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ABSTRACT 

In this article we will investigate the factors affecting the costumers’ opinions about service 

quality among e-commerce. We will particularly investigate the demands a wheelchair bound 

has on these factors and study how a selection of online retailer meets these demands.  

This we have done by reading articles and studies on niche markets. And after that we have 

studied which factors making it possible for a company to succeed in e-commerce, what 

things an online retailer should consider as most important. Here we have found and looked at 

components such as user-friendliness, comfort, customization, information, security and the 

sense of security, communication and aesthetics.  

When we had enough information we stared to investigate how companies are working with 

service quality at the moment, both those whom have a target group that are wheelchair bound 

and those whom are working with a target group that has no disabilities.  This we have done 

to see if there are any differences in their work. In these studies we found that most 

companies are trying to work with the factors we discussed in the theory, even though the 

level of their reach is very different. We have found that those companies working towards a 

non-disabled target group has reach further than those with a target group using wheelchairs.  

Even though the theory support these thought of important factors we decided to try if our 

target group (wheelchair bound) think the same. Bu using a questionnaire we asked a few 

from our target group about this and they supported our theories. Sometimes their demands on 

the service quality factors were even higher than we thought, for example they requested their 

products to be delivered to their homes and the returns to be picked at their doors. What we 

can see the companies working towards a wheelchair bound target group should work 

furthermore with their websites and use better product information than they are nowadays.  

So from what we can see the companies working towards wheelchair users should use these 

service quality factors in a better way and should try to meet their customers’ demands even 

better.  

The thesis is written in Swedish  
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SAMMANFATTNING 

I och med Internets utveckling och utbredning har fler och fler företag tagit steget in i e-

handelsvärlden samtidigt som fler och fler konsumenter har börjat handla via internet. För att 

bli framgångsrik inom detta område krävs inte bara att man har en eftertraktad produkt utan 

också att den service som omgärdar produkten uppfyller de förväntningar kunderna har.  

I denna rapport kommer vi att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenternas 

uppfattning om ett e-handelsföretags nivå av servicekvalitet, vilka krav och önskningar en 

sittande målgrupp har på dessa faktorer samt hur väl ett urval webbaserade butiker uppfyller 

dessa krav och önskemål.  

Genom att gå igenom teorier berörande nischmarknader och därefter gå över till att se vad det 

är som gör att ett företag lyckas med e-handel, kan vi se vilka faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till. Vi granskar komponenter så som användarvänligheten och komforten i att 

använda sig av e-handel, kundanpassning, information kring företag och produkter, 

säkerhetsfrågor och känslan av trygghet vid köp och kommunikationen både mellan 

konsumenter och kund och företag. Ytterligare kommer vi titta på hur en hemsidas utseende 

påverkar köpupplevelsen och känslan av trygghet.  

Därefter blir det en granskning av hur företag idag arbetar med dessa aspekter, där vi tittat 

både på företag som vänder sig till en sittande målgrupp och de som  vänder sig till icke 

funktionshindrade för att se skillnader och möjligheter för ett företag som arbetar mot 

sittande. Här ser vi dock att alla företag försöker arbeta utefter de aspekter vi lagt in i teorin, 

men de uppfyller de krav som ställs olika. Vi ser att de företag som arbetar mot en sittande 

målgrupp oftast inte arbetar lika väl med de faktorer som bygger upp en fungerande och 

framgångsrik e-handel.  

För att se vad vårt företags målgrupp anser är de viktiga faktorerna, och inte bara vad teorin 

säger genomförde vi en enkätundersökning som bekräftade att de faktorer teorin berör även är 

de krav som ställs av sittande. Dock kan vi se att önskningarna på vilka servicetjänster som 

ska ingå ibland är högre än vad som skrivits, exempelvis finns det önskningar på att få 

varorna hemkörda och att även returerna ska plockas upp vid dörren. Vi ser att de företag som 

har en sittande målgrupp bör arbeta betydligt mer med utformningen av sin hemsida, utöka 

beskrivningen av plaggen och använda sig av mer informativa bilder på plaggen för att möta 

kundernas krav. Någonting som i dag görs av de granskade e-handelföretag som riktar sig mot 

en icke funktionshindrad målgrupp.  

Vi ser alltså att företagen behöver anpassa inte bara sina produkter utefter sin målgrupp utan 

även de kringtjänster de arbetar med för att möta sina kunders krav och önskemål. Det är 

således av stor vikt att beakta de faktorer vi i denna rapport beskrivit för att uppnå en väl 

fungerande e-handel.  

Vidare önskar vi mer forskning på vissa delar utav e-handel, exempelvis hur man i mindre 

företag kan arbeta för att implementera kundernas önskningar på ett effektivt sätt som är 

ekonomiskt hållbart.   

Nyckelord: Servicekvalitet, e-handel, E-A-S-QUAL  
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1. INLEDNING 

Nedan följer inledning samt bakgrund till vår rapport.  

1.1 BAKGRUND OCH INTRODUKTION 

I och med Internets utveckling och utbredning har fler och fler företag tagit steget in i e-

handelsvärlden samtidigt som fler och fler konsumenter har börjat handla via internet. Med 

internet försvinner många av de geografiska begränsningar som tidigare funnits för både 

företag och konsumenter.   

Sedan 2005 då handeln via internet uppgick till 172 miljarder dollar har den årliga ökningen 

varit i genomsnitt 14% och här beräknades att e-handeln under 2010 skulle uppgå till 329 

miljarder dollar (Tong, 2010), vilket motsvarar 2 135 miljarder kronor med dagens
1
 

växelkurs. Försäljningen av konfektion via internet har ökat dramatiskt och var under 2007 

den snabbast ökande varugruppen. Ökningen kan dock bli ännu högre då många i dagsläget 

fortfarande föredrar att handla kläder i fysiska butiker. De huvudsakliga anledningarna till 

detta sägs vara oförmågan att känna på och prova kläderna innan köpet samt en upplevd brist 

på säkerhet vid betalning. (Kim & Lennon, 2010)    

Att ha nöjda kunder är givetvis vitalt för alla företag, oavsett vilka försäljningskanaler de 

använder sig av. Att förstå de faktorer som påverkar kundernas beteende är nödvändigt för 

företagen för att kunna utforma sin e-handel på ett sätt som är tillfredställande för kunderna. 

Trots att detta är en försäljningskanal som ökar stort så har det inte forskats så mycket inom 

området. Forskning gällande hur konsumenterna värderar e-service och hur företagen skall 

förhålla sig till dessa krav är begränsad. (Carlson & O’Cass, 2010) 

Parasuraman et al. (1985) definierade servicekvalitet som skillnaden mellan kundernas 

förväntningar och upplevelser (Chowdhary & Prakash, 2007) gällande köpet. Detta är vad vi 

utgått från när vi formade vår definition av begreppet servicekvalitet, vilken är den definition 

som används i rapporten. Servicekvalitet är den kvalitet kunderna upplever att servicen och 

tjänsterna kring köpet har och hur väl dessa stämmer överens med de förväntningar de hade.   

Det ställs givetvis olika krav beroende på vilken målgrupp man har och vilka behov dessa har. 

Vi har kontaktats av en kvinna, Eva-Karin Källen, som upptäckt ett behov på marknaden av 

trendiga jeans till sittande (tidigare benämnda rullstolsburna). Försäljningen skall 

företrädesvis ske via internet då målgruppen är nischad och geografiskt spridd. Vi vill därför 

undersöka vilka krav som ställs och vilka önskemål konsumenterna har på de olika delarna av 

e-handelsupplevelsen om de bortser från själva produkten. Hur skall ett företag utforma sina 

rutiner och vilka specifika servicemedel bör de ha i beaktning för att tillgodose sin målgrupps 

önskemål?   

Den teoretiska delen är allmängiltig och kan användas även av företag som inte vänder sig till 

en sittande målgrupp då de utformar en e-handelssida och de tjänster som skall finnas på 

denna medan den empiriska delen bygger på de svar vi fått i våra undersökningar gällande 

konfektionsförsäljning på distans till sittande samt information från både e-handelsföretag 

med en icke funktionshindrad målgrupp samt från de få e-handelssidor riktade mot sittande 

som finns i dagsläget.  

1.2 PROBLEM 
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Den fråga vi vill ha svar på är hur konfektionsföretag som vänder sig till sittande skall arbeta 

med sin e-handel för att kunderna skall bli nöjda samt hur väl konsumenternas förväntningar 

på servicekvaliteten uppfylls i dagsläget. För att komma fram till ett svar har vi använt oss av 

följande underfrågor;  

Vilka faktorer påverkar den upplevda kvaliteten på servicen hos ett företag som ägnar sig åt e-

handel inom konfektion som riktar sig mot slutkonsument?  

Hur skall dessa faktorer beaktas och utformas för att passa en sittande målgrupp? 

Hur väl möter e-handelsföretag de kraven som vi finner att konsumenterna ställer i nuläget?  

1.3 SYFTE OCH MÅLGRUPP 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilka faktorer som påverkar den upplevda 

servicekvaliteten vid handel via internet och hur arbetet med dessa faktorer skall vara vid 

inriktning mot en sittande målgrupp. Utöver detta kommer det granskas hur de företag vi 

granskat arbetar med dessa faktorer i dagsläget.  

Vår empiri är baserad på åsikter från sittande och således kommer rapporten huvudsakligen 

rikta sig till företag med den målgruppen men den kan troligen med vissa modifieringar 

användas av flertalet företag som planerar att använda eller redan använder internet som en 

försäljningskanal då den beskriver vilka faktorer som påverkar hur kunderna upplever 

kvaliteten på servicen som omringar köpet, och till viss del hur dessa bör utformas.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Vi kommer endast att behandla de faktorer som påverkar den upplevda servicekvaliteten och 

som i många fall är nödvändiga för att e-handeln skall vara genomförbar. Vi kommer inte att 

beröra produkten, dess utformning eller annan extern marknadsföring så som 

reklamkampanjer osv. Utöver detta kommer vi begränsa oss till konfektionsbranschen till 

största delen. Dock har vi valt att granska ett företag som inte tillhör detta segment, detta av 

anledning att vi samtidigt ville se på ett litet och väldigt nischat företag. Detta är någonting vi 

har haft svårt att finna inom just e-handel med konfektion.  

  



3 

 

2. METODIK 

Vi anser att det är av vikt att ha en grundläggande kunskap om ämnet e-handel och 

serviceattribut för att kunna begränsa oss och på så vis få fram en passande frågeställning till 

det vi vill granska. Vi började därför med att läsa in oss på ämnet e-handel och kundservice 

för att redan vid start ha en bra kunskap kring detta. Någonting som även underlättade för oss 

vid framställandet av frågor till intervjuer/enkäter samt de begränsningar vi gjorde av studien 

för att kunna besvara våra frågeställningar.   

När denna grundläggande undersökning gjorts lade vi vår fokus på service kring e-handel, 

samt de attribut som krävs för att genomföra en väl fungerande e-handelsbutik. Fokus ligger 

på leverans, returhantering, information samt säkerhetsfrågor. Den största källan till vår 

information kommer från forskningsartiklar, så vi anser att våra teoretiska källor är trovärdiga 

och tillräckliga för att ge oss den information vi sökt.  

Vi har granskat ett antal e-handelföretag och sett hur dessa behandlar frågorna som vi valt att 

beröra för att på så vis se hur företag i dagsläget resonerar kring dessa frågor. Företagen vi 

granskat är dock inte till fullo vara aktiva mot den målgrupp vi riktat oss åt, utan är etablerade 

och aktiva e-handelföretag. Vi har även granskat ett antal e-handelföretag som riktar sig mot 

sittande och jämfört hur de arbetar med samma frågor. Detta anser vi är det bästa sättet att få 

tag i den information vi behövt för att skapa en empirisk data kring hur det går till i praktiken, 

självfallet hade vi kunnat boka in möten och gjort intervjuer med representanter för de företag 

vi granskat, men då mycket av den information vi ville ta del av ligger öppet på hemsidan 

ansåg vi att det är tillräckligt med att bara granska hemsidorna. Detta motiverar vi med att vi 

ville se på vilket sätt företaget hjälper konsumenten genom ett köp och vilka serviceaspekter 

de använder sig av. Vi granskade således inte intern eller extern marknadsföring utan 

fokuserade på just användandet av e-handeln. Att vi gjorde på detta sätt gav oss även 

information kring hur lättillgänglig informationen är, någonting som även är relevant för 

konsumenten. Om vi hade genomfört intervjuer hade kanske inte denna information kring 

lättillgängligheten nått oss på samma sätt som det nu gjort.   

Urvalet av dessa företag gjordes relativt enkelt, vi tog företag vi själva kände till och ansåg 

föll inom mallen för vad vi behövde granska för att få svar på de frågor vi efterfrågade. Vi 

valde att ha med både stora och små företag för att se hur olika de arbetade samt valde ett 

nischat företag mot en annan bransch än vad som var aktuellt då många av de företag vi valde 

mellan inom modebranschen var relativt breda i sitt sortiment. För att finna företag inriktade 

mot sittande var urvalet som sådant att vi tog företag vi hört talas om, eller fått visade för oss 

under studiens gång. Detta urval kan ha gett en förskönad bild av hur det ser ut i verkligheten 

då vi granskat företag som klarat sig bra på marknaden och på så vis blivit kända nog för att vi 

ska kunna veta vilka dessa är. Men vi ser inte detta som ett problem utan tycker att det trots 

detta ger oss en bra bild av det vi vill ta fram i denna studie.  

Vi hade under två veckor en enkät utlagd på två forum för sittande och rörelsehindrade, där vi 

specificerade att enkäten vände sig till just sittande och att det var svar från denna grupp vi 

var intresserade av. Dock var svarsfrekvensen låg, men vi valde ändå att utgå från denna och 

gjorde en analys på de svar vi fått. Vi tog då hänsyn till att analysen kanske inte blir fullt 

korrekt då generalisering inte kan göras med så få respondenter. Vi tror dock ändå att denna 

analys kan ge oss en bild av hur vårt företags målgrupp ser på kundservice och returhantering.  

Denna uppsats är gjord med kvalitativa metoder då vi använt oss av enkäter, där vi frågat om 

individers åsikter samt granskat hemsidor, vilka både dessa kan ändras med tidens gång och 

då ge ett annat resultat än det vi beskriver i denna rapport. Vi har i våra 
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undersökningsmetoder inte använt oss av mätningar av något slag och det vi valt att granska 

kan värderas utefter individers åsikter, men de kan inte mätas på ett sådant vis som kvantitativ 

forskning ger. Det vi har velat göra i vår rapport är att skapa en förståelse för sittandes behov 

vid e-handel, någonting som är svårt att gradera eller få svar på vid en kvantitativ forskning.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande stycken redogörs för den teori vi använt för att bygga vår rapport på. Först går vi 

igenom nischmarknader och vad som gör företag inom dem framgångsrika. Därefter följer de 

faktorer inom e-handel som påverkar kundernas tillfredställelse med köpet.  

3.1 NISCHMARKNADER 
Begreppet nischmarknad har ingen allmänt accepterad definition, dock har de försök att 

förklara nischmarknader som gjorts stora likheter. Stanton et al. (1991) beskriver det som ”en 

metod att möta kundernas behov genom att skräddarsy produkter och tjänster för små 

marknader” medan Doyle (2002) nöjer sig med den korta förklaringen ”fokusera på små 

segment”. Det förekommer också förklaringar som utgår från ett behovsperspektiv, ”att 

positionera sig i små, lönsamma homogena marknadssegment som har ignorerats eller 

försummats av andra” (Dalgic & Leeuw, 1994) samt Phillips och Petersons (2001) definition 

”en marknadsstrategi som använder produktdifferentiering för att attrahera en specifik 

kundgrupp”.  (Hammervoll & Toften, 2010)  

En av de största fördelarna med att verka på en nischmarknad är att målgruppen är mindre 

vilket gör att det finns en större möjlighet att få en djupare inblick i vad kunderna vill ha. 

Detta ökar företagets möjligheter att tillfredställa kundernas behov och önskningar, vilket 

leder till ökad lojalitet och högre avkastning på försäljningen. (Cassill et al. 2004) För att nå 

framgång inom nischmarknader är det inte bara produkterna som bör anpassas, utan också 

övriga faktorer som påverkar köpet.  

3.2 E-HANDEL 

Under de senaste åren har e-handeln ökat markant, det beräknas att e-handeln kommer att 

uppgå till 329 miljarder dollar under 2010. Detta innebär en årlig ökning med 14 % sedan 

2005 då handeln via internet uppgick till 172 miljarder dollar. (Tong, 2010) I och med denna 

ökning av e-handeln har även antalet leveranser ökat, någonting som lett till att antalet 

felleveranser ökat. Detta beror på att de varor som beställs inte alltid passar i de brevlådor 

kunderna har eller att försändelserna som skickas kräver antingen en signatur eller så är den 

rekommenderad. Detta leder till att konsumenten behöver vara hemma då leveransen sker, 

någonting som blir problematisk då dess försändelser oftast sker dagtid. (Weltevreden, 2008) 

På grund av dessa problem har leveransföretagen börjat använda sig utav så kallade Service 

points, dit paketen blir lämnade vid de tillfällen då en leverans blir misslyckad. Istället skickas 

det ut en avi till mottagaren som själv kan komma och hämta ut sitt paket. Detta är någonting 

som sparar tid både för leveransombudet som då slipper åka till samma adress flertalet gånger 

för att få varan levererad. Det underlättar också för mottagaren som då kan hämta ut sitt paket 

då denne har tid istället för att anpassa sig efter när leveransen sker.  

Dessa Service points går att finna hos diverse olika affärer och bensinstationer, oftast 

liggandes i närheten av mottagarens vanliga turer vilket leder till att kunden kan hämta sitt 

paket på väg till och från exempelvis arbetet. Det är också möjligt att till dessa Service points 

lämna in sina returvaror och andra försändelser som ej får plats i en vanlig brevlåda. 

(Weltevreden, 2008) 

Service points är även någonting som underlättar för företag som arbetar mot en spridd 

målgrupp, någonting som är lätt att nå ut till genom internet. Detta då företaget inte behöver 

en fast punkt att sälja ifrån utan kan nå sin målgrupp över internet, vart den än befinner sig.   
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3.3 FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL 

I och med att konkurrensen inom e-handeln har ökat de senaste åren har flertalet e-

handelsföretag insett att ett positivt förhållande mellan köpare och säljare är vitalt för att 

företaget skall bli framgångsrika.(Kandampully et al., 2009) Företagen måste förstå vad som 

skapar värde inom e-handel. (Kim, 2002) Att tillfredställa och hålla kvar e-handelskunder har 

dock, i flera undersökningar, visat sig vara en utmaning. (Kandampully et al., 2009) Kunderna 

vill känna att de får ut någonting av sin shoppingupplevelse, värdet av det de erhåller måste 

vara högre är värdet av det de måste ge upp. Det uppfattade värdet av händelsen är grunden 

för all marknadsföring. (Kim, 2002)  

Tidigare undersökningar har visat att effektiv kundsupport och service är viktigare för att 

kunderna skall handla via internet än produkterbjudanden och låga priser. Det är därför viktigt 

att skapa och bibehålla en kundorienterad framtoning. Att förstå vad kunderna efterfrågar och 

erbjuda dem detta är en av nyckelfaktorerna för att lyckas som e-handelsföretag, att ha en väl 

utvecklad e-service. (Kandampully et al., 2009)  

3.4 SERVICEKVALITET INOM E-HANDEL 

Under 1980-talet lades stor vikt vid produkt- och servicekvalitet, och medan produktkvalitet 

var väldefinierad och mätbar var forskningen inom servicekvalitet undermånlig. Detta ledde 

till en stor studie av Parasuraman et al. där de kom fram till att servicekvalitet är en funktion 

av skillnaden mellan förväntningen och upplevelsen av servicedimensionerna. Parasuraman et 

al. fortsatte denna forskning och i början av nittiotalet publicerades en serie artiklar där de 

utvecklat en femdimensionell skala som kallades SERVQUAL och som idag är den mest 

använda skalan för mätning av servicekvalitet. (Vaughn & Woodruffe-Burton, 2011)  

Zeithaml et al. (2000) utvecklade e-SQ, en uppdatering av den traditionella SERVQUAL, 

gjort för att passa e-handelsformatet. (E-SQ innehåller 11 dimensioner; reliability, 

responsiveness, access, flexibility, ease of navigation, efficiency, assurance/trust, 

security/privacy, price knowledge, site aesthetics och customization.)ta bort? Med e-SQ 

skalan som grund gjordes en mer omfattande undersökning och E-S-QUAL, ett mått på 

serviekvalitet inom e-handelssektorn, utvecklades av Parasuraman et al. år 2005. (Kim et al., 

2006)  

2006 publicerade Kim et al. E-A-S-QUAL, en utveckling av E-S-QUAL, där ytterligare 

dimensioner lagts till för att modellen skall kunna appliceras på e-handelsföretag inom 

konfektionsbranschen. Detta då konfektionshandel via internet kväver vissa serviceattribut 

(till exempel storlekstabeller) som inte används vid distansförsäljning av andra 

produktkategorier. E-A-S-QUAL består av sex dimensioner från E-S-QUAL; efficiency, 

fulfillment, system availability, privacy, responsiveness och contact, samt tre nya 

dimensioner; personalization, information och graphic styles. Relevansen för de senare tre är 

baserad på tidigare studier av bland annat Montoya-Weiss et al., 2003; Wolfinbarger and 

Gilly, 2003; Zeithaml et al., 2002. (Kim et al. 2006) 

 

3.5 E-A-S-QUAL 

E-A-S-QUAL står för Electronic-Apparel-Service-Quality och är som tidigare nämnts en 

modell som tagits fram för att kunna mäta servicekvalitet hos e-handelsföretag inom 

konfektionssektorn.  
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Vi har valt att utgå från de olika dimensionerna av E-A-S-QUAL då vi anser att dessa 

aspekter utgör en bra utgångspunkt för vår forskning. Vi har valt att behålla de engelska 

begreppen då vi inte vill att språkförbistringar skall påverka eller förändra betydelsen av 

begreppen. Vissa endast i rubrikerna, medan vissa av termerna används genomgående i texten 

då vi anser att det inte finns något motsvarande svenskt ord.  

3.5.1 EFFICIENCY 

En av de största anledningarna till att konsumenterna ägnar sig åt e-handel är dess 

bekvämlighet, att det ofta är mindre tidskrävande än traditionell handel samt att det kan skötas 

hemifrån. (Kandampully et al., 2009) Effektiviteten berör hur enkelt det är att genomföra ett 

köp med avseende på webbsidans tillgänglighet, informationssökning och betalning. (Kim et 

al., 2006)  

Många konsumenter som handlar online letar efter en speciell produkt i större utsträckning än 

att de bara tittar på vad som finns i sortimentet. (Kim et al., 2006) Att då kunna söka 

information samt produkter med så liten ansträngning som möjligt samt att ha ett passande 

navigationsverktyg ökar den upplevda bekvämligheten (Kandampully et al., 2009) samt gör 

shoppingen effektivare. Det underlättar att ha effektiva och mångsidiga sökfunktioner samt en 

överblickbar produktvisning (Kim et al., 2006). Framförallt vid försäljning av konfektion där 

det kan vara svårare att söka efter produkterna jämfört med andra produktkategorier som i 

större utsträckning har produktnamn eller titlar.  

För att hjälpa kunderna igenom köpprocessen är även FAQ, sökinstruktioner samt 

orderinstruktioner uppskattade. Majoriteten av den forskning som finns på området visar på 

att en lättnavigerad sida är en viktig faktor och att detta kan göra att kunderna handlar mer. 

(Kim et al., 2006, Kandampully et al., 2009) 

Orderläggning kan underlättas genom ”expresskassor”, vilka kan attrahera konsumenter med 

ont om tid.(Kim et al., 2006, Kandampully et al., 2009) Även alternativa 

orderläggningsmetoder såsom telefonorder, och order via fax eller mail visar på företagets 

anpassningsbarhet. E-fakturor är en annan metod som ökar effektiviteten inom e-handeln, de 

gör det möjligt för kunderna att få tillgång till sitt nuvarande skuldsaldo samt betala 

fakturorna via internet. (Kim et al., 2006) 

Det finns en rad olika definitioner av begreppet effektivitet, dock är alla överens om att det 

handlar om navigationsstruktur och en lättnavigerad hemsida samt att det är en viktig del av 

kundernas uppfattning om servicekvalitet. (Kim et al., 2006) 

E-handel har på bekvämlighetssidan flertalet fördelar mot en fysisk butik, kunden behöver 

inte lämna hemmet för att genomföra köpet, det är också lätt för konsumenterna att få en bra 

överblick över sortimentet och kan lättare söka efter just den varan de vill ha. (Kim, 2002) 

Det är dessutom lättare att genomföra en prisjämförelse över internet då information kring 

priser och produkter oftast är lättillgänglig, och konsumenten kan då använda sig utav 

antingen prisjämförelsesidor, exempelvis Pricerunner, eller gå igenom flera e-handelsbutikers 

sortiment samtidigt istället för att åka mellan butikerna för att göra en sådan priskoll.  

3.5.2 FULFILLMENT 

Fullfillment förknippas med information om tillgänglighet, objekt tillgängliga för leverans 

samt leverans av de produkter som är tillgängliga. Att redan innan beställning få information 

om huruvida en produkt finns i lager eller inte leder inte till lika starka negativa känslor som 

när informationen ges först efter genomförd beställning. Även möjligheten till 
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transportinformation, var beställningen befinner sig, är information som har positiv inverkan 

på konsumenternas åsikter om servicekvalitet. (Kim et al., 2006)  

 

Möjligheten att använda olika betalningssätt samt möjligheten till olika leveransalternativ och 

leveransadresser är också delar av fulfillment som har en viktig roll i kundernas utvärdering 

av servicekvaliteten. (Kim et al., 2006) 

3.5.3 SYSTEM AVAILABILITY 

Eftersom det i nuläget finns ett flertal olika webbläsare tillgängliga för konsumenterna 

behöver företagens hemsidor vara kompatibla med dem alla. (Kim et al., 2006)  

Att upplysa konsumenterna om vilka krav som ställs på deras webbläsare samt vilka 

webbläsare som är förenliga med hemsidan ökar servicekvaliteten. Det är också vitalt att inga 

”döda” (ej fungerande) länkar finns på hemsidan och att alla hemsidans funktioner fungerar 

på ett tillfredställande sätt. (Kim et al., 2006)    

3.5.4 PRIVACY 

Ett vanligt förekommande orosmoment gällande e-handel är den upplevda bristen på säkerhet. 

(Kandampully et al., 2009) De aspekter som påverkar företagets trovärdighet och 

konsumenternas säkerhet faller alla under den här dimensionen; hur personuppgifter 

behandlas, användarvillkor samt säkerhet vid betalning likväl som information om företaget 

och dess relationer med investerare samt dess affärsetik. (Kim et al., 2006) Det som i de flesta 

fall får kunder som vill handla konfektion via internet att avstå är brister i säkerheten vid 

kreditkortsbetalning. Tidigare studier har visat att tillförlitlighet och säkerhet vid transaktioner 

över internet är bland de avgörande faktorerna för tillfredställelse gällande e-service. 

(Kandampully et al., 2009) 

Information om investerare och affärsetik kan göra att den upplevda risken reduceras, så gör 

också en tydlig integritets- och säkerhetspolicy. Detta är speciellt viktigt för företag utan ett 

starkt varumärke. Säkerhetscertifikat, t ex. Verified by Visa eller MasterCard SecureCode
2
, 

kan hjälpa till att etablera förtroende hos konsumenterna och minska motvilligheten att uppge 

personlig information. (Kim et al., 2006) 

Integritetsaspekten har fått avsevärd uppmärksamhet i den akademiska världen, det har 

uppdagats att integritet och säkerhet inte har någon väsentlig betydelse då det kommer till 

konsumenternas uppfattning av servicekvalitet, det är dock en viktig del av e-handeln då det 

påverkar kundernas vilja att handla. (Kim et al., 2006) 

Som tidigare nämnts är det bevisat att ett av de viktigaste skälen till att konsumenter inte 

väljer e-handel oftast är kopplat till företagets hemsida och hur dess shop är upplagd med 

avseende till säkerhet, trovärdighet och teknologi. För ett företag är det alltså av vikt att arbeta 

med säkerheten och förtroendet kring transaktioner och köp.  

En väl fungerande hemsida med lättillgänglig information om både produkter och 

köpprocessen kan resultera i att risken som kan upplevas i samband med e-handel reduceras 

och att förtroendet höjs. Dock krävs det, för att detta ska ske att den personliga integriteten 

                                                 
2
 Verified by Visa och MasterCard SecureCode är tjänst som innebär att användaren identifierar sig med ett 

lösenord i samband med att den använder ditt kort på internet. (Swedbank, 2011)  
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värdesätts. Konsumenten ska således vara väl informerad om vilka som har tillgång till 

informationen de uppger och hur den används. (Chen & Barnes, 2007) 

Jämfört med att handla i en fysisk butik är e-handel associerat med fler risker, Biswas och 

Biswas (2004)  talar om tre typer av risk som förknippas med e-handel;  

- Prestationsrisk 

- Finansiell risk 

- Transaktionsrisk 

Den finansiella risken uppstår eftersom kunden inte kan interagera direkt med säljaren, vilket 

kan påverka uppfattningen av dess trovärdighet och sannolikheten att köpet kommer att 

innebära en monetär förlust. Det går ser än en gång att omfattande information samt en 

generös policy när det gäller returer och byten kan minska uppfattningen om finansiell risk. 

(Kim & Lennon, 2010)  

Osäkerhet och ovilja att uppge personlig information och kreditkortsuppgifter är förknippat 

med transaktionsrisk (Kim & Lennon, 2010) liksom möjligheten att annullera order, returnera 

produkter och få support efter genomfört köp (Kim, 2002). Konsumenterna upplever att 

risken för kreditkortsbedrägeri och missbruk av personuppgifter är högre vid e-handel än vid 

traditionell handel. Det är framför allt transaktionsrisken som gör att konsumenter avhåller sig 

från att handla via internet. Den här typen av risker uppmärksammas i större grad än andra 

typer av risker förknippade med e-handel. (Kim & Lennon, 2010)  

Den upplevda risken vid e-handel påverkar konsumenternas villighet att acceptera, och 

genomföra köp via internet till det negativa. Denna riskuppfattning kan dock, enligt tidigare 

studier, reduceras i och med att företaget tillhandahåller information rörande säkerhet och 

pålitlighet vid e-handeln, detta kan också leda till en ökad kundnöjdhet. (Kim & Lennon, 

2010)  

3.5.5 RESPONSIVENESS 

En av de största nackdelarna med e-handel för konfektion är kundernas oförmåga att röra och 

känna på produkten, vilket blir ett hinder vid inköp. Genom att erbjuda retur- och bytespolicys 

kan öka konsumenternas trygghet då detta minskar deras risktagande. (Kim et al., 2006) 

Graden av respons återspeglar företagets vilja att hjälpa konsumenterna samt ge snabb service 

när de har frågor och/eller problem. (Kim et al., 2006) 

3.5.6 CONTACT 

Kommunikation definieras som serviceattribut som förser användarna med möjlighet och 

förmåga att dela åsikter och information om produkter med varandra. Det innefattar också 

kommunikation mellan kund och företag. De e-handlare som utrustar sina webbsidor med 

denna typ av tjänster attraherar fler kunder än de som inte tillhandahåller dessa funktioner. 

(Kandampully et al., 2009)  

En del stora e-handelsföretag har betonat fördelarna med att ha ett interaktivt stöd för 

konsumenterna genom till exempel en interaktiv shoppingassistans. Denna kan hjälpa 

kunderna med att hitta och välja produkter samt hjälp till att lösa problem som kan uppkomma 

under shopping och inköp via e-handelsföretag. (Kim et al., 2006) 
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Även möjligheterna att kontakta företaget faller under denna kategori, hur många olika samt 

vilka typer av kontaktmöjligheter konsumenterna har att välja på. (Kim et al., 2006) 

3.5.7 PERSONALIZATION 

Kundanpassning handlar om att låta produkt, service och shoppingupplevelse anpassas efter 

kundernas behov och önskemål (Kim et al., 2006, Kandampully et al., 2009). Här ingår bland 

annat alternativ gällande orderläggning, leveranssätt och betalningsalternativ (Kandampully et 

al., 2009) samt möjligheten till presentinslagning, presentkortsförsäljning, samt möjligheten 

att skjuta upp betalningen. Gratis frakt faller också under denna kategori och har enligt 

rapporter från industrin en positiv påverkan på servicekvaliteten. (Kim et al., 2006) 

Personaliserade produktförslag såsom alternativa och/eller matchande produkter liksom 

nyinkomna produkter, bästsäljare och produkter med nedsatt pris är ytterligare en funktion 

som kan öka det upplevda värdet på servicekvaliteten. (Kim et al., 2006) Detta är någonting 

som kan tillhandahållas då kunderna får skapa ett användarkonto och sedan får tillgång till 

”mina sidor” där ens personuppgifter och köp finns lagrade, någonting som kan låta företaget 

ge förslag på produkter och erbjudanden som kan passa kunden, men som även underlättar 

köper för kunden som inte behöver fylla i sina uppgifter varje gång denne väljer att handla 

hos just detta företag. (Alpert et al., 2003) Att arbeta på detta sätt gör att kunden känner en 

viss personlighet i företagets ageranden, och inte att de erbjudanden som ges är 

standardiserade, och till viss del oattraktiva för kunder nu för tiden. (Cho & Fiorito, 2009) 

Funktioner såsom önskelistor, mailtjänster, möjligheten att tipsa vänner om produkter samt 

utskriftsversioner och katalogbeställningar påverkar också servicekvaliteten på ett positivt 

sätt. Möjligheten att tipsa vänner om produkter innebär inte bara fördelar för konsumenterna 

utan också för företaget då detta faller under vad som benämns som word-of-mouth, då 

positiva åsikter sprids via konsumenter. Positiv word-of-mouth har en betydlig påverkan på 

konsumenternas inköpsbeslut och också på deras uppfattning om företaget i sig. Detta kan 

också uppnås genom att tillhandahålla en ”anslagstavla” eller ett chattrum där konsumenterna 

kan kommunicera med varandra. (Kim et al., 2006) 

Till skillnad från i traditionell handel kan inte kunderna direkt efterfråga särskilda tjänster på 

grund av avsaknaden av direktkontakt med säljföretaget. Företagen behöver därför förutse 

kundernas behov och rätta sig efter dem redan innan de efterfrågas. (Kim et al., 2006) 

3.5.8 INFORMATION 

Information kan delas in i kommersiell information och ickekommersiell information. Den 

kommersiella informationen är information som rör företaget, dess verksamhetsidé samt dess 

finansiella information. Information gällande priser, produktbeskrivningar och specifikationer 

klassas som ickekommersiell. Information som är nödvändig för att ett inköpsbeslut skall 

kunna tas, såsom fraktkostnader, bör alltid finnas tillgänglig på hemsidan. (Kim et al., 2006) 

En viktig faktor för att arbeta för att konsumenterna inte ska känna oro vid köp, utöver arbetet 

med säkerhet, är att arbeta med information. (Kim & Lennon, 2010) Information om 

produkterna är vitalt för att konsumenten skall kunna fatta ett inköpsbeslut. (Kim et al., 2006) 

Då konsumenterna inte själva kan se eller ta på produkterna kan de känna en osäkerhet inför 

köpet (Kim & Lennon, 2010), denna känsla kan reduceras om omfattande information om 

produkten finns tillgänglig. Förutom storleks- och måttinformation kan även övrig 

information om produkten, t ex. materialsammansättning, konstruktionsdetaljer, skötselråd 

och ursprungsland hjälpa konsumenterna att fatta ett beslut samt reducera den uppfattade 

risken som associeras med e-handel. (Kim et al., 2006) Att kunna se och undersöka produkten 
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som man ämnar köpa är av särskild vikt när det kommer till att handla konfektion på internet. 

Förutom skriftlig information om produkten bör företaget ge kunderna en så verklighetstrogen 

bild av produkten som möjligt. Att ha flera olika bilder som visar produkten från olika håll 

samt från olika avstånd gör att osäkerheten inför köpet minskar. Ju mer information som finns 

tillgänglig om produkten, desto större är chansen att kunden tar ett bra köpbeslut, vilket i 

slutändan ökar kundnöjdheten. (Kim & Lennon, 2010) 

Att som företag ge så specifik information som möjligt, inte bara om produkten utan även om 

företaget själva och hur de arbetar med integritetsfrågor kan ge konsumenten en större tillit till 

företaget, och således genererar fler köp. (Kim & Lennon, 2010) Förutom information om 

produkten och företaget bör det även finnas information om hur leverans, returhantering och 

betalning går till så att konsumenten kan se hela inköpsprocessen framför sig och på så vis tar 

beslutet kring att genomföra ett köp. Att arbeta med att göra informationen tillgänglig på ett 

smidigt och effektivt sätt för konsumenten gör således att den upplevda risken som finns med 

ett distanshandelsköp kan minska, och konsumenten känner sig då tryggare i sitt beslut. 

(Tong, 2010)   

Att som företag dessutom tillhandahålla information på ett enkelt sätt gör att tiden 

konsumenten skulle lagt på att söka rätt på denne förkortas och på så vis ökar nöjdheten hos 

konsumenten och ett köpbeslut kan lättare tas. (Kim & Lennon, 2010) 

Någonting som tidigare studier påvisat är att konsumenters synsätt på e-handel påverkas av 

deras tidigare erfarenheter beträffande information, betalningsformer, distribution, service, 

risker samt nöjet med tidigare köp. Det är främst tidigare erfarenheter som påverkar 

konsumenternas attityd till e-handel. Det är alltså större sannolikhet att en konsument med 

stor positiv erfarenhet av e-handel genomför köp av högre värde och det är också en större 

chans att denna konsument blir en återkommande kund. Så har företaget här gett ut rätt 

information på rätt sätt och genererat ett väl fungerande köp, där konsumenten känt sig trygg 

och ansett att allt fungerat bra ger således konsumentens erfarenhet av användarvänligheten 

och nöjet med köpet en positiv syn på e-handel och steget till att bli en återkommande kund är 

då mindre än att bli en förstagångskund. (Tong, 2010) 

3.5.9 GRAPHIC STYLES 

Utseendet på en e-handelssida har stor betydelse för kundernas uppfattning om e-handel och 

spelar en stor roll när det kommer till att attrahera, hålla kvar och få kunderna att återvända 

till sidan.  Då hemsidan är kundernas enda kontakt med produkterna är det av största vikt att 

de framställs på ett korrekt och tilltalande sätt. (Kim et al., 2006) En hemsidas estetik 

påverkar kundernas känslomässiga och kognitiva reaktioner, vilket leder till högre retention
3
. 

Till estetiken hör alla attribut relaterade till multimediaeffekter som förbättrar sidans visuella 

dragningskraft, i dessa ingår bland annat animationer, musik, logotyper och filmer. 

Hemsidans utseende har också stor påverkan på kundernas uppfattning om sidans kvalitet och 

hur väl den kommer att uppfylla deras önskemål. (Kandampully et al., 2009) 

Vid köp av konfektion är det många faktorer som spelar in, plaggen måste passa både 

storleks- och färgmässigt, följa prestationskrav samt i många fall förmedla moderiktighet. 

Dessa egenskaper är givetvis lättare att utvärdera personligen, men genom tillräcklig 

information kan utvärderingen ske på distans. Genom möjligheten att se plaggen från olika 

håll och vinklar, att kunna zooma in eller att kunna se tygprover och närbilder på dessa 

minskar den risk som upplevs i samband med inköp av konfektion via internet. (Kim et al., 

                                                 
3
 Kvarhållning; kvarstannande; hågkomst. (Svenska akademiens ordlista)  
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2006) En tvådimensionell bild kan dock ha svårt att fånga alla aspekter av framför allt 

konfektionsprodukter. Inom detta område görs dock framsteg och utvecklingen inom både 

teknik och datagrafik tros förbättra möjligheten att erbjuda perceptuella upplevelser som är att 

jämföra med att se produkten i verkligheten. (Kim, 2002)   

I och med utbredandet av höghastighetsinternet har utvecklingen mot att ge konsumenterna en 

så attraktiv och rätt bild av produkten som möjligt tagit fart, ett utav de alternativ som e-

handelföretag nu kan använda sig av är product virtualization tecnology, PVT. (Tong, 2010)  

PVT går ut på att konsumenten kan få en mer korrekt bild utav produkten de ämnar köpa 

genom att de kan zooma in bilderna för att granska produkten på nära håll. Till detta går det 

även att rotera produkten så att denna går att se ur 360˚ vinkel. Användandet av PVT hjälper 

således till att visa en så bra bild av produkten som möjligt, någonting som då tar bort en viss 

del av den osäkerhet som kan finnas hos konsumenten vid köp på distans. (Tong, 2010) 

3.6 TECHNOLOGICAL ACCEPTANCE MODEL (TAM) 

När Davis et al. (1989) utvecklade Tecnological acceptance model, TAM modellen, var detta 

först fokuserat på att analysera lättheten och användarvänligheten i ny teknologi. Men när e-

handeln blev vanligare reviderades denna teori till e-TAM och baserades då på forskning 

kring e-handel och e-handelkonsumenternas beteende. I denna studie kommer vi dock att 

använda oss av benämningen TAM för att underlätta. (Kim & Forsythe, 2009) I dessa 

modeller identifieras två bestämningsfaktorer för användandet av datorteknik, upplevd 

användbarhet och upplevd användarvänlighet. (Tong, 2010) 

Den utvecklade TAM modellen visar på att både nyttan och nöjet av handlingen är avgörande 

för användandet av ny teknik eller nya system. (Tong, 2010) Till detta har även delarna 

upplevd njutning, upplevd risk, internetanvändning samt erfarenhet av e-handel lags till. Den 

utökade varianten av TAM består alltså av fem faktorer för att godkänna e-handel; upplevd 

nytta, upplevd användarvänlighet, upplevt nöje, upplevda risker samt tidigare köpupplevelse.  

Här kan användbarheten ses som ett begrepp på hur effektivt det är att handla, medan 

användarvänligheten är hur lätt det är. Att det är lätt att ta fram prisuppgifter, jämföra och 

söka på produkter via internet kan ses av många som hög nytta jämfört med en mer 

traditionell butik. Om konsumenten anser det lätt att handla via en internetbutik kommer 

denne troligtvis att fortsätta använda sig av denna butik, vilket gör att användarvänligheten är 

en faktor som påverkar konsumenternas vilja att handla online.  

Det upplevda nöjet med att shoppa gör att man lätt anammar ny teknik som underlättar detta. 

Därför har upplevt nöje lagts till som en faktor i TAM modellen. För vissa konsumenter kan 

detta även ses som den avgörande faktorn för att handla på internet. Tidigare studier har även 

påvisat att just nöjet med internetshopping har ett viktigt samband med konsumenters attityder 

till e-handel. 

3.7 KUNDSERVICE 

Till kundservice räknas alla de tjänster och den information som hjälper kunden att genomföra 

ett köp. (Jang & Burns, 2004) Hur snabbt och kompetent företaget svarar på kundernas behov 

och önskemål genom köpprocessen, från sökningen som görs innan köpet, till urval, 

orderläggning, betalning och leverans till support efter genomfört köp. (Kim, 2002) De 

viktigaste av dessa element lär vara orderläggning, betalning, val av leveranssätt samt hur 

konsumenten kan returnera varor klassas som de viktigaste elementen inom kundservice. Till 
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detta räknas även internettjänster som underlättar att köpupplevelsen blir snabb och enkel. 

(Jang & Burns, 2004) 

Både de kunder som handlar i butik och de som handlar via internet förväntar sig en viss grad 

av igenkänning. Återförsäljaren förväntas veta vilka de är, vad de köpt vid tidigare tillfällen 

samt hur de vill bli kontaktade. Kunden förväntar sig en personlig kundservice. (Kim, 2002) I 

traditionell handel innebär kundservice att personalen interagerar med kunderna medan det 

inom e-handel kan uppnås genom tjänster som till exempel registrerar tidigare köp samt 

tillåter att kunderna sparar plagg till ett senare köptillfälle.  

Den interaktivitet som uppnås på internet gör att shoppingupplevelsen kan bli personlig och 

skräddarsydd. (Kim, 2002) I och med att allting lagras i databaser finns information om 

kundernas preferenser hela tiden tillgänglig.  

Kundservicen fungerar nu relativt bra hos de flesta e-handelföretag och många av dem 

fokuserar nu istället på bekvämlighetstjänster så som betalningsalternativ, olika returmetoder 

och interaktiva chattfunktioner (Jang & Burns, 2004) produktråd via e-mail och 

kundanpassade erbjudanden (Kim, 2002)  
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4. EMPIRI 

Nedan följer den empiri vi tagit fram för denna studie, alltså en studie av åtta e-

handelsföretag. Fem av dessa är inriktade mot modekonfektion och accessoarer, ett företag 

med en nischad kosmetisk inriktning (detta med den tidigare nämnda motivationen att vi även 

vill granska ett företag med en mycket begränsad målgrupp, vilket varit svårt att finna inom 

konfektionsbranschen). Därefter har vi även granskat tre stycken etablerade företag inriktade 

mot konfektion för sittande. Vi har i studien granskat både stora och små företag, några med 

en viss geografisk begränsning medan andra har världsomfattande verksamhet. Detta har 

gjorts för att ge en bättre bild av vad som kan göras och vad som i dagsläget görs.  

Därefter följer resultatet från den enkät vi genomfört där vi tagit reda på sittandes syn på 

servicekvaliteten hos de företag de i dagsläget handlar på samt vilka förbättringar och 

önskemål de har på servicen och de kringtjänster företagen använder.  

De företag vi använt oss av är Romwe, Modekungen, Makeupfabriken, Nelly, Stayhard, 

H&M, Lena Jertel Collection, Klädvalet samt WheelieChix Chic. I genomgången nedan 

kommer vi inte beröra hur varje företag gör för sig, utan kommer att visa en sammanställning 

på hur de gör, där vi försöker undvika upprepningar och på så vis får ett bättre flöde i texten.  

 

4.2 GRANSKNING AV HEMSIDOR 

I följande stycken går vi igenom hur de granskade företagen arbetat med några av de faktorer 

som ingår i E-A-S-QUAL samt hur returnering av varor går till.   

4.2.1 EFFICIENCY  

Hos de företag vi valt att granska finns det generellt ett krav på att skapa ett konto vid köp, 

någonting som nästa gång kunden handlar kommer generera att denne inte behöver fylla i sina 

uppgifter igen, utan de finns då sparade hos företaget för att det ska gå smidigare att 

genomföra ett köp. 60 % av de granskade modeföretagen har även en önskelista av något slag, 

där kunden kan spara plaggen och återkomma senare utan att då behöva leta rätt på just det 

plagget igen.  

Hos de företag som är inriktade mot sittande är det en mindre avancerad funktion för köp, 

dessa företag har inte lika många funktioner i form av önskelistor, lika väl utarbetade 

köpesidor osv.  

De flesta av modeföretagen har även lättöverskådliga menyer, de är alltså lättlästa och enkla 

att använda, de är lättförståeliga och hos flertalet av dem går det att sortera efter färg, stil och 

trend. Det går även att sortera efter plaggtyp, och vissa erbjuder dessutom möjligheten att 

sortera efter varumärke och storlek. Hos de företag inriktade mot sittande är inte 

bekvämligheten lika stor och de erbjuder något simplare valmöjligheter, så som sortering efter 

plagg.  

4.2.2 FULFILLMENT 

Leveranstiden är någonting som skiljer sig mellan företagen beroende på vision och 

leveranssätt. Vanligast är att leveransen sker någon gång mellan fem och fjorton dagar efter 

lagd beställning, några företag har dock en lite längre leveranstid och några anger att två 

dagar är den tiden det tar att få sin vara. Ett av företagen använder en funktion som gör att 

kunden kan se hur lång tid varje enskild vara tar att leverera och kan därigenom välja att dela 
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upp sin leverans vid de fall då några av varorna dröjer längre än andra. Även spårning av 

paketen ingår hos vissa utav de granskade företagen.  

Hos de med en sittande målgrupp kan det vara specialleverans på de produkter som behöver 

regleras, eller sys upp helt. Annars är det en ungefärlig leveranstid på sju dagar som erbjuds.  

Precis som tiden skiljer sig fraktkostnaden företagen emellan, flera företag erbjuder fri frakt, 

ett har det världen över medan de resterande som använder detta håller det inom Sveriges 

gränser och använder sig utav fraktavgifter om kunden vill ha en leverans utanför 

landsgränserna. Dock kan vi se att hos två av de granskade företagen tas det ut en fraktavgift 

på 39 kr respektive 39:90kr, dock erbjuder ett av dessa företag fri frakt till kunder som lägger 

en ny beställning inom 14 dagar. 

4.2.3 PERSONALIZATION 

Som vi nämnde ovan är det populärt bland företagen att använda sig utav medlemskap, för att 

underlätta köpet. Men dessa kan även användas för att skicka ut erbjudanden och de flesta 

utav de företag som använder sig utav dessa konton skickar ut nyhetsbrev till de registrerade. 

Vissa av dem kan även ha rekommendationer på plagg kunden skulle kunna vara intresserad 

av att köpa, vad detta baseras på har vi inte undersökt. Men det kan vara som vissa av dem har 

att det är ”andra som har köpt detta plagg har även köpt”.  

Många av företagen erbjuder flera olika betalsätt, så som direktbetalning, faktura och 

postförskott. Det samma gäller att några av dem även har expressfrakt för de kunder som 

behöver få sina varor levererade snabbt, detta oftast mot en högre fraktkostnad.  

Hos de företag som erbjuder produkter till sittande finns även en del produkter som sys upp, 

utefter kundens önskemål så att denne får ett plagg som är specialanpassat just för dem.  

7.2.3 INFORMATION OCH PRIVACY 

Vi har i teorin förklarat vikten av information, någonting som alla de granskade företag har på 

sin hemsida, vissa av dem mer än andra. Alla företagen har information kring företaget, vart 

det finns och en viss historik, så att de som handlar ska kunna ta del av detta och se vad det är 

för företag de handlar av.  

Härtill har de flesta företag en sida där allt berörande integritet, frakt samt returpolicys berörs, 

denna är hos vissa företag betydande medan andra företag har en mindre information kring 

detta. Hos några utav modeföretagen skrivs inte fraktkostnaden förrän i kassan, och detta är 

någonting som även gäller hos de företag vi granskat som riktar sig mot sittande.  

I och med att kunden inte kan känna på plagget denne ämnar köpa över internet erbjuds det en 

variation av information av plaggen, vissa företag har enbart några bilder, och en kortare 

beskrivning av vad det är för plaggtyp som berörs. Andra företag har med en hel del 

information om plagget så som materialsammansättning, tvättråd och alternativa färger. Det 

finns flera bilder, både på modell och plant liggande. Ibland även detaljbilder. Vissa företag 

använder sig av en generell måtttabell och storleksgradering, medan andra skriver ut måtten 

på varje specifikt plagg.  

De flesta av de undersökta företagen använder sig utav funktioner som säkrar transaktioner 

över internet, så som exempelvis Verified by Visa och andra funktioner. Flera erbjuder även 

postförskott eller faktura köp om kunden känner sig osäker vid köp och transaktion över 

internet.  
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4.2.4 KUNDDISKUSSION  

Att låta kunderna kommentera plaggen och diskutera sinsemellan är någonting som ännu ej 

etablerat sig hos mer än några få av de företag vi granskat. Enstaka av de modeföretag vi 

granskat erbjuder funktionen att kunna kommentera plagget och ange hur storleken är och hur 

nöjd man är med plagget, annars är det funktioner så som dela detta med andra, till 

exempelvis bloggen, facebook eller via mail som är ett alternativ.  

Detta är någonting som inte är förekommande hos de företag inriktade mot sittande, utan en 

möjlighet som finns enbart hos de lite större modeföretagen.  

4.2.5 GRAPHIC STYLES  

Hos de granskade företagen förekommer ingen musik, och avancerade visuella funktioner så 

som animeringar eller annat. Några kan ha detta på startsidan, som ett alternativ då kunden 

aktivt måste trycka på animeringen eller filmen för att kunna ta del av denna. Dock har de 

flesta företag en väl utarbetad logotyp som är lättigenkännlig och på så vis accessionerar 

denne till de känslor som kopplas till butiken.  

Väl utarbetad är även designen av själva sidan hos de flesta företagen, det är enkelt att 

navigera och sidorna är relativt lättöverskådliga. Dock är hur välutarbetad sidan är beroende 

på hur stort företaget är, så de företag inriktade mot sittande, med en mindre målgrupp, är 

oftast simplare och har oftast bara en basgrafik.  

Presentationen av produkterna varierar stort mellan de olika företagen, vissa har enbart en 

plan bild på produkten, medan andra även erbjuder plagget synligt på en modell. Många 

företag erbjuder dock flertalet bilder där produkten kan ses från olika vinklar och i ett större 

format. Vanligt förekommande hos de företag som enbart säljer via internet är att använda sig 

utav PVT, och på så vis erbjuda kunden att rotera produkten och se den ur alla vinklar, 

dessutom är det möjligt att zooma och granska produkten ur ett mer tredimensionellt 

perspektiv. Några av dessa företag erbjuder även en presentationsvideo av produkten, där en 

video med en modell som rör sig i plagget kan ses för att se hur det fallet och på så vis få en 

så rättvis bild av produkten som möjligt.  

Hos de företag som riktar sig mot sittande är det sparsamt med bilder, ibland finns enbart en 

bild, när plagget sitter på en modell.   

4.2.7 CONTACT 

Hos företagen är oftast det mest effektiva sättet att få kontakt med dem via e-post, där det ofta 

erbjuds dygnet runt support, på flera ställen går det även att få reda på hur lång tid det tar 

innan den ställda frågan besvaras. Hos de som inte anger detta finns det oftast en policy att 

svar ska ges inom 24 timmar.  

Enstaka företag erbjuder chatt med kundtjänst under vissa tider på dygnet och de företag som 

inte har denna funktion erbjuder telefonservice under vissa tider av dygnet.  

4.2.8 RETURER 

Standarden för öppet köp hos de flesta företag är 14 dagar, men alla använder sig inte utav 

detta utan det finns företag som anger 365 dagars öppet köp, medan ett annat erbjuder 30 

dagar. Vill kunden använda sig av denna rätt och returnera en vara får denne oftast stå för 

returportot själv, är det dock ett byte erbjuder vissa av företagen fri frakt på detta. Härtill finns 

det hos ett av företagen någonting kallat expressbyte, då kunden lägger en ny order och denna 
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korrigeras prismässigt när företaget i fråga fått in returen igen. Dock är det inte alla företag 

som erbjuder 14 dagar, ett av de granskade håller sig till 365 dagar och ett annat erbjuder 30 

dagars öppet köp. Hos de företag som inriktar sig mot sittande står kunden oftast för 

returfrakten själv och dagarna med ångerrätt varierar mellan åtta och tjugoen dagar efter det 

att man mottagit varan.  

4.3 RESULTAT FRÅN ENKÄT 

För att ta reda på vilken syn vårt fallföretags målgrupp har på e-handel genomförde vi en 

enkät där de tillfrågade fick besvara frågor berörande e-handel, leverans, returservice, 

passform och säkerhet på internet. Den enkät vi använt oss av hittar ni i bilaga 1.  

När vi la upp denna enkät vände vi oss till diverse forum på internet där vi ansåg vår typ av 

målgrupp skulle vara aktiv. Dock var inte intresset för att besvara vår enkät speciellt högt och 

vi fick enbart in 10 svar. Någonting som bör tas i beaktning när utläsande av resultat sker. 

Trots det ringa antal svar valde vi att utgå från dessa ändå, då vi tror att de svar vi fått in kan 

representera vårt fallföretags målgrupp i och med intresset att vara aktiv på internet, och att 

intresset för mode finns hos dem.  

Vi ville se om de hade några specifika krav eller önskemål vad gällande dessa områden som 

företag riktade mot en sittande målgrupp bör ha i beaktning då utarbetande av service sker.   

Av de tillfrågade hade mer än hälften handlat på internet tidigare och de flesta hade då köpt 

varor från kända modeföretag så som H&M, Ellos, Nelly.com, Gina Tricot osv. Ingen av de 

tillfrågade angav att de handlat på ett företag inriktat mot sittande. Om detta beror på att dessa 

företag inte tillhandahåller de varor som efterfrågas eller om detta beror på dålig 

marknadsföring av dessa företag har vi ej fått svar på, utan kan vara ett ämne för vidare 

studier, där svar på varför det är på detta vis kan ges. 

4.3.1 RETURER 

De flesta, 80 % av de tillfrågade har returnerat varor de köpt över internet, och de flesta tycker 

att själva processen gått bra. Det räcker oftast med att det finns en returlapp och att kunden 

kan skicka tillbaka varorna i samma emballage som de kom i. Övriga önskemål med detta är 

att returfrakten bör ingå vid köp av varan, eller att det ska finnas möjlighet att ett bud hämtar 

upp paketet vid dörren. 

Anledningarna till att en retur sker är skilda, men oftast beror det på att plaggens passform 

inte är rätt, att de är gjorda för att passa en icke funktionshindrad person, eller att de är för 

små. I ett av fallen var det ett plagg utformat för att passa sittande, men då vuxenskadade och 

inte de med en medfödd skada och där var det i början vissa komplikationer med returen.  

4.3.2 LEVERANS 

De tillfrågade är relativt överens om att en veckas leveranstid är okej, men att det kan få ta 

längre tid vid specialfall. Det efterfrågas en snabbare leverans av varorna och anses att det bör 

finnas möjlighet till expressleverans på 2-3 arbetsdagar vid de fall då kunden behöver få hem 

varorna snabbt. 

 Att få varorna hemskickade till dörren ser alla tillfrågade som en bra service, vissa hade det 

dock som ett krav medan andra tyckte det var en bra extraservice. Att det kom med posten 

och lades i brevlådan ansåg många var bra, men det fanns förståelse för att de mer otympliga 

paketen hamnade hos ett ombud och att kunden då fick hämta ut sitt paket själv. Detta såg de 

flesta tillfrågade inte som ett problem så länge ombudet fanns lättillgängligt och nära hemmet.   
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4.3.3 SERVICE OCH INFORMATION 

Vi kan se en viss efterfrågan på användarvänlighet, att det ska gå snabbt och enkelt att 

genomföra ett köp men de flesta tillfrågade anser idag att det är enkelt att handla på internet 

och av de tillfrågade var det 10 % som ansåg att kundservicen inte var tillräcklig då de inte 

förstod situationen de befann sig i och får en känsla av att företaget inte bryr sig.  

Informationsmässigt var det önskemål på mer specifika storleksgraderingar så att man som 

kund kan ta del av måttlistor för det specifika plagget som ett komplement till den redan satta 

storleksgraderingen. Det efterfrågades även fler bilder, en möjlighet att zooma och kunna 

vrida plagget så att det kunde ses ur flera vinklar. Ett plus var även om det gick att 

kommentera plagget och ta del av andra kunders kommentarer kring detta.  

Ytterligare önskemål kom på större och fler storlekar, så att även de med begränsat 

rörelsemönster, eller de lite större kunde handla. Men detta är en parantes då det inte berör 

just vårt fokusområde. 

4.3.4 SÄKERHET 

Av de tillfrågade kände sig 66,7 % säkra då de handlade på internet, 11,1 % kände sig inte 

detta medan 22,2 % inte hade reflekterat över frågan.  

 På frågan vad det var som gjorde att de kände sig trygga på internet fick vi flera svar, det var 

lättare att känna sig trygg hos de företag där köp i fysisk butik skett tidigare eller om det var 

ett etablerat och välkänt företag. Andra aspekter var att hemsidan såg professionell ut och att 

information kring konsumentfrågor, returer och kontaktuppgifter var bra. Att snabbt kunna 

identifiera företaget bakom hemsidan och att de svarar vid kontaktförsök var också viktiga 

aspekter. Tryggheten ökade ytterligare då företaget använde tjänster så som Verified by Visa, 

ett hjälpmedel vid betalning som ökar säkerheten, och liknande program, eller att de erbjuder 

fakturaservice.  
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5. ANALYS OCH TOLKNING AV EMPIRI 

Vid en genomgång av svaren vi fått vid enkätundersökningen ser vi att de värdeaspekter som 

teorin anger vara viktiga också är de aspekter de tillfrågade anser vara viktiga. Vi kan då 

styrka att teorin kan användas som underlag för att i praktiken utarbeta en väl kundanpassad 

e-handel.  

Hos de tillfrågade kan vi se att det är få som faktiskt handlar via e-handelsföretag som vänder 

sig till sittande, vad detta beror på skall vi försöka ge ett svar på annars är detta ett ämne 

utmärkt för vidare studier. Vi tror att anledningen till att sittande inte handlar hos dessa 

företag är på grund av deras svagheter att möta de krav som ställs på servicekvalitet. Vi 

kommer att gå igenom dessa faktorer för sig och i varje avsnitt utvärdera på vilket sätt de inte 

lever upp till de krav som kan finnas.  

Den största anledningen till att använda sig av e-handelstjänster är dess bekvämlighetsfaktor. 

Här möter inte alltid företagen de krav som ställs på bekvämlighet då de inte erbjuder snabba 

lösningar för köpprocessen. I teorin kan vi se att lätta navigationssystem samt medel för att 

underlätta köpprocessen är attribut som värdesätts hos kunderna. Då många konsumenter letar 

efter en specifik vara underlättar det att kunna söka efter samt sortera varorna i olika 

kategorier. Detta är någonting som vanliga modeföretag anammat i stor utsträckning medan 

de företag som vänder sig till sittande inte har utvecklat denna funktion. Detta kan delvis bero 

på att de inte har lika stort sortiment eller tekniska resurser. Våra respondenter anser att det är 

viktigt att det går snabbt och enkelt att genomföra ett köp, och att de företags tjänster de 

hittills använt sig av uppfyller de krav de har.  

De flesta av de företag vi har granskat kräver att ett medlemskonto skapas och att kunden 

loggar in för att kunna beställa produkter. Detta är inte alltid ultimat ur effektivitetssynpunkt 

då kunder ibland vill kunna genomföra köpet snabbt, dock skapar det fördelar ut 

kundanpassningssynpunkt. Detta gör att företagen har information om kunderna lättillgänglig 

och då kan anpassa sina tjänster och erbjudanden till den specifika kunden. Att företaget även 

har tillgång till kontaktuppgifter gör att de kan skicka ut till exempel nyhetsbrev och 

erbjudanden till deras e-postadresser. Det blir då lättare för företaget att visa att de bryr sig om 

kunderna, vilket kan öka dess förtroende.  

Kunderna känner sig trygga då de vet vad det är för företag som ligger bakom e-handeln. 

Detta kan ligga de företag som vänder sig mot sittande i fatet då de inte har starka, etablerade, 

varumärken. För att minska osäkerheten som förknippas med att handla via internet kan 

lättillgänglig information om både företaget och dess olika policys finnas på företagets 

hemsida, detta är något vi att de större företagen har i större utsträckning än de mindre, vilket 

troligtvis får negativa konsekvenser för de företag som inte är lika etablerade eller redan har 

ett förtroende hos kunden.  

Det som kan få kunder lite tveksamma till att handla konfektion via internet är att de inte har 

någon möjlighet att se eller känna på den verkliga produkten. Detta problem kan företaget 

undkomma genom att tillhandahålla information om produkten och dess olika egenskaper. 

Graden av information som finns hos de företag vi tittat på är väldigt varierande. Vissa har 

med detaljbilder, materialsammansättning och tvättråd och alternativa färger med i 

beskrivningen medan vissa enbart beskriver vilken typ av plagg det är.  

Lättaste sättet att via internet ge en rättvis bild av plagget är via bilder, eller ännu hellre video. 

I och med att det gjorts många tekniska framsteg finns möjligheterna att visa detaljerade 

bilder, där det både går att zooma in på detaljer eller vrida plagget. Detta är i dagsläget mer ett 
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undantag än en regel, oftast har företagen flertalet bilder, som enbart går att förstora, dock kan 

är det ej möjligt att zooma in på själv vald del av plagget. De företag som riktar sig mot 

sittande lägger ingen större kraft på att ge kunderna en korrekt och detaljerad uppfattning av 

plagget utan har oftast inte mer än en bild till varje produkt. Detta är någonting som vi ser 

efterfrågas hos våra respondenter som gärna ser fler bilder samt möjlighet att kunna granska 

plaggen närmre.  

Vi kan också se en efterfrågan hos respondenterna på mer utförliga storleksgraderingar samt 

måttlistor för varje plagg. Då det för sittande kan vara svårt att hitta framför allt byxor som 

passar och är anpassade för dem är just storleks- och måttinformation av extra vikt för att 

reducera osäkerheten som ett distansköp kan medföra. All information som är nödvändig för 

att ett inköpsbeslut skall kunna fattas bör finnas tillgänglig på hemsidan. Detta inkluderar 

kostnader för till exempel frakt. De företag som granskats har ofta, men inte alltid, dessa 

uppgifter lättillgängliga. I vissa fall uppges inte denna information förrän kunden når 

kassorna.  

Genom att ha lättillgänglig information om både produkter och köpprocess, samt vad som 

händer med den information kunderna lämnar i samband med ett köp höjs förtroendet för 

företaget. Detta finns det belägg för i teorin och även våra respondenter angav att information 

kring detta samt kontaktuppgifter höjde deras trygghetskänsla. Vad vi också kan se är att 

större, väletablerade företag oftast inger en större trygghetskänsla, trots att dessa företag redan 

har stort förtroende hos konsumenterna så är de generösa med informationen. Våra 

respondenter uppgav att förmågan att snabbt identifiera företaget bakom hemsidan var en 

viktig aspekt för att känna trygghet, någonting som de större företagen lyckas bra med.  

Det är även tal om att det anses vara en högre risk att råka ut för kontokortsbedrägeri eller att 

ens personuppgifter missbrukas vid e-handel än vid traditionell handel, och att information 

kring dessa aspekter kan minska den känslan. I och med att säkerheten på internet blir högre 

finns funktioner som hjälper till med säkra betalningar över internet. Både våra respondenter 

likväl som teorin stödjer uppfattningen av att dessa tjänster, till exempel Verified by Visa/ 

MasterCard SecureCode, ökar den upplevda tryggheten i samband med transaktioner. Även 

möjligheten att betala via faktura eller postförskott ger samma resultat. Konsumenterna 

känner sig alltså inte rädda för att handla med sitt kort över internet.  

Ett professionellt och seriöst utseende på hemsidan kan höja den upplevda tryggheten och ge 

sken av en högre säkerhetsnivå. De flesta av de undersökta företagen har en tydlig logotyp 

samt väl utarbetad design av sidan som gör det enkelt att navigera, dock ser vi att de företag 

som vänder sig mot sittande har en simplare design och håller sig till en basgrafik. Detta 

bidrar till att företagets image uppfattas som mindre seriös och att företagets trovärdighet kan 

skadas. Detta anser vi att företaget, även om de har begränsade resurser bör arbeta mer med, 

då det troligtvis påverkar kundernas vilja att använda tjänsten. Flera av de modeföretag som vi 

granskat har även fysiska butiker, så är inte fallet för de som vänder sig mot sittande. 

Eftersom målgruppen är geografiskt spridd kan det vara deras enda kontakt med företaget och 

detta bör därför ge ett professionellt och seriöst intryck.  

Möjligheten att kontakta företaget ökar den upplevda tryggheten och gör att förtroendet för 

företaget stärks, genom att erbjuda ett flertal olika kontaktalternativ upplevs servicen som 

högre. De flesta granskade företag använder sig av kundtjänst via e-post med dygnet runt 

support, ofta finns en policy som lovar svar inom ett dygn. Det finns även enstaka företag som 

erbjuder chatt medan andra tillhandahåller telefonsupport. Att ha ett interaktivt stöd för 

kunderna under shoppingprocessen, där de kan få hjälp att hitta och välja produkter samt lösa 

problem har stora fördelar. Det är dock inte en tjänst som i nuläget förekommer hos de 
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granskade företagen. De flesta tillfrågade anser att kundservicen är tillräcklig hos de företag 

de handlat hos medan vissa av dem anser att företaget inte bryr sig eller försökte sätta sig in i 

situationen de befinner sig i. Detta företag var inte riktat mot sittande, vilket kan förklara 

bristen på förståelse. Det tyder dock på en brist i kundservicen att de inte kan möta kundens 

önskemål eller engagera sig för att lösa det problem som uppstått.  

Det är inte bara kontakten med företaget utan också den med andra konsumenter som 

påverkar köpupplevelsen. Ett sätt att öka trovärdigheten för de produkter som säljs är att få 

konsumenterna att engagera sig och vara delaktiga i den information som finns tillgänglig. Att 

tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att kommentera plaggen, tipsa vänner om plagg 

samt utvärdera produkterna kan generera fler kunder. Dessa funktioner erbjuds relativs sällan 

av företagen, att kunna kommentera plaggen är en funktion som inte finns hos många av de 

granskade företagen medan möjligheten att dela med sig och tipsa andra om dem är utbredd. 

Det går att spekulera i om detta har att göra med att företagen är rädda för negativa åsikter 

rörande produkterna eller om de inte insett värdet i att kunderna kan interagera med varandra.  

Att kunna se vad andra tycker om plaggen kan minska konsumenternas frågor, och då minska 

trycket på kundsupport. Om antalet frågor till kundsupporten minskas ger det större möjlighet 

för företaget att snabbt och korrekt svara på de frågor som ställs. Att snabbt ge service vid 

frågor och problem visar vilken grad av respons företaget har. Vissa av de granskade 

företagen lovar svar inom ett dygn på frågor som skickas in, medan vissa går längre och anger 

den aktuella svarstiden. Detta är någonting vi tror ger en positiv syn på företaget då kunden 

vet inom vilken tidsperiod denne kan vänta sig att problemet behandlas.  

Att även kunna följa hur orden behandlas och var den befinner sig är en tjänst som några av 

de granskade företagen tillhandahåller. Paketspårning har en positiv inverkan på kundernas 

åsikter om servicekvalitet, så har också information om produkternas tillgänglighet samt 

möjligheten att välja bland olika leveranssätt och utlämningsställen. Detta är inte en tjänst 

som finns tillgänglig hos något av de företag som vi granskat. Enda valmöjligheten är vid 

användande av expressfrakt, och få paketet några dagar tidigare, detta mot en högre 

fraktkostnad. Den ordinarie leveranstiden ligger vanligtvis på mellan fem och 14 dagar.  

Ett av de granskade företagen har en funktion som visar när de beställda varor som tillfälligt 

inte finns i lager beräknas levereras. Våra respondenter anger att leveranstid på en vecka är 

godtagbart men ser gärna att det går fortare eller att möjlighet att välja expressleverans ges. 

Att få varorna levererade till dörren såg en del av de tillfrågade som en bra extraservice 

medan andra hade det som krav, framförallt vid större leveranser. Denna möjlighet ges dock 

inte hos något av de företag vi granskat.  Övriga krav och önskemål gällande leverans och 

retur är att det inte skall tillkomma någon extra returkostnad samt att även returpaketet skall 

hämtas vid hemmet. De tycker att det är bra att erbjuda möjligheten att skicka tillbaka varorna 

i samma emballage som de kom i, och att det medföljer en returetikett att klistra på paketet. 

Inget av de granskade företaget ger möjligheten att få returpaketet upphämtat utan kunden 

måste ta sig till utlämningsstället där denne hämtade det.  

De granskade företag som riktar sig mot sittande låter kunden stå för returfrakten, detta i 

samband med att de ofta har bristfällig information om produkten gör att ifrågasättande av 

kundvänligheten kan göras då denna brist på information gör att risken för att en produkt inte 

skulle passa ökar. Att de agerar på detta sätt och har den typen av policys lockar inte 

konsumenter att handla. 

Dessa företag ger ett intryck av att de vill sälja till en målgrupp de inte riktigt förstår sig på, 

eller har satt sig in i komplikationerna som kan uppstå vid begränsad rörelseförmåga och då är 
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i behov av att kunna se både måttlistor på plaggen och se hur de är utformade i en större 

utsträckning än vad som i nuläget är möjligt. Det finns även mycket att önska vad gäller 

leverans och retur. Eftersom dessa företag har en nischad målgrupp bör de arbeta för att 

uppfylla de önskemål och krav inom alla aspekter av köpprocessen som målgruppen har och 

inte bara de krav som ställs på produkterna.  
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6. SLUTSATSER 

Ett konfektionsföretag som vänder sig mot sittande bör inte bara ha produkter som uppfyller 

de krav konsumenterna ställer utan även kvaliteten på servicen de tillhandahåller bör uppfylla 

konsumenternas krav. Det bör finnas tydlig information om både företag, köpprocess och 

produkterna som säljs. Produktbeskrivningarna bör vara utförliga och ha omfattande 

måttangivelser samt kompletterande bilder som visar hur plagget ser ut och hur dess passform 

är. 

Vad vi kan se i analysen är att de företag vi granskat som vänder sig mot icke 

funktionshindrade har bra rutiner i sitt arbete och den servicekvalitet som erbjuds är relativt 

hög och lever upp till respondenternas förväntningar i de flesta avseenden. Hos dessa företag 

är det dock svårt för respondenterna att finna passande kläder, och returfrekvensen blir därför 

hög. 

Hos de företag som vänder sig mot en sittande målgrupp finns det mycket att önska vad gäller 

service och rutiner. Produkterna är här anpassade efter målgruppens specifika krav och 

önskemål, men de tar inte hänsyn till de krav som ställs på kringtjänster och information. 

Exempel på detta är bland annat tydligare storleksguider, fler bilder samt val av betal- och 

leveranssätt. Bristen på anpassning efter målgruppen innebär troligtvis stora nackdelar för 

dem då det påverkar kundernas vilja att konsumera. Även utseendet på sidorna bör förbättras 

för att skapa ett mer professionellt intryck och öka den upplevda säkerheten, vilken i nuläget 

kan uppfattas som bristfällig.  

Vi har kommit fram till att vid etablering av ett e-handelsföretag är av vikt att beakta inte bara 

produkterna och deras kvalitet utan också kvaliteten på service och kringtjänster. Företaget 

bör se till sin målgrupps specifika behov, framför allt när de befinner sig på en nischad 

marknad. Oavsett hur bra produkter och välutvecklad kundservice de har så bör sidans 

utformning och grafik matcha den höga nivå som sortiment och service håller. Att arbeta med 

detta inger en högre grad av seriositet och minskar den av kunderna upplevda risken. Med 

tydlig och utförlig information om företag, produkter och servicepolicys framkallas en hög 

känsla av trovärdighet hos konsumenterna.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vi har i vår empiriska studie sett att alla granskade företag arbetar med servicekvalitet och 

kringtjänster i varierande utsträckning. Vi har kunnat ta del av vilka faktorer som värdesätts 

av kunderna och som bidrar till att kundnöjdheten ökar. Vi kan i vårt resultat se att de företag 

som vänder sig till den målgrupp vi intresserat oss för är i behov av förändring och förbättring 

då de inte uppfyller alla de önskningar som deras målgrupp har. Vi kan också se att större 

företag har en bättre upplevd servicekvalitet än mindre företag, vilket troligtvis är en 

resursfråga. 

Resultaten av den här undersökningen kan troligtvis även användas för företag som vänder sig 

till icke funktionshindrade eftersom kraven som då ställs troligen inte är lika höga. Detta är 

dock vår personliga uppfattning, så viss forskning på den egna målgruppen kan vara lämplig.  

Fortsatt forskning skulle lämpligtvis beröra hur det går att implementera rutiner så att 

servicekvaliteten uppfyller konsumenternas krav även i mindre företag. Då forskningen kring 

e-service i allmänhet och e-service för konfektionsföretag i synnerhet är begränsad skulle 

även forskning inom dessa områden tillföra mycket eftersom detta är en växande företeelse.  
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BILAGA 

ENKÄT 

 

1. Handlar du i dagsläget kläder via internet? 

Ja 

Nej 

Om ja, var? 

2. Har du någon gång returnerat varor köpta via internet? 

Ja 

Nej 

Har ej handlat via internet 

Om ja, hur gick det att returnera varan? Var det någonting som du tyckte var bra/dåligt? 

Varför? 

3. Hur anser du möjligheterna att finna passande jeans ser ut i dagsläget? 

Dåliga 

Mindre bra 

Bra 

Mycket bra 

4. Vad har du för krav och önskningar när det gäller 

Orderläggning?  

Leveranstid?  

Utlämning/hemkörning?  

Hur man skall gå till väga för att returnera?  

Priser för att returnera, ex. fraktpriser?  

5. Har du några specifika krav på information om plagget som skulle underlätta ditt 

köp? 

6. Tycker du att företag som du handlar hos har tillräcklig kundservice? 

Ja 

Nej 

Vet ej 



 

 

Om nej, varför? 

7. Tycker du i dagsläget att storleksgraderingen som finns är tillräcklig, eller skulle du 

vilja ha någonting mer? 

8. Känner du dig idag trygg när du handlar över internet? 

Ja 

Nej 

Inte funderat över det 

Varför? Motivera. 

 

9. Tycker du i dagsläget att det är lätt att navigera sig, och handla, via internet. Ser du 

några förbättringsmöjligheter? 

10. Vad får dig att känna förtroende för ett internetföretag i dagsläget? Vilka aspekter 

väger in? 
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