen visar sig  först  ”när 

skiten träffar fläkten”, det är då servicegraden i företaget kommer fram. 

Vad Mikael  kräver  för  att  väga  upp  den  där  sista  procenten  är  en webbutik  som 

snabbt åtgärdar felet utan att han som kund ska behöva lida något mer än vad han 

redan  gjort. Har  han  fått  fel  skor  ska  han  få  ett  par  nya  redan nästa  dag  och  inte 

behöva vänta på att de felaktigt skickade skorna når Internethandelsplatsen och att 

de då skickar rätt par. 

4.4.6 Engagemang 

Mikael kan absolut tänka sig att handla från en Internethandelsplats som han har en 

negativ attityd mot. Det är vid tillfällen de har ett sådant sortiment och pris att han 

”inte kan låta bli”. 

Mikael prenumererar idag på cirka sex nyhetsbrev. Han vet med sig att han besöker 

dessa  sidor mer  frekvent  på  grund  av  nyhetsbreven  och  han  tror  att  de  även  får 

honom att handla oftare. Vidare så har ”hans” webbutiker rabatter och han tror att 

sådana  ekonomiska  fördelar  gör  honom  mer  lojal.  Men  grunden  till  att  han 

återkommer till samma Internethandelsplatser ligger i  förtroendet för dem, de har 

hög säkerhet samt bra priser och sortiment. Han säger också att de måste uppfylla 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hans  förväntningar  och  leverera  tjänsten  och  produkten  på  ett  sätt  som  känns 

prisvärt för honom. 

4.4.7 Lojalitet 

I  framtiden tror  inte Mikael att hans konsumtion på Internet kommer att öka eller 

minska utan ligga kvar på ungefär samma nivå. 

Han har både  talat väl om och rekommenderat  flertalet webbutiker  som han själv 

använt sig av och han menar att han själv är lojal mot flera Internethandelsplatser. 

Vad som skulle göra honom ännu mer lojal är att ge bättre priser till lojala kunder. 

5. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin utifrån de faktorer som presenterats 

i teorin. 

5.1 Kvalitet 

Teorin beskriver generellt kvalitet som användbarhet, överrensstämmelse med krav 

och  frihet  från  variation.  Det  mest  frekventa  svaret  på  vad  som  ansågs  vara 

produktkvalitet  var  att  produkten  ska motsvara  förväntningarna  vilket  angavs  av 

alla  respondenter.  För  Jessica  och  Mikael  byggs  förväntningarna  upp  av 

produktbeskrivningen,  produkten  ska  hålla  vad  den  utlovar  att  göra.  Sofia  säger 

samma  sak  med  tillägget  att  den  ska  motsvara  bilderna.  Marcus  menar  att 

produkten ska ha en livslängd som motsvarar hans förväntningar.  

Enjoyment  rör  hur  kul  kunden  uppfattar  Internethandelsplatsen  genom  att  olika 

funktioner såsom bilder och ljud finns tillgängliga (Jagusch & Persson 2002). Jessica 

och  Sofia  delar  uppfattningen  att  det  är  viktigt  att  sidan  uppfattas  som  kul.  Båda 

framhåller bildfunktionen som extra viktig. De vill ha bilder som visar plagget på ett 

tydligt sätt. Marcus och Mikael ser däremot inget värde i att sidan uppfattas som kul. 

De  ser  hellre  att  fokus  läggs  på  andra  funktioner  som  ökar  användarvänligheten. 

Marcus nämner också bilder som viktigt vilket inte Mikael gör men däremot tycker 

båda att produktinformation är viktig vilket bilder kan anses vara. 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Reliability handlar om kundens tillit  till webbutiken genom att varumärket är känt 

eller  att  löften  infrias  från  företagets  sida  (Jagusch  &  Persson,  2002).  Alla  fyra 

respondenter  tycker att  förtroende måste  finnas  i någon grad. Marcus ser sig som 

godtrogen  och  prioriterar  tillit minst  av  respondenterna.  Jessica,  Sofia  och Mikael 

påpekar alla vikten av tillit men det är bara Mikael som känner tillit genom ett känt 

varumärke. Istället lyfter de fram andra faktorer som ligger till grund för att de ska 

känna  tillit.  Jessica  och Mikael  värderar  tillförlitliga  kontaktuppgifter  och  helst  en 

fysisk  adress  till  företaget. Design  som visar  på  seriositet  är  en  annan  faktor  som 

Mikael och Sofia tycker är viktig. Marcus menar att tydliga köp‐ och leveransvillkor 

spelar  roll  för  honom  medans  Mikael  efterfrågar  känslan  av  säkerhet  gällande 

betalningsrutiner. 

Control har att göra med hur kunden upplever sig ha kontroll över tjänsteprocessen 

och dess resultat (Jagusch & Persson, 2002). Personlig support är något alla vill ha. 

Jessica ser gärna att det finns telefonsupport dit hon kan vända sig både innan och 

efter köp. Marcus anser att det är av yppersta vikt att webbutiken erbjuder support 

och  han  föredrar  telefon  i  vissa  ärenden  men  annars  är  mejlsupport  tillräckligt. 

Mikael och Sofia använder mejl flitigast men båda anser att möjligheten att ringa ska 

finnas.  

Communication har att göra med företagets kommunikation till kunden samt vilken 

information  som  företaget  delger  kunden  (Jagusch  &  Persson,  2002). 

Respondenterna  är  överrens  om  att  tydliga  köp‐  och  leveransvillkor  är 

betydelsefulla  för dem. Trots vikten  i  att de  finns  läser  Jessica dem aldrig. Marcus 

vill att  information och blanketter  för byte och återköp ska följa med varan för att 

underlätta  för konsumenten. Mikael anser att en  tidsangivelse  för  leveransen ökar 

möjligheten  till  tillfredsställelse  för  hans  del.  Nyhetsbrev  prenumererar  tre  utav 

respondenterna på men nyttan av dem varierar. Sofia uppskattar de nyhetsbrev hon 

prenumererar på eftersom de ger henne en uppdatering om webbutikens priser och 

sortiment. Dessutom menar hon att nyhetsbreven får henne att besöka webbutiken 

oftare.  De  nyhetsbrev  Mikael  prenumererar  på  gör  även  de  att  han  besöker 

Internethandelsplatsen oftare. Både Mikael och Sofia tror att nyhetsbreven även får 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dem att handla oftare. De nyhetsbrev Jessica får leder däremot varken till fler besök 

eller till mer handel eftersom hon inte läser dem.  

Policy  innefattar  företagets  utbud  samt  dess  regler  kring  betalning  och  leverans 

(Jagusch & Persson, 2002). Marcus, Sofia och Mikael använder sig i huvudsak av två 

betalsätt medan Jessica nöjer sig med ett. Alla fyra använder sig av kortbetalning vid 

e‐handel.  Skäl  som  anges  är  att  det  är  smidigast  och  att  det  inte  medför  extra 

kostnader.  Andra  betalningssätt  respondenterna  utnyttjar  är  via  Internetbank, 

betalningsförmedlare  samt  faktura.  Betalningsförmedlare  säger  Mikael  är 

fördelaktigt när webbutiken är en mindre aktör och förtroendet är lågt. Sofia anger 

att betalning via faktura gör att hon kan handla trots att hon inte har några pengar. 

Det är bara Mikael som anger ett speciellt önskemål angående leveransregler. Han 

vill ha möjligheten att kunna välja serviceställe där han kan hämta ut varan. Annars 

är alla överrens om att  leveransen bör ske snabbt, en variabel som varierar bland 

respondenterna  från två  till  fem dagar. Smärtgränsen  för respondenterna gällande 

leveranstiden går vid sju upp till fjorton dagar. Ingen av respondenterna efterfrågar 

ett brett  sortiment. De väljer hellre  Internethandelsplatser med ett  smalare utbud 

som passar dem. Sofia och Jessica menar att det lätt kan bli rörigt och svårt att hitta 

vad de  söker om utbudet  är  för  stort. Marcus kan  tänka  sig ett bredare utbud om 

webbutiken ifråga är inriktade på en produktkategori. 

Responsiveness rör företagets handlingskraft att snabbt ge kunden service genom en 

snabb  supporttjänst  (Jagusch  &  Persson,  2002).  Detta  är  en  punkt  där 

respondenterna är överens om att en snabb supporttjänst är essentiell. Dock finns 

det en differens i vad respondenterna anser snabbt. Mikael uttrycker att kravet på 

snabbhet  beror  på  komplexiteten  i  fråga.  Men  hans  tillfredsställelse  ökar  med 

snabbheten.  Variansen  mellan  respondenterna  vid  mejlkontakt  är  från  under 

timmen upp till tre dagar.  

Competence har att göra med företagets kunskap och skicklighet att utföra tjänsten 

vilket  innefattar  att  kunna  lösa  uppstådda  problem  (Jagusch  &  Persson,  2002).  

Marcus, Mikael och Jessica vill ha snabba lösningar vid problem. Marcus efterfrågar 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även  klara  direktiv.  Sofia menar  att  det  är  extra  service  i  form  av  att webbutiken 

anstränger sig lite mer än vanligt som är avgörande. 

Credibility  handlar  om  kundens  uppfattning  om  företags  trovärdighet  (Jagusch  & 

Persson, 2002).  Jessica, Sofia och Mikael  framhåller vikten av ett  seriöst utseende. 

Jessica  och  Mikael  och  till  viss  del  även  Sofia  påverkas  dessutom  av  företagets 

anseende. 

Understanding  the  Customer  rör  företagets  förmåga  att  förstå  kundens  behov  och 

dess möjlighet att ge personlig uppmärksamhet (Jagusch & Persson, 2002).  Jessica 

och Marcus talar om påverkan en inloggningssida har. För Jessica är det inte bara en 

säkerhetsfråga  utan  även  en  fråga  om  användarvänlighet  då  alla  personuppgifter 

och dylikt finns sparat. För Marcus ökar det tryggheten men han föredrar ändå att 

inte behöva logga in på grund av omständigheterna med att starta kontot. 

Continous improvement innebär att företaget kontinuerligt arbetar med att förbättra 

Internethandelsplatsen  (Jagusch & Persson, 2002). Att  en webbutik hela  tiden har 

som  avsikt  att  förbättras  är  något  som  respondenterna  ser  som  en  självklarhet. 

Därför anser de  inte att det är  så viktigt  att  företaget visar på de  förbättringar de 

gör.  Förhoppningsvis  är  de  genomförda  förbättringarna  så  tydliga  att  användarna 

märker  det  ändå.  Marcus  säger  exempelvis  att  han  själv  vill  upptäcka  de 

förbättringar som skett på Internethandelsplatsen. 

Jagusch och Persson (2002) skriver att contents omfattar  information som kunden 

behöver  för  att  genomföra  köpet.  Respondenterna  anser  att  utförlig 

produktinformation är väsentlig för att ett köp ska bli aktuellt. Likaså är det viktigt 

att betal‐ och leveransvillkor är tydliga. Marcus, Jessica och Sofia värdesätter många 

bilder  på  produkten,  i  olika  vinklar,  och  med  fokus  på  diverse  detaljer.  Utförlig 

textbeskrivning värderas också högt av de tre. Sofia säger att ”produktinformationen 

ska  komplettera  bilderna  på  ett  sådant  sätt  att  det  underlättar  köpbeslutet”.  Enligt 

Jessica kan det aldrig bli för mycket produktinformation. Om produktinformationen 

är undermålig blir Marcus besviken på webbutiken eftersom det faktiskt kräver så 

lite arbete av dem. Produktinformationen ger kunderna möjlighet att  skapa sig en 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uppfattning om produkten. Mikael kan inte ge någon generell beskrivning på vilken 

produktbeskrivning  han  kräver  utan  hans  krav  på  information  utgår  från  det 

engagemang  han  känner  mot  produkten.  Jagusch  och  Persson  (2002)  menar  att 

produktinformation samt betal‐ och  leveransinformation ska vara enkel att  tillgå  i 

webbutiken.  Dessutom  ska  informationen  vara  koncis  och  otvivelaktig.  Marcus 

menar  att  utförliga  leverans‐  och  köpvillkor  skapar  förtroende  för 

Internethandelsplatsen och att den lilla osäkerhet som finns innan köp kan dämpas 

genom tydligt angivna leverans‐ och betalningsvillkor. 

Accuracy  behandlar  i  vilken  grad  företaget  lyckas  hålla  Internethandelsplatsen  fri 

från tekniska fel (Jagusch & Persson, 2002). Respondenterna anser att en webbutik 

med  driftproblem  påverkar  förtroendet  för  sidan  negativt.  Mikael  säger  att  en 

välbyggd sida ger en bättre köpupplevelse och känns mer seriös. En webbutik med 

tekniska problem kan förbises någon enstaka gång, men vid frekventa fel åsidosätts 

den aktuella webbutiken till fördel för en annan menar Marcus. 

Jagusch  och  Persson  (2002)  skriver  att  timeliness  berör  hur  väl  uppdaterad 

Internethandelsplatsen  är  gällande  information om dess priser och  sortiment.  För 

att klargöra vilka produkter och storlekar som finns tillgängliga i sortimentet är det 

väsentligt  att webbutiken  ständigt  är  uppdaterad menar  Jessica. Marcus  säger  att 

han ser en uppdaterad Internethandelsplats som en förutsättning. 

Security  berör  ett  antal  variabler  som avser  att  skapa  förtroende och  trygghet  vid 

affärer med en Internethandelsplats. Det innebär att den personliga integriteten inte 

får  skadas,  kunden  ska  känna  frihet  från  finansiell  risk  etc.  (Jagusch  &  Persson, 

2002). Både  Jessica och Marcus  framhåller bestämt  att  de personliga uppgifter de 

ger till Internethandelsplatsen aldrig får förmedlas vidare. Mikael säger att han inte 

är så orolig över att hans personliga uppgifter skulle spridas vidare och skulle inte 

bry sig nämnvärt om så skedde.  

Genom att erbjuda flera betalningsalternativ, aldrig skicka nyhetsbrev som kunden 

inte  beställt  samt  att  webbutiken  kräver  inloggning  för  köp  gör  att  webbutiken 

känns  trygg  för  konsumenten  (Jagusch  &  Persson  2002).  Att  ge  flera 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betalningsalternativ  skapar  säkerhetskänsla  anser  respondenterna  och  leder 

förhoppningsvis  till  en  känsla  av  frihet  från  finansiell  risk. De menar  också  att  de 

inte skulle ta större notis om de fick ett nyhetsbrev de ej beställt eftersom skräppost 

är  så  vanligt  förekommande  idag.  Inställningen  till  att  behöva  logga  in  på 

Internethandelsplatsen  för  att  genomföra  ett  köp  anser  de  alla  vara  positivt 

eftersom det skapar en extra trygghetskänsla. Jessica ser en annan fördel, nämligen 

att alla hennes personliga uppgifter finns sparade på hennes inloggningssida vilket 

gör  att  hon  inte  behöver  fylla  i  det  varje  gång  hon  ska  handla.  Marcus  däremot 

tycker att det är  lite  jobbigt att behöva starta  inloggningskonton vilket gör att han 

faktiskt föredrar att slippa. 

Effectiveness  handlar  om  hur  snabbt  kunden  kan  genomföra  ett  köp  (Jagusch  & 

Persson,  2002).  Ingen  av  respondenterna  uttrycker  sig  positivt  om  sidor  som  tar 

lång tid att ladda. Ju snabbare desto bättre. Jessicas frustration över att det tar lång 

tid  får  henne  att  lämna webbutiken.  Hon  säger  även  att  trovärdigheten  påverkas 

negativt. Marcus har en annorlunda syn på långa laddningstider. Han menar att det 

bygger upp en  förväntan hos honom men att de sällan  infrias på grund av att han 

inte värdesätter grafisk utformning eller animationer utan vill ha funktionalitet. 

User Guidance or Support rör om det finns möjlighet till hjälpfunktioner och support 

(Jagusch  och  Persson,  2002).  När  det  gäller  support  och  klagomål  anser 

respondenterna att personlig support via e‐post och telefon är de bästa alternativen. 

Jessica föredrar att använda sig av telefon i dessa ärenden medan Mikael och Marcus 

föredrar e‐post. För Sofia varierar det lite vilken kanal hon föredrar. 

Enligt  Jagusch  och  Persson  (2002)  handlar  aesthetics  om  kundens  estetiska 

uppfattning av Internethandelsplatsen vilket rör färg‐ och typsnittsval. Mikael, Sofia 

och  Jessica  är  alla  rörande  överens  om  att  en  webbutik  ska  vara  snygg  och 

tilltalande att handla ifrån men vilka färger eller typsnitt som används är av mindre 

vikt så länge slutresultatet ger en professionell framtoning. 

Ease  of  Use  omfattar  användarvänligheten  av  Internethandelsplatsen  för  kunden 

(Jagusch  &  Persson,  2002).  Strukturen  och  dispositionen  tycker  Jessica,  Sofia  och 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Mikael är viktig. Det underlättar köpupplevelsen då det blir lättare att hitta vad de 

letar  efter.  Symboler  kan  hjälpa  till  med  detta,  då  de  bidrar  med  en  pedagogisk 

touch. Att en webbutik inte skulle fungera på grund av respondenternas webbläsare 

anser Mikael vara klumpigt och Jessica skulle bli sur över det merarbete det kräver 

av henne. 

Verklighetskänsla  innefattar  att  kunden känner  igen processer och  strukturer  från 

fysisk  handel.  Detta  omfattar  visuella  likheter med  fysiska  butiker  samt  en  logisk 

köpprocess (Jagusch & Persson, 2002). De fyra respondenterna ser ingen anledning 

till  varför en webbutik skulle  försöka efterlikna en  fysisk butik då det handlar om 

två  vitt  skilda  köpupplevelser.  Mikael  framhåller  dock  ett  par  punkter  där  en 

webbutik  kan  tjäna  på  att  ta  efter  en  fysisk  butik,  exempelvis  att  skapa  djupare 

relationer till sina kunder. 

5.2 Kundtillfredsställelse 

Både  Johnson  och  Gustafsson  (2001)  samt  Söderlund  (1997)  skriver  om 

tillfredsställelse  från  två  vinklar,  nämligen  den  tillfredsställelse  som  har  sitt 

ursprung  från  det  senaste  konsumtionstillfället  samt  den  tillfredsställelse  som  är 

summan  av  varje  konsumtionshändelse.  I  vår  undersökning  har  båda  synsätten 

framkommit.  Jessica  är  av  åsikten  att  det  är det  sista  köpet  som är  avgörande  för 

hennes  tillfredsställelse  som  kund  med  en  specifik  webbutik.  Mikael  är  lite  mer 

återhållssam men säger att det  sista köpet påverkar honom mest. För Marcus och 

Sofia är det dock de samlade konsumtionsupplevelserna som avgör hur nöjda de är 

med respektive webbutik. 

Utifrån ett lojalitetssynsätt torde det vara svårt för Jessica och Mikael att bli lojala då 

en enskild händelse sätter så starka spår att tidigare lyckade köp inte beaktas. Detta 

går  tvärtemot  vad  Johnson  och  Gustafsson  (2001)  säger,  då  de  menar  att 

konsumenter bedömer möjligheten  till återköp på sin samlade erfarenhet och  inte 

en enskild händelse. Däremot är Marcus och Sofia mer trogna i sitt beteende. Båda 

menar att ett misslyckat köp kan sätta sina spår men det är  först när misslyckade 

köp blir mer frekventa som tillfredsställelsen påverkas negativt. 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5.3 Pris 

Jessica, Mikael och Marcus är överens om att prisbilden är lägre i webbutiker kontra 

fysiska  butiker  och  att  prisnivån  bland  webbutiker  är  relativt  jämn.  Hur  stor  de 

upplever skillnaden varierar dock. Ett lågt pris innebär att en känsla av extra värde 

uppstår. Enligt Johnson et al. (2001) ska det betalda priset sättas i relation till den 

kvalitet  och  förväntan  en  kund  upplever.  De  fyra  respondenterna  har  alla  varit 

förskonade från kvalitetsproblem och därmed har de låga priserna endast medfört 

fördelar.  

Jessica,  Marcus  och  Sofia  beskriver  ett  kundvärde  som  är  viktigt  för  dem  när  de 

handlar från Internethandelsplatser, nämligen att finna en ovanlig produkt som de 

är  ensamma med. Detta  kan  jämföras med  vad Kotler  (2005)  skriver  om upplevd 

nytta. Lågt pris i all ära men utan de speciella produkterna skulle de inte handla från 

webbutiker i samma utsträckning. 

5.4 Image 

Enligt Van Riel (1995) förstärks imagen hos en konsument om ett företag vid dess 

direkta eller  indirekta kontakt med  företaget. Van Riel  (1995), Fishbein och Ajzen 

(1975) samt Johnson och Gustafsson (2001) delar åsikten att en människas attityder 

ligger  till  grund  för dess  intentioner.   Positiva attityder ökar  sannolikheten  för ett 

positivt  beteende  gentemot  företaget  och  negativa  attityder  leder  således  till  ett 

negativt beteende (Van Riel, 1995). Vad gäller respondenternas direkta kontakt med 

webbutiker framkommer både positiva och negativa svar. 

Alla fyra respondenterna har webbutiker som de haft positiv kontakt med och gjort 

därför gjort återkommande köp. Jessica, Marcus och Sofia har även haft en negativ 

kontakt med ett företag som vänts till något positivt genom att företaget hanterat ett 

ärende på ett  tillfredsställande sätt.  Jessica och Sofia  framhåller att de har  fortsatt 

besöka  respektive  webbutik.  Marcus  säger  att  hans  tillfredsställelse  ökat  med 

hanteringen av ärendet, varvid vi inte finner något skäl att anta att han inte fortsatt 

konsumera  från  webbutiken  ifråga.  De  kontakter  som  varit  positiva  rakt  igenom 

eller där resultatet varit positivt i slutändan har således skapat en positiv attityd hos 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respondenterna  gentemot  företaget  vilket  lett  till  ett  positivt  beteende. Mikael  är 

den enda av respondenterna som har haft en helt negativ kontakt med en webbutik. 

Mikaels  negativa  beteende  i  form  av  uteblivna  återköp  visar  att  hans  attityd mot 

webbutiken är dålig. 

Vad gäller respondenternas indirekta kontakt med webbutiker framkommer att tre 

av fyra är mottagliga för information från andra. Jessica och Mikael är de två som är 

mest undersökande och söker gärna upp information om Internethandelsplatser för 

att  kunna  få  en  uppfattning  om  dem.  Sofia  letar  inte  aktivt  efter  andra  personers 

åsikter men  tar gärna del av dem. Marcus är av  inställningen att han  inte bryr sig 

vad andra tycker om en webbutik utan vill själv skapa sig en uppfattning. 

Grönroos (1990) skriver om image som ett attitydfilter där en positiv eller negativ 

upplevelse  inte direkt påverkar  kundens  attityd. Detta  stämmer  in  i  två utav  våra 

respondenters svar. Marcus och Sofia baserar sin totala tillfredsställelse utifrån det 

totala  antal  köp  de  gjort.  Jessica  och Mikael  däremot  anser  att  det  senaste  köpet 

väger tyngst. Båda väger in tidigare erfarenheter med webbutiken men eftersom det 

senaste  köpet  är  färskast  i  minnet  spelar  det  en  betydande  roll  i  deras 

beslutsprocess. 

5.5 Klagomålshantering 

Johnson  och  Gustafsson  (2000)  resonerar  att  klagomålshantering  kan  ligga  till 

grund för ökad tillfredställelse och lojalitet. Väl hanterade klagomål bör ha en mer 

positiv effekt på tillfredsställelse samtidigt som dåligt hanterade klagomål bör ha en 

mer negativ effekt. Den direkta effekten på lojalitet visas vid återköp av produkten 

men  också  genom  word  of  mouth  i  form  av  rekommendationer  till  andra.  Alla 

respondenter utom Mikael har upplevt  tillfällen när en besvikelse har vänts  till en 

positiv upplevelse, och till och med ännu mer positiv än den hade varit från början. 

Men Mikael är med  i resonemanget och tror att han skulle kunna bli mer nöjd om 

företaget visar på god servicegrad. 

Vad som avgör vad som är ett väl hanterat klagomål är en fråga om tjänstekvalitet 

och  därmed  är  det  upp  till  konsumenten  att  avgöra.  Ingen  av  respondenterna 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uppger  att  det  krävs  någon  form  av  kompensation,  utan  det  hela  avgörs  av 

bemötandet från webbutikens sida. Marcus uppger att han vill att det ska gå fort och 

smidigt, vilket även Mikael gör. Han menar att webbutiken ska göra allt i deras makt 

för att han som kund inte ska behöva utstå mer lidande än han redan gjort. Jessica 

lyfter även hon fram snabbheten i problemlösandet men, precis som Sofia, vill hon 

ha den  lilla extra servicen i  form av professionell personal som upplevs positiv till 

att  hjälpa  henne.  Mikael  för  ett  intressant  resonemang  där  han  vill  att  företagen 

presterar  till  nittionio  procent  och  att  den  sista  procenten  ska  vägas  upp  genom 

service. 

5.6 Känslomässigt och beräknande engagemang 

Sofia, Mikael och Marcus kan tänka sig att handla från en webbutik trots att de har 

negativ attityd mot den. Butikens sortiment och prisnivå är de faktorer som kan få 

dem att agera mot sin attityd. Detta skulle kunna leda till vad Blomquist et al. (2004) 

kallar för falsk lojalitet vilket innebär att kunden har negativ inställning till företaget 

men  med  hög  köpfrekvens.    För  Jessica  är  den  attityd  hon  har  mot  en 

Internethandelsplats  så  viktig  att  hon  aldrig  skulle  handla  i  strid  mot  hennes 

förhållningssätt.  Därmed  kan  hon  aldrig  bli  aktuell  att  placera  in  i  någon  av 

Blomquist et als. (2004) kategorier. 

Köpt  lojalitet  som  Feurst  (1999)  menar  gör  en  kund  lojal  genom  ekonomiska 

fördelar i egenskap av bonusar, rabatter eller materiella saker har respondenterna 

skilda  inställningar  till. Mikael menar att han  får diverse rabatter när han handlar 

från vissa Internethandelsplatser och att dessa bidrar till att göra honom mer lojal. 

Den inställning Marcus har till fenomenet är snarlik Mikaels, med den skillnaden att 

han ej hittills fått några rabatter från de webbutiker han handlar ifrån. Däremot tror 

han  att  ekonomiska  fördelar  skulle  göra  honom mer  lojal.  Sofia  tror  inte  att  hon 

skulle  bli  mer  lojal  pga.  köpt  lojalitet,  men  säger  samtidigt  att  det  skulle  vara 

lockande med  lägre  priser. De  rabatter  och  bonusar  Jessica  blivit  erbjuden hittills 

har inte varit attraktiva nog för att göra henne lojal. Hon tror att det skulle krävas 

betydligt bättre ekonomiska villkor för att göra henne lojal. 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Genomgående  i de  fyra  respondenternas  svar om varför de återvänder  till  samma 

webbutiker är att det beror på tillfredsställelse. Marcus säger att anledningen till att 

han  återkommande  handlar  från  samma  Internethandelsbutiker  är  att  han  helt 

enkelt är nöjd med dem. Han anser att priserna han betalar är fördelaktiga samt att 

de beställda produkterna motsvarar hans förväntningar vilket enligt Kotler (2005) 

motsvarar kvalitet. Både Jessica och Sofia berättar att det trevliga bemötande de fått 

via kundtjänst plus det utbud som erbjuds gör att de frekvent återkommer. Mikael 

menar  att  det  förtroende  som  webbutikerna  skapat  genom  hög  säkerhet,  ett 

tilltalande sortiment samt att de uppfyller hans förväntningar gör att han kommer 

tillbaka. Dessa beskrivningar kan  i  det närmaste beskrivas  som det  Feurst  (1999) 

kallar  engagerande  lojalitet.  Det  som  kännetecknar  engagerande  lojalitet  är  att 

kundens lojalitet drivs av kvalitet och engagemang. 

5.7 Lojalitet 

Söderlund (2001) menar att genom att undersöka en kunds spridande av word of 

mouth kan kundens  lojalitet värderas. Mikael, Marcus och Jessica har alla vid  flera 

tillfällen  spridit  positiv word  of mouth  om de webbutiker  de  besöker. Mikael  och 

Marcus  har  både  talat  väl  om  och  rekommenderat  olika  Internethandelsplatser, 

medan Jessica nöjt sig med att tala väl om butiker. Detta tyder enligt Johnson et al. 

(2001) på  att  dessa  tre  respondenter  är  lojala mot  dessa webbutiker. Marcus  och 

Mikael säger att de är lojala mot vissa Internethandelsplatser medan Jessica hävdar 

att hon inte är det. Enligt Reichheld och Cook (1996) är nöjda kunder ett av de bästa 

sätten  att  värva  nya  kunder  eftersom  de  sprider  positiv  word  of  mouth.  Detta 

stämmer väl överens med Jessicas, Marcus och Mikaels beteende då de talat väl om 

webbutiker  då  de  varit  nöjda  och därmed bidragit  till  att  fler  besökt  den  aktuella 

webbutiken. 

Johnson  et  al.  (2001)  och  Söderlund  (2001)  menar  också  att  lojalitet  framträder 

genom en kunds återköpsintentioner. Då Marcus och Mikael påstår att de är  lojala 

får  deras  återköpsintentioner  ses  som  starka.  Jessica  och  Sofia  säger  sig  inte  vara 

lojala men trots det besöker de frekvent ett antal webbutiker. Besök som emellanåt 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leder  till  köp. Därmed kan även de anses ha  intentioner att  fortsätta vara kunder, 

även  om  deras  intentioner  inte  vid  varje  tillfälle  leder  till  handling.  En  kunds 

intentioner resulterar inte alltid i utfört beteende (Söderlund, 2001).  

Jessica och Sofia, som inte anser sig vara lojala, nämner inga faktorer som de menar 

skulle kunna göra dem mer  lojala  i sin relation till  Internethandelsplatser.  Jessicas 

resonemang  bygger  på  att  hon  är  ”periodare”  och  därmed  ledsnar  på  en 

Internethandelsplats  efter  en  viss  tid.  Till  följd  därav  kan webbutikernas  insatser 

inte  göra  henne  lojal.  Sofia  menar  att  hon  handlar  där  hon  finner  det  mest 

intressanta utbudet. Av den orsaken är det viktigt att utbudet, i de butiker hon idag 

regelbundet  handlar  från,  fortsätter  att  motsvara  hennes  efterfrågan.  Marcus  och 

Mikael säger att insatser från webbutikerna kan göra dem mer lojala och då främst 

insatser  som  kan  placeras  in  under  Feursts  (1999)  kategori  köpt  lojalitet.  Mikael 

menar  att  lägre  priser  för  lojala  kunder  skulle  öka  hans  lojalitet,  medan  Marcus 

menar  att  ett  bonussystem  skulle  göra  honom  fullkomligt  lojal mot  den webbutik 

där han handlar skjortor. 

Lojalitet är ett mångtydigt och komplext begrepp där en enhetlig definition är svår 

att finna (Söderlund, 2001).  Sofias och Jessicas definition av begreppet lojalitet kan 

möjligtvis  vara  snävare  än Mikaels  och Marcus.  Därför  ser  de  inte  sig  själva  som 

lojala  trots  att  deras  beteende  och  intentioner  enligt  Johnson  et  al.  (2001)  och 

Söderlund (2001) visar på lojalitet. 

5.7.1 Lojalitetsmått 

Enligt Söderlund (2001) kan en kunds observerbara beteende mätas med hjälp av 

ett  antal  olika  lojalitetsmått.  Utsträckningen,  för  klädinköp  via 

Internethandelsplatser, bland de fyra respondenterna sträcker sig från fyra till åtta 

år. Under den här tiden har de hunnit genomföra ett antal köp och genererat mycket 

erfarenhet. Frekvensen varierar  från Mikael  som handlar en gång  i  veckan,  vidare 

till  Marcus  och  Sofia  som  handlar  varje  månad,  till  Jessica  som  handlar  ungefär 

varannan månad.  Enligt  Söderlund  (2001)  skapar  en  hög  frekvens  ökad  kunskap. 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Därmed  har  respondenterna  skaffat  god  kunskap  genom  deras  frekvens  och 

utsträckning. 

Ingen utav Sofia,  Jessica, Mikael eller Marcus konsumerar särskilt stor andel av de 

olika butikernas sortiment. Alltså handlar de inte med vad Söderlund (2001) kallar 

djup. Djup används ur  företagets perspektiv till att driva ”cross‐selling”. Dessvärre 

för webbutikerna, anser inte respondenterna det vara särskilt betydelsefullt. Mikael 

säger exempelvis att bredden på sortimentet inte är särskilt viktigt, det räcker med 

att webbutiken erbjuder det han vill ha. 

Andelsmått  redogör  för  hur  stor  del  av  kundens  totala  beteende,  inom  en  given 

kategori,  som kan  tillskrivas  en  viss  leverantör  (Söderlund 2001). Det  andelsmått 

som fåtts fram genom intervjuerna visar ett andelsmått givet utifrån klädinköp via 

Internethandelsplatser kontra totala klädinköp. Jessica värderar att hon köper 10 % 

av sina kläder via e‐handelsbutiker. Marcus uppskattar att han köper 25 %, Sofia 10 

– 20 % och Mikael ungefär en  tredjedel av  sina kläder via  Internet. När det gäller 

icke köprelaterade beteenden har alla respondenter spridit positiv word of mouth 

om de webbutiker de regelbundet handlar ifrån. 

Söderlund  (2001) menar att  intentioner,  attityder och engagemang är  exempel på 

lojalitetsmått  i  den  mentala  dimensionen.  Dessa  tre  samt  andra  mentala 

lojalitetsmått har analyserats ovan under andra rubriker.  

6. Diskussion och slutsats 

Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv söka förståelse för vilka faktorer 

som  ligger  till  grund  för  att  en  kund  ska  bli  lojal  mot  en  specifik 

Internethandelsplats.  

Utifrån  respondenternas  svar  har  vi  utkristalliserat  ett  antal  faktorer  som 

återkommer i Johnson och Gustafssons (2000) modells (Figur 1) alla delar. Den röda 

tråd vi ser består av snabbhet, tydlighet, upplevd förväntan och förtroende. 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I kvalitetsdelen är faktorerna genomgående återkommande och ligger till grund för 

att  respondenterna  ska  känna  kundtillfredsställelse  som  är  ett  led  i 

lojalitetsskapandet. Faktorerna är av subjektiv grad vilket betyder att varje individ 

upplever  dem  olika.  Tre  av  de  fyra  begreppen,  snabbhet,  tydlighet  och  upplevd 

förväntan,  är  viktiga  som  enskilda  faktorer  medan  förtroende  är  beroende  av  de 

andra tre. 

Snabbheten är ett återkommande krav på företagets aktiviteter mot konsumenten. 

Beställningar,  kommunikation,  klagomålshantering  ska  alla  ske  på  den  tid  som 

konsumenten uppfattar som snabbt. Kravet på tydlighet är återkommande i all form 

av  information  från  webbutiken  till  exempel  köpvillkoren,  produktinformationen 

och bilderna. Tydlighet krävs även på själva strukturen och designen av webbutiken. 

Respondenterna  har  också  svarat  att  deras  förväntningar  måste  uppfyllas. 

Förväntningarna  påverkas  av  andras  omdömen  samt  allt  företaget  tar  sig  för  och 

lovar. Även priset sätter en anvisning på vad konsumenten kan förvänta sig. 

Uppfylls  snabbheten,  tydligheten  och  den  upplevda  förväntan  uppfattar 

respondenterna förtroende och kundtillfredsställelse uppstår. 

I image återkommer faktorn förväntan som byggs upp av antingen konsumentens 

egna förväntningar som uppstått efter egna erfarenheter med webbutiken eller 

andras erfarenheter som förs över. 

I engagemang är det förtroende som återkommer. Konsumenten kan ha antingen 

negativ eller positiv attityd mot webbutiken men fortfarande vara lojal. Lojaliteten 

som präglar våra respondenter når aldrig upp till sann lojalitet. 

När vi nu presenterat de bakomliggande faktorer som gör konsumenter lojala mot 

webbutiker blir det lättare för företag i framtiden att skapa sig en lojal kundbas. 

6.1 Framtida forskning 
Under arbetets gång har vi känt att en större undersökning ur konsumentperspektiv 

hade  varit  intressant.  Därför  rekommenderar  vi  en  liknande  kvantitativ 

undersökning.  Det  kan  också  vara  intressant  att  göra  undersökningen  i  andra 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demografiska  grupper,  exempelvis  medelålders  människor.  Ytterligare  ett 

intressant  forskningsområde  är  vilka  faktorer  som kan  få  personer,  som  idag  inte 

handlar via Internethandelsplatser, att prova. 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Bilaga 1 

Figur 1, Modell över lojalitetsskapande faktorer och dess samband 

 

(Johnson och Gustafsson, 2000) 



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
Kvalitet 

Enjoyment 

Vilka olika funktioner är viktiga för dig när du besöker/handlar från en webbutik? 

Realiability 

Vad inger förtroende för dig? 

Communication 

Vilka kommunikationsmöjligheter vill du ha med en e‐butik? 

Policy, Security 

Vill du ha möjlighet att välja mellan olika betalningssätt och i så fall vilka?  

Hur betydelsefullt är det att du får möjlighet att välja på olika leveransätt? 
Responsiveness 

Vid kontakt med företaget, hur viktigt är snabb respons från företagets sida? 

Vad är snabb respons enligt dig? 

Competence 

Hur stor vikt lägger du vid hur företaget hanterar uppstådda problem? 

Credibility, Understanding the customer, Security 

Vilken påverkan har webbsidans layout/design på dig när du besöker en webbutik? 

Continuous improvement 

På vilket sätt anser du att det är viktigt för en webbutik att ständigt uppdateras och 
förbättras? 

Contents 

Vad är bra leveransvilkor? 

Vad är bra betalningsvilkor? 

Vad är bra produktinformation? 

 



 

 
 

Accuracy 

Hur påverkas din inställning till webbutiken om tekniska fel inträffar på sidan? 

Timeliness 

Hur viktigt är det att sidan uppdateras gällande priser och sortiment? 

Security 

Hur viktigt är det att företaget behandlar dina personliga uppgifter konfidentiellt? 

Föredrar du att behöva logga in eller inte på e‐butiken för att handla? 

Effectiveness 

Hur viktigt är kort leveranstid?  

Vad är acceptabel leveranstid? 

User guidance to support 

Hur viktig är möjligheten till support? 

Aesthetics 

Gällande utseendet på webbplatsen, hur viktigt är: 

Färgvalet? 

Typsnittet? 

Ease of use 

Hur viktigt är det att Internethandelsplatsen är lätt att: 

‐ Förstå? 
‐ Använda?  
‐ Navigera? 

Verklighetskänsla 

Anser du att en webbutik bör likna en fysisk butik i största möjliga utsträckning? 

Produktkvalitet 

Vad är produktkvalitet för dig? 

Kundtillfredsställelse 

Värderar du hur nöjd du är med en specifik webbutik endast utifrån det senaste 
köpet eller de totala antal köp du gjort? 



 

 
 

Vilka konsekvenser får ett köp om du inte varit tillfredsställd? 

Är det skillnad från butik till butik? 

Pris 

Vad anser du om prisbilden i de webbutiker du besöker kontra andra 

‐ Webbutiker? 
‐ Fysiska butiker? 

På vilket sätt anser du att du får värde för dina pengar när du handlar i en 
webbutik? 

Image 

På vilket sätt kan en webbutiks anseende påverka ditt köpmönster? 

Vad gör du för att ta reda på en webbutiks anseende innan köp? 

Klagomålshantering  

Har du vid något tillfälle stött på något problem vid ett köp?  

Hur vill du att ett idealisk klagomålshanterande ska gå till?  

Engagemang 

Händer det att du handlar från en webbutik trots att din attityd mot den samma inte 
är positiv? 

Prenumererar du idag på några nyhetsbrev från webbutiker? 

Erhåller du någons slags bonus eller rabatt från den/de webbutiker du handlar 
från? 

Vad är främsta skälet till att du återvänder till samma webbutik? 

Lojalitet 

Hur tror du att ditt Internetshoppande kommer se ut i framtiden? 

Har du vid något tillfälle rekommenderat en webbutik till en bekant? 


