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The e-commerce in Sweden is constantly increasing and has done so the past couple of years. 
More and more companies are choosing to launch online businesses, which has lead to 
growing competition on the market and difficulties for the companies to differentiate 
themselves. Creating value for the customer has for a long time been essential in physical 
stores, for example by providing customers good service and loyalty programs. Provide value 
is something companies need to do in an online environment as well but it is here much more 
complex to do, this has lead to rising interest amongst companies for consumers buying 
motives- and behaviour online. Understanding these aspects are expected to give companies 
an opportunity to meet the customers needs and fulfil their goals. This understanding is 
hopefully useful for creating satisfaction, which motivates repetitive visitations and purchases 
on the web shop. This has satisfaction has though been proved hard to achieve online, since it 
is the experience on the website that differentiates rather than the product itself. The harsh 
truth for these e-commerce companies are that, in addition to this comparable or alternative 
products are just one click away. Creating value and loyal customers is therefore more 
important than ever for e-commerce companies.  

The purpose of this thesis is to examine what customer value online is and how this value can 
be created. A research model has been created by the authors, based on existing theory and 
recognized models of the buying process, both online and in physical stores. An empirical 
field study on the subject was initiated and begun with a qualitative pilot study as semi-
structured interviews which generated information about consumers attitudes, preferences and 
experiences. The information gathered during the interviews was in addition to existing theory 
used as a basis for the quantitative survey that followed. The survey as well as the pilot study 
has been performed on persons with an interest in the case company for the thesis, which is 
active within the online fashion business. The authors goal with the study has been to examine 
attitudes, preferences and experiences to get a picture of which attributes that is considered 
value creating by the customer in online environments. The data gathered in the empirical 
study was then analysed by the authors using the research model, in order to be able to make a 
statement about which attributes that are important to create value in the different phases in 
the buying process. Further practical actions have been connected to the attributes and 
suggested as possible implementations for companies to create value for their visitors and 
customers.  

The result from the empirical study indicates that efforts made by the company are important 
in all phases of the buying process but determined in the conclusion are that it is in  the  “after  
purchase” phase e-commerce companies tend to lack in creating value. It is important not to 
loose customer focus in the after purchase phase since it is at this stage loyalty can be created, 
and loyalty together with word-of-mouth is considered as the biggest proof that customer 
value has been created.  

Keywords: e-commerce, customer value, customer value creation, fashion business, loyalty 
online   
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E-handeln i Sverige ökar kraftigt och har så gjort de senaste åren. Allt fler företag väljer att 
etablera sig online, vilket har lett till hård konkurrens på marknaden och svårigheter att 
differentiera sig. Att skapa ett värde för kunden i traditionell fysisk butik har länge varit 
självklart inom modebranschen, genom exempelvis god kundservice och lojalitetsprogram. 
Värde är något som företagen behöver erbjuda sina kunder även i onlinemiljö, men är här 
mycket mer komplext att skapa, vilket har lett till ett ökat intresse för motiv- och kundbeteende 
online bland modeföretagen. Förståelsen för dessa aspekter förväntas vara en möjlighet att 
möta konsumentens behov och uppfylla dennes mål, därigenom skapa tillfredställelse, vilket 
främjar återkommande besök och köp. Detta har dock visat sig svårt att åstadkomma online 
eftersom det är upplevelsen som differentierar snarare än produkten i sig. Samtidigt är den 
hårda sanningen är att likvärdiga eller alternativa produkter enbart är en knapptryckning bort 
och värdeskapande och lojala kunder är  därmed viktigare för e-handelsföretagens framgång än 
någonsin.   
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad kundvärde online är  och hur detta kundvärde kan 
skapas. En undersökningsmodell har tagits fram av författarna, baserad på befintlig teori och 
beprövade modeller för hur köpprocesser ser ut, både online och i fysisk butik. En empirisk 
undersökning kopplat till detta påbörjades genom kvalitativa pilotstudier i form av semi-
strukturerade intervjuer där information framkom rörande konsumenters attityder, preferenser 
och upplevelser. Informationen som framkom under dessa var tillsammans med studerade 
teorier, det som låg till grund för den kvantitativa enkätundersökning som genomförts. 
Enkätundersökningen såväl som pilotstudien har utförts på intressenter till studiens fallföretag 
som är aktivt inom modebranschen online. Författarna har genom undersökningen haft som mål 
att undersöka attityder, preferenser  och upplevelser för att kartlägga vilka attribut som anses 
värdeskapande i onlinemiljö. Insamlad information har därefter analyserats av författarna med 
hjälp av den utformade undersökningsmodellen, i syfte att kunna göra ett uttalande om vilka 
attribut som är viktiga för att skapa värde  vid olika stadium i köpprocessen. Vidare har 
praktiska åtgärder kopplats till dessa attribut, vilka företag kan vidta för att skapa ett högre 
värde för sina besökare och kunder.    
 
Resultatet indikerar att ansträngningar från företaget är viktiga i alla delar av köpprocessen, 
men i slutsatsen fastställs att det framförallt är i efterköpstadiet som e-handelsföretag tenderar 
att brista i sitt arbete med värdeskapande. Viktigt är att inte tappa kundfokus vid 
efterköpstadiet, eftersom det är i detta skede lojalitet kan uppstå vilket tillsammans med  word-
of-mouth anses vara det största beviset på att kundvärde har skapats.  

 
  
 
 
 
Nyckelord: e-handel, kundvärde, kundvärdesskapande, modebranschen, lojalitet online 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Att e-handeln ständigt ökar råder inget tvivel om, och det sias om en ljus framtid både i 
forskning, dagstidningar och branschjournaler (Basso, Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001; 
Göteborgs Posten, 2013; Neurath, 2013; Chen & Dubinsky, 2003). Bara i Sverige ökade e-
handeln under tredje kvartalet 2013 med 13 % och omsättningen förväntas under 2013 ha 
passerat 37 miljoner svenska kronor (HUI Research, 2013). Under 2013 fortsatte ökningen för 
kläder och skor online med 10%, och den totala omsättningen enbart för denna kategori 
uppgick till 6,7 miljarder svenska kronor. Ökningen antas delvis ske tack vare dagens 
teknikutveckling som förbättrat möjligheterna till försäljning online. Dock ställer den snabba 
utvecklingen också krav på e-handelsbolagen då exempelvis fler format, så som smartphones 
och surfplattor idag används för e-handel samtidigt som högre prestanda än tidigare förväntas 
(HUI Research, 2013). Företagen måste därför utvecklas i takt med den växande marknaden 
för att kunna erbjuda kunden mer kvalitativa och uppdaterade e-handelslösningar (HUI 
Research, 2013).  

Modemarknaden har länge varit en mättad marknad med en översvämmande mängd aktörer 
som konkurrerar om marknadsandelarna. Den växande e-handeln har minskat avstånden 
mellan länder på marknaden och ökat konkurrensen ytterligare, vilket för företagen innebär 
större ansträngningar för att generera konkurrensfördelar (Croome, Lawley & Sharma, 2010). 
Det gäller därför att använda sig av rätt strategier för att göra försäljningskanaler online 
framgångsrika (Göteborgs Posten, 2013). Modeföretagen har framgångsrikt jobbat med att ge 
värde till kunden i fysisk butik, bland annat genom hög service och lojalitetsprogram. Internet 
är numera ett välanvänt medium för att inhandla alla typer av modeprodukter. Beteende, 
attityder och preferenser skiljer sig dock vid köp online gentemot i fysisk butik. Detta innebär 
att de traditionella metoderna för att skapa värde måste utvecklas och anpassas, framförallt för 
att inte bli ett offer för den prispress som idag råder delvis på grund av det breda utbudet 
(Ehandel.se, 2011). Kraven som föreligger för framgångsrik e-handel baseras precis som vid 
fysisk handel på konsumentens förväntningar, vilka sedan länge är kända att har ett stort 
inflytande på marknaden och dess aktörer (Wilson, Daniel & McDonald, 2002). Företagens 
intresse för förståelsen av kundbeteende, kundtillfredsställelse, skapandet av kundvärde samt 
lojalitet online har till följd av detta ökat, eftersom detta är ett sätt att knyta kunden till sig.  
(Basso, Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001). Skapandet av lojala kunden har i sin tur 
blivit omnämnt som avgörande för att överleva det hårda klimatet som råder på dagens 
modemarknad (Swaid & Wigand, 2009).  
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1.2 Problemdiskussion 

Att det idag är kunden som är i fokus för försäljningsorienterade företag finns ingen tvekan 
om (Wilson, Daniel & McDonald, 2002). Problemet för dagens företag är att det finns oerhört 
många webbshoppar för kunden att välja mellan och det blir svårt att synas bland alla dessa på 
online-marknaden (Balto, 2000). Detta blir en fråga om hur förstagångsbesökare leds till sidan 
och hur ett värde kan skapas som är så stort att kunden vill komma tillbaka. 
Förstagångsbesöket grundas oftast på marknadsföringsmässiga parametrar vilka skapar 
kännedom hos kunden som därefter kan göra valet att besöka webbshoppen eller ej. 
Återkommande besök grundar sig istället i upplevelsen från tidigare besök, köp och 
interaktion med företaget. Swaid och Wigand (2009) menar att det är avgörande att skapa 
lojala kunder för att lyckas med att driva e-handel. Att behålla gamla kunder är även enligt 
Khalifa och Liu (2007) samt Smith (2000), mer kostnadseffektivt än ständigt rekrytera nya. 
Detta pekar på hur essentiellt det är att ta hand om den trafik som leds till webbshoppen och 
därigenom försöka göra förstagångsbesökarna inte bara till tillfredsställda kunder, men 
framförallt återbesökare och lojala kunder. Kundernas benägenhet att rekommendera företaget 
och de produkter som tillhandahålls till en tredje part är mycket betydelsefullt för företaget. 
Även mer populärvetenskaplig forskning visar att denna information ofta ses som mycket 
trovärdig av den tredje parten och därigenom har en stor inverkan på köpbeslut som skall 
fattas (Sörqvist, 2000).   

Problematiken e-handelsföretag står inför är att veta vad som skapar tillfredsställelse hos 
besökarna såväl som kunderna, på webbshoppen. Lika viktigt som det är att förstå sina 
besökare och kunder är det också betydelsefullt att i en online-miljö använda sin kundbas och 
de data som finns att tillgå för att lära sig hur dessa beter sig och vad de efterfrågar (Khalifa & 
Liu, 2007). Vidare kan det antas viktigt att studera attityder och preferenser kopplat till 
kundbeteendet, för att se vad konsumenten har för avsikt med besöket, vad inställningen är 
och vad som uppskattas för att på så vis kunna möta kunden. Många tidigare studier har gjorts 
gällande ovannämnda områden inom e-handel, både ämnesspecifikt och i förhållande till 
varandra. Det som framkommit i flera undersökningar är att aspekten tillit, är grundläggande 
för framgångsrik e-handel (Chang & Tseng, 2013). Om kunden inte känner trygghet före 
och/eller vid köp innebär det i de allra flesta fall att köp uteblir (Liua & Arnett, 1999). Utöver 
tillit finns ytterligare attribut som anses viktiga för att skapa värde för kunden, vilka ofta 
betraktas som en del i en konkurrensstrategi från företagens sida (Chen & Dubinsky, 2003). 
Identifiering av de initiala stadium som driver shopping klargör var i köpprocessen de olika 
produktattributen och situationsströmmarna potentiellt kan bidra till skapandet av kundvärde 
online (Croome, Lawley & Sharma, 2010).   
 
Kundvärde anses vara den nytta en konsument får ut av en specifik vara eller tjänst i 
förhållande till vad denne får ge i utbyte för detta (Brock & Colgate, 2007). Nytta anses 
synonymt med utilitaristiska värden och idag kopplas även hedonistiska värden, som kan 
översättas till nöjen, till skapandet av kundvärde (Perea, et al. 2004). Värdeskapande 
aktiviteter kan finnas i alla faser av kundens köpprocess enligt Levenburg (2005) medan Chen 
och Dubinsky (2003) påstår att värdeskapande främst har påverkan före köp vilket är 
motsägelsefullt.  
 
Skapande av värde för kunden kan utifrån de teorier som presenterats även ses som skapande 
av värde för företag. De åtgärder företag vidtar för att skapa värde för sina kunder genererar i 
sin tur värde även för företaget, i form av lojala kunder, som genom sin lojalitet och 
tillfredställdhet tenderar att ge företagen inofficiell marknadsföring. Viktigt är därför belysa 
att skapandet av kundvärde i denna uppsats ses som två sidor av samma mynt, detta eftersom 
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värdeskapande funktioner för kunden i vissa fall kan framställas även som värdeskapande för 
företaget. Idag finns förslag på grundläggande sätt för företagen att skapa värde på kort sikt. 
Utmaningen är idag att skapa lojala kunder som inte bara vill komma tillbaka och fortsätta 
köpa utan som även berättar för andra om varumärket, vilket innebär ett byggande av en mer 
långsiktig relation. Värdeadderande aktiviteter är något det pratas mycket om och det finns 
även mer generella aspekter och attribut framtagna som avspeglas som viktiga för att skapa 
tillfredsställelse och lojalitet, vilka antas vara framgångsfaktorer i finansiella termer (Wilson, 
Daniel & McDonald, 2002). Frågan som kvarstår är dock hur dessa attribut kan tillämpas i 
den operationella verksamheten.  
 
Teorier angående skapandet av kundvärde online anses baserat på ovan problematisering 
bristfälliga. Det finns en mängd olika studier som rör ämnen som tros leda till skapandet av 
kundvärde, men det saknas tydliga riktlinjer för vilka attribut som är värdeskapande i olika 
stadium av relationen mellan konsument och företag. Inte heller finns praktiska förslag knutna 
till dessa på hur företag kan skapa kundvärde online. Här kan därför ett gap identifieras, då 
det är bevisat viktigt att skapa kundvärde online, men inte finns några tydliga riktlinjer för 
modeföretag att följa för att lyckas med detta.  
  
 

1.3 Syfte & problemformulering 
Syftet med uppsatsen är undersöka vad kundvärde online är, samt att identifiera en eller flera 
värdeskapande attribut i köpprocessen vid försäljning av kläder och/eller accessoarer online. 
Vidare är avsikten att applicera dessa på en relevant modell för att få en överblick av hur 
värde skapas i olika stadium av en relation mellan konsument och företag. Utifrån dessa 
attribut är förhoppningen att identifiera vilka praktiska aktiviteter företag kan använda sig av 
för att skapa kundvärde.  

 

Utifrån syftet utformades nedanstående forskningsfråga: 

� Vad är kundvärde online?  
� Hur kan kundvärde skapas online? 

 
 
 

1.4 Fallföretag 
Studien bygger delvis på ett samarbete mellan författarna till denna uppsats och fallföretaget, 
som är WHF Invest AB. Företaget grundades år 2011 och drivs som ett familjeföretag vid 
namnet med varumärkesnamnet Fanny Castelius, som även är namnet på företagets delägare 
och VD. Fanny Castelius är ett mindre svenskt varumärke med två anställda som säljer kläder 
och accessoarer för kvinnor, vilka också utgör målgruppen. Försäljning sker via återförsäljare 
och genom företagets egen webbshop www.fannycastelius.se.   

http://www.fannycastelius.se/
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Motiv till e-handel 

Att veta hur konsumenter använder distributionskanalen Internet är fundamentalt för 
förståelsen av det initiala steget i processen där kundvärde skapas (Croome, Lawley & 
Sharma, 2010). Primära anledningar till att handla online är bekvämlighet, tidsparande och i 
vissa fall bättre priser än i fysisk butik (Ahuja, Gupta & Raman, 2003; Chen & Dubinsky, 
2003; Khalifa & Liu, 2007). Tillgängligheten av produkter/service, tillsammans med varierat 
utbud är också viktiga anledningar till varför konsumenter väljer att handla online (Perea, et 
al. 2004; Croome, Lawley & Sharma, 2010).  En stor motivation till besök på webbshoppar är 
möjligheten för kunden att i stadiet innan köp kunna göra research och på så sätt bestämma 
vilken återförsäljare köpet skall göras ifrån (Chen & Dubinsky, 2003). Alla ovannämnda 
faktorer är dock inte lika köpdrivande och är olika betydelsefulla vid olika tillfällen (Croome, 
Lawley & Sharma, 2010). 

 

2.2 Konsumentbeteende online 

Konsumentbeteende beskriver hur konsumenter beter sig vid köp, där det finns rationella och 
icke-rationella motiv. De rationella motiven till köpet kan vara nytto-, pris- eller 
produktbaserade, det vill säga köpet uppfyller ett syfte (Childers, Carr, Peck & Carson, 2001). 
De icke-rationella motiven till köp är impulsiva och kan uppnås genom en viss upplevelse 
eller psykologiska aspekter (Sheth, 1981). Konsumenten kan enligt Johansson (2007) delas 
upp i målorienterad- och upplevelseorienterad konsument, där den förstnämnda sägs ha ont 
om tid och vill uträtta handlandet effektivt. Den sistnämnda ser handlandet som ett nöje, 
vilket gärna får ta tid och vara underhållande (Johansson, 2007). Alla kunder har olika mål 
med sitt internetanvändande och det är av stor vikt för företagen att förstå vad det är som kan 
göra att kunden uppnår sitt mål (Adjei & Clark, 2010). Målet kan exempelvis vara att fylla ett 
behov, social interaktion, underhållning eller intellektuell stimulans (Puccinelli, Goodstein, 
Grewal, Price, Raghubir & Stewart, 2009) 
 
Litteraturen pekar på låg konverteringsgrad (Croome, Lawley & Sharma, 2010) och 
undersökningar visar att 52 % använder webbsidor och webbshoppar online för att skaffa 
produktinformation och endast 24 % med intentionen att faktiskt genomföra ett köp (Ahuja, 
Gupta & Raman, 2003). Påvisats har också att konsumenter kan besöka en webbsida för att 
samla och utvärdera information fyra till fem gånger innan de känner sig tillräckligt säkra för 
att göra ett köp (Levenburg, 2005). En teori utifrån detta är att webbshopparna används för att 
göra research till ett faktiskt köp, men att köpet är tänkt att ske senare. Detta då internet 
erbjuder mycket fri information där konsumenterna enkelt kan jämföra priser och 
produktegenskaper mellan leverantörer (Chen & Dubinsky, 2003; Croome, Lawley & 
Sharma, 2010). Ett   exempel   på   detta   faktum   är   ”Shopping   cart   abandonment”,   fenomenet  
definieras som att konsumenten placerar en eller flera produkter i varukorgen hos en 
webbshop utan att göra ett köp under just den onlinesessionen (Kukar-Kinney & Close, 2010).  

Det har även visat sig att många kunder använder online shopping som underhållning och 
tidsfördriv, vilket kan vara en bidragande faktor till den låga konverteringsgraden (Kukar-
Kinney & Close, 2010). Den hedonistiska faktorn, som likställs med njutning och nöje kan 
påverka attityder och därmed även konsumentbeteende.  Detta utgör kundens uppfattning om i 
vilken grad shoppingupplevelsen är underhållande (Perea, et al. 2004; Childers, et al. 2001). 
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För att försöka förklara konsumentbeteendet online ser ut menar Lee och Chen (2010) att 
begreppet   ”flow” kan användas. Vid upplevelsen av ett flow-tillstånd fokuserar personen 
enbart på aktiviteten vilket innebär hög koncentration, njutning och att känslan för 
tidsuppfattning minskar (Lee & Chen 2010; Hsu, Chang & Chen 2011). En flow-upplevelse 
inom e-handel är enligt Hsu, Chang och Chen (2011) en avgörande faktor för konsumentens 
upplevelse av en webbshop. Tillståndet är starkt relaterat till beteende och attityd inom e-
handel i form av köpavsikt, impulsköp och fortsatt användning av webbshoppen. 

 

2.2.1 Köpprocess online 
Identifierats har att både köpbeteende och köpbeslut influeras av många olika faktorer, vilka 
kan klassificeras utifrån olika perspektiv. Den klassiska och välanvända köpprocessmodellen 
består av fem steg och presenteras av Kotler och Keller (2006), se figur 1, modellen används 
för att skapa bättre förståelse för konsumentens köpbeteende där fokus ligger på de olika steg 
en konsument genomgår vid en köpprocess (Comegys, Hannula & Váisánen, 2006; Solomon, 
2009). 

 

 
 
 
 
 

Figur 1. Kotler och Kellers femstegsmodell av köpprocessen (Comegys, Hannula & 
Váisánen, 2006, s.338) 

 
I det första stadiet inkluderas informationskvalitet, webbshopens design samt produktattribut. 
Köpstadiet består av aspekterna transaktionskapabilitet, respons, säkerhet/integritet och 
betalning. Efterköpstadiet kopplas ihop med leverans och kundservice. De menar vidare att 
den totala kundupplevelsen är ett resultat av de olika stadierna. I Croome, Lawely och 
Sharma´s  (2010) undersökning som utgår från Kotler och Keller´s (2006) modell finns ett 
antal dimensioner som identifieras som potentiella köpdrivare online. Dessa är tillit, nöje, 
differentiering, pris och innehåll (Croome, Lawley & Sharma, 2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Modell av  köpbeslutsprocessen  online,  “Model of the online buying decision 
process”  (Croome, Lawley & Sharma, 2010, s. 20)   
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Croome, Lawley och Sharma’s  (2010)    undersökning visar ett svagt samband mellan nöje och 
tillit vilket gör att detta attribut uteslutits från ovanstående modell, även om ett möjligt 
samband inte kan förnekas.    

 

2.3 Kundvärde 

Ur  ett  konsumentperspektiv  beskrivs  kundvärde  som  vad  konsumenten  upplever  att  den  “ger”  
i  relation  till  vad  den  “får”  i  utbyte  av  en  produkt  eller  tjänst  (Brock  &  Colgate,  2007;;  Chen  &  
Dubinsky, 2003; Tu & Xie, 2008). Kundvärde kan också beskrivas ur ett bredare perspektiv 
där det anses vara kundens upplevelse och utvärdering av en produkts- eller tjänsts attribut, 
samt om produkten eller tjänsten lever upp till de förväntningar kunden haft vid köp (Chen & 
Dubinsky, 2003). Kundtillfredsställelse kan uppstå genom att kunden erhåller ökat värde som 
upplevs positivt, men kan även uppstå genom att en negativ situation återställs till ett neutralt 
läge (Tsai & Huang, 2007), i det senare fallet kommer tillfredsställelsen att baseras på en 
känsla av lättnad. Detta visar att kundtillfredsställelse och kundvärde inte är en absolut storhet 
utan relateras till kundens egen uppfattning och standard (Sörqvist, 2000), det upplevda 
kundvärdet kan förändras beroende på omständigheter, konsument och/eller köpsituation. 
I en studie gjord av Chen och Dubinsky (2003) läggs fokus i det upplevda kundvärdet innan 
köp, då de menar att det oftast är här kundvärdet spelar mest roll när det gäller köp online. 
Kim (2012) påvisar ett positivt samband mellan tillit och förväntningar innan köp, men även 
mellan tillfredställelse och förväntningar efter köp till, skillnad från Chen och Dubinsky 
(2003). Om ett positivt samband uppstår antas detta leda till tillfredställelse och 
återkommande köp, vilket delvis innebär lojalitet. 

Värdeskapande sker genom differentiering och tillfredställande av kund vilket i sin tur anses 
generera lojalitet gentemot varumärket eller företaget (Brock & Colgate, 2007; Devaraj, Fan 
& Kohli, 2003; Tu & Xie, 2008). Värde, effektivitet och interaktion är de tre viktigaste 
attributen som bidrar till kundtillfredsställelse (Devaraj, Fan & Kohli, 2003). Något som 
ytterligare bidrar till värde är differentiering, eftersom webben i allt större utsträckning 
erbjuder konsumenter full information om produktalternativ, vilket gör att upplevelsen 
differentierar mer än själva produkten (Levenburg, 2005). En tillfredställande online-miljö är 
positivt korrelerad med en underhållande upplevelse på webben. Tu och Xie (2008) har 
klassificerat påverkande faktorer i fyra kluster av köpupplevelse, dessa är produktförståelse, 
shoppingupplevelse, kundservice och risk. Det som sägs vara avgörande för beslutet är 
utvärderingen av nyttan produkten/tjänsten ger i förhållande till kostnaden, alltså värdet 
kunden upplever. Bowman och Ambrosini (2000) samt Tu och Xie (2008) föreslår att det 
upplevda värdet av en produkt/tjänst baseras på konsumentens attityd till produkten/tjänsten, 
dennes behov, unika upplevelser och förväntningar på köpet.  
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2.4 Skapande av kundvärde online 
 

2.4.1 Tillit 
Tidigare studier visar att upplevd risk är en viktig faktor som påverkar konsumentens 
köpavsikt (Chang & Tseng, 2013). Risk är konsumentens uppfattning av osäkerhet och de 
negativa konsekvenserna som skulle kunna uppstå då kunden gör ett köp online. Därmed 
söker konsumenten inte bara efter omedelbara fördelar när den skall göra ett köp, utan ser 
även till de långsiktiga konsekvenserna som skulle kunna uppstå på grund av köpet (Chang & 
Tseng, 2013).Vad som   ytterligare   styrker   detta   är   Croome,   Lowley   och   Sharma’s   (2010) 
undersökning där det framkommer att förtroende är den mest avgörande faktorn vid beslut om 
köp online, parallellt uppges kontokorts- bedrägeri av de undersökta som en stor rädsla. 
Upplevelsen kring huruvida en webbshop är pålitlig eller inte påbörjas vid starten av 
interaktionen, där användare påverkas av försäkran om integritet och förmågan att slutföra 
transaktioner på ett säkert sätt. I avsaknad av direkta erfarenheter, är användarna påverkade av 
rykte och storlek på återförsäljaren, rekommendationer från vänner, recensioner från andra 
användare samt reklam och visuellt uttryck/design (Basso, Goldberg, Greenspan & Weimer, 
2001). Något som visat sig är att säkerhetscertifiering av en sida, är mycket fördelaktigt för att 
få besökaren att känna tillit (Chang & Tseng, 2013). Tillit till en återförsäljare är en komplex 
bedömning, och kan vara baserat på en rationell bedömning av en webbshops pålitlighet och 
kompetens. Känslomässigt orienterade faktorer å andra sidan ökar känslan av samhörighet 
och lojalitet, dessa faktorer bidrar till att minska komplexitet och osäkerhet samt öka 
förtroendet för den andra partens goda vilja (Basso et al. 2001), tillit har därför blivit 
identifierat som den primära källan för skapande av lojalitet (Croome, Lawley & Sharma, 
2010). 
 

2.4.2 Värdeadderande attribut & aktiviteter 
För att skapa bättre resultat vid  försäljning online krävs förståelse för sina besökare och 
kunders behov. Dessa måste i sin tur tillgodoses genom att erbjuda värdeskapande handlingar 
och aktiviteter som ökar kvaliteten för konsumenten och reducerar risker och kostnader vid 
köp online (Chang & Tseng, 2013), trots detta verkar det utifrån litteraturen verkar det osäkert 
huruvida  pris faktiskt är en köpdrivande faktor (Croome, Lawley& Sharma, 2010). De 
viktigaste framgångsfaktorerna online är enligt Liua och Arnett (1999) kvalitet på information 
och service, kreativitet i designen samt nöje. Webbdesign är en funktion som anses påverka 
användarbeteendet och köpintentionen (Croome, Lawley& Sharma, 2010; Ahuja, Gupta & 
Raman, 2003). Det sägs att designen bör baseras på kunskap om hur besökarna använder en 
webbplats för att skapa funktion i förhållande till nöje, Koufaris (2002) menar vidare att 
underhållande shopping påverkar intentionen att återbesöka en webbshop. Grundat på tidigare 
litteratur har Holbrook (2000) konstaterat att nöje innefattar underhållning, fantasi och 
känslor, Croome, Lawley och Sharma (2010) menar vidare att webbshoppen bör innehålla 
nöjen utöver det praktiska, i form av tillexempel inspiration, som motiverar och får besökare 
och kunder  att aktivt delta. Hög informationskvalitet och en användarvänlig webbshop 
påverkar också besökarens köpintention och tillfredsställelse (Croome, Lawley & Sharma, 
2010; Gao, Zhang, Wang & Ba, 2012; Levenburg, 2005; Johansson, 2007; Liua & Arnett, 
1999) Viktigt är också att betalningsmetoderna är välfungerande, för att skapa enkelhet vid 
genomförande av köp (Ltifi & Gharbi 2012; Devaraj, Fan & Kohli, 2003).  
 
Utöver en användarvänlig design och underhållning krävs det som kallas ”Store  Image”,  som  
beskriver konsumentens uppfattning om både materiella och immateriella aspekter av en 
butik. Något som länge   har   varit   ett   utbrett   koncept   inom   modebranschen   är   ”Visual 



ATT SKAPA KUNDVÄRDE ONLINE  Ericsson & Anderson Roussakis 

 8 

merchendising”,   vilket innebär en strategisk presentation av företaget och dess produkter 
(Lennon & Ha 2010). Konceptet inkluderar all visuell kommunikation till besökarna så som 
presentation av produkterna, rekvisita, musik, och marknadsföring, vilket kan bidra till 
underlättande av kundens köpprocess och skapar en attraktion till ett köpbeslut. Den här typen 
av kommunikation blir online svårare att uppnå då många fysiska element utesluts i en virtuell 
miljö (Lennon & Ha). Webbshoppars image påverkar konsumentens köpavsikt genom upplevt 
värde, detta framförallt då det finns svårigheter i att bedöma produkters kvalitet online. Ett 
sätt att undersöka till vilken grad kunderna är tillfredsställda är att låta kunderna själva lämna 
sitt omdöme på webbshoppen (Best, 1997).  
 
Även leveransen är positivt kopplad till kundens tillfredställelse där det är av vikt att kunden 
kan följa sin order, att leveransen kommer i tid samt att det finns möjlighet till interaktion 
mellan parterna (Lin & Sun, 2009; Cao, Gruca & Klemz, 2003).  Kunderna förväntar sig god 
service under hela köpet bland annat för att kunna kommunicera med återförsäljaren om allt 
från produkt till leverans och betalning (Levenburg, 2005). Det har också visat sig att 
konsumenten uppskattar om denna kommunikation kan ske via telefon (Johansson, 2007 ). 
Devaraj, Fan och Kohli (2003) menar att möjligheten för kunden att spara personlig 
information vid köpet som till exempel namn, adress och betalningsinformation kan öka 
tillfredsställelsen hos kunden och underlätta användningen av webbshoppen. Detta då kunden 
slipper fylla i informationen vid återbesök, vilket gör processen enklare. 

 
 

2.5 Lojalitet 

Lojalitet kan definieras som en kontinuerlig relation mellan kund och tillexempel varumärke 
eller produkt/tjänst (Ltifi och Gharbi, 2012; Smith 2000). Det är en emotionell relation som i 
sin tur kan beskrivas som kundens intentioner att göra ett återköp hos ett företag, vilket 
innebär ett beteende som över tid kan mätas i på olika sätt, men framförallt genom 
köpfrekvens (Michaelidou & Christodoulides, 2011).  Utöver avsikten att utföra köp, kan en 
kunds lojalitet och tillfredställelse uttryckas genom ett "vårdande beteende". Ett sådant 
beteende grundar sig i önskan om att behålla relationen till företaget och tar uttryck bland 
annat genom tendensen till att ge konstruktiv kritik samt word-of-mouth spridning, vilket är 
en typ av inofficiell marknadsföring (Ltifi & Gharbi, 2012). Word-of -mouth, är en av de 
viktigaste drivkrafterna för att skapa trafik till en hemsida, kundernas benägenhet att 
rekommendera företaget och de produkter som tillhandahålls till en tredje part är mycket 
betydelsefullt för företaget. Denna information ses ofta som mycket trovärdig av en tredje part 
och får därigenom en stor inverkan på köpbeslut som skall fattas (Sörqvist, 2000). En 
tillfredsställd kund är med andra ord ett steg närmare en lojal kund (Anderson & Srinivasan, 
2003; Ltifi & Gharbi, 2012), men Oliver (1999) påpekar att kundnöjdhet inte är detsamma 
som lojalitet.  

Lojalitet kan förekomma i olika former och skiljas kan mellan kunskapsrelaterad, 
känslorelaterad och beteenderelaterad lojalitet (Sörqvist, 2000). Kunskapsrelaterad lojalitet 
bygger på att kunden är lojal beroende på kunskap om olika relativa fördelar som den aktuella 
varan eller tjänsten ger. Sådana fördelar kan till exempel vara kvalitet eller kostnader. Detta är 
den svagaste formen av lojalitet i och med att den lätt kan minska om ett nytt konkurrerande 
alternativ erbjuder andra fördelar (Sörqvist, 2000).   Känslorelaterad lojalitet baseras istället 
på kundens attityder och känslor, eftersom denna form av lojalitet beror på tillfredställelse 
som kunden upplevt över tiden är den betydligt starkare än kunskapsrelaterad lojalitet. 
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Beteenderelaterad lojalitet, som är den starkaste formen av lojalitet, grundar sig på att kunden 
skapat vanor och rutiner som gynnar en viss produkt.  Kunden kommer härigenom att agera 
till företagets eller organisationens fördel utan att resonera och tänka (Sörqvist, 2000).  Detta 
fenomen beskrivs på ett likdanande sätt av Dick och Basu (1994) samt Michaelidou och 
Christodoulides (2011).  

Det finns inget exakt svar på vad som genererar e-lojalitet, då den yttrar sig på olika sätt 
beroende på bransch och konsument (Smith, 2000). Fastställt är dock att en framgångsrik 
online-miljö bygger på att skapa engagemang hos konsumenten, vilket bland annat är tänkt att 
leda till längre besök på sidan och återupprepade besök (Novak, Hoffman & Yung, 2000). I 
en undersökning om kundens motiv till att ha en relation med företag har Peterson (1995) 
kommit fram till att detta  främst grundas på rabatter och insparande av pengar, helst utan 
någon egentlig uppoffring från kundens sida. Andersson och Srinivasan (2003) samt Smith 
(2000) menar dock att lojalitetsrabatter och andra lockelser främst påverkar kunden till köp på 
kort sikt och inte skapar en långvarig relation mellan företaget och kunden, även Peterson 
(1995) menar att lojalitet inte bör grundas på rabatter.  

 
 

2.6 Undersökningsmodell 

För att på ett överskådligt sätt kunna analysera resultatet från den empiriska undersökningen 
och därigenom identifiera vilka attribut som skapar värde i relationen mellan en konsument 
och ett företag, har en modell baserad på teorin i detta kapitel utformats. 
Undersökningsmodellen har först och främst baserats på femstegsprocessen av köpmodellen 
som presenterats som figur 1 (Comegys, Hannula & Váisánen, 2006). Detta är en generell och 
beprövad modell som framförallt kopplas till köpprocessen i en fysisk butik, även om denna 
också appliceras på e-handel (Comegys, Hannula & Váisánen, 2006; Solomon, 2009). 
Författarna har därför adderat steg till modellen baserade på övrig teori kopplad till ämnet. 
Modellen har på så sätt anpassats efter nyare teorier särskilt inriktade på e-handel, för att 
matcha de intressen som föreligger för denna studie (Koufaris, 2002; Sörqvist 2000; Basso, 
Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001; Swaid & Wigand, 2009; Ltifi & Gharbi, 2012).  

Modellen är tänkt att beskriva den process som i en relation mellan konsument och företag 
leder fram till de stadium som anses vara bevis på att kundvärde har skapats, vilka är 
tillfredställelse, återköp, lojalitet och word-of-mouth (Sörqvist, 2000; Anderson & Srinivasan, 
2003; Ltifi & Gharbi, 2012).  Illustreringen visar de olika stegen i en köpprocess online och 
vilken relation de har till varandra. Undersökningsmodellen är alltså ett schema över den 
värdeskapande processen som varje enskilt företag kan utgå ifrån för att enklare kunna 
kartlägga vilka attribut som är viktiga i vilket stadium för besökaren/kunden. För detta krävs 
att en identifierad målgrupp finns och att företaget känner till dennes motiv och mål (Adjei & 
Clark, 2010).  

Modellen har i denna studie legat till grund för identifiering av värdeskapande attribut 
kopplade till olika stadium av köpprocessen, vilket förenklar och förtydligar värdeskapandet i 
en onlinemiljö. Detta uppfyller i sin tur kravet på enkelheten i en modell (Holme & Solvang, 
1997).  
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Figur 3. Undersökningsmodell, ”Den värdeskapande processen”,  utformad av författarna.  
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3. Metod 

3.1 Metodval & forskningsdesign 

Med problemdiskussion och teori som grund har ambitionen varit att undersöka vad som 
skapar värde för kunden online och attribut knutna till detta. Denna utgångspunkt ger oss en 
deduktiv ansats då teori är det som legat till grund för identifieringen av gapet, som utreds i 
den empiriska undersökningen (Bryman, 2008). Gapet har sedan undersökts genom att se till 
hur konsumentattityder online ser ut gällande kläder och/eller accessoarer, vilka preferenser 
som finns kopplat till detta och även upplevelser konsumenterna haft. Utifrån syfte och 
forskningsfråga togs beslutet att genomföra en kvantitativ studie. Valet att genomföra denna 
typ av studie bygger på att metoden inom den givna tidsramen gav oss möjlighet att nå ut till 
ett större antal individer, vilket föredrogs för att få en överskådlig och mer generaliserbar bild 
än vad som generellt uppnås med kvalitativa studier (Bryman, 2008). Då det som bland annat 
undersökts är attityder och preferenser, anses det viktigt att nå ut till ett stort antal 
respondenter eftersom både attityder och preferenser är varierande och önskan varit att kunna 
generalisera till en viss grad, vilket kvantitativa studier är kända att vara kopplade till 
(Bryman, 2008). Då flera olika individer undersökts för att identifiera värdeskapande attribut, 
förefaller vår studie att vara av tvärsnittsdesign.  

Den kvantitativa undersökningen utgörs av enkäter som i sin tur har baserats på en pilotstudie 
bestående av explorativa intervjuer. Pilotstudierna genomfördes för att skapa en större 
objektivitet, eftersom vi önskade grunda utformandet av enkäten i minsta möjliga mån på 
egna erfarenheter och preferenser, vilket trots detta är något som i alla studier har en påverkan 
(Holme & Solvang, 1997). De explorativa intervjuerna genomfördes därmed för att ge 
underlag till, och underlätta utformandet av enkäten och dess svarsalternativ. Samtidigt var 
tanken att samla in mer djupgående information för att även kunna ställa denna mot den 
kvantitativa information som enkäten genererat. En kort semi-strukturerad intervju 
genomfördes innan pilotstudierna med Fanny Castelius, som är fallföretagets VD, för att få en 
bild av hur företaget arbetar med skapandet av kundvärde idag och på så sätt kunna utforma 
ett korrekt intervjuschema till våra pilotstudier. Valet föll på semi-strukturerade intervjuer då 
det i denna typ av intervju, trots att intervjuschema tillämpas, finns stora möjligheter att ställa 
fördjupande följdfrågor om så önskas (Bryman, 2008; Denscombe, 2009). Vidare har detta 
tillvägagångssätt valts då ett avslappnat intervjuklimat eftersträvades, så att den intervjuade 
och intervjuaren skulle kunna uppnå en dialog och generera så uttömmande svar  som möjligt 
(Denscombe, 2009).   

Att enkäter valts som den primära undersökningsmetoden beror delvis på att det är lätt att 
administrera och inte särskilt tidskrävande (Bryman, 2008), vilket varit en avgörande faktor 
då studien haft en viss tidsbegränsning. Eftersom internet är den kanal som studerats och 
också där fallföretaget når sina kunder kan en webbaserad enkät motiveras genom att mötet 
med konsumenten då sker i den rätta kontexten. Detta för att inte skapa annorlunda eller nya 
intryck,  som i värsta fall kan påverka respondenternas svar (Holme & Solvang, 1997). Det 
insamlade materialet har sedan analyserats genom univariata analyser (Bryman, 2008). Detta 
föredrogs då de olika frågorna varit kopplade till attityder, preferenser och upplevelser hos 
respondenterna, vilka vi önskat mäta var för sig, för att i sin tur kunna koppla dessa till den 
framtagna undersökningsmodellen, se figur 3.  
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3.1.1 Empirisk bakgrund och avgränsning 
Denna uppsats skrivs som tidigare nämnt i samarbete med varumärket Fanny Castelius. I och 
med detta samarbete sker en naturlig avgränsning för vår undersökning till personer som 
uppgivit sin e- mailadress på www.fannycastelius.se eller   ”gillat”   Fanny   Castelius   på  
Facebook. E-mailadressen kan ha uppgivits vid genomfört köp, avbrutet köp, registrering av 
nyhetsbrev eller dylikt. Liknande förutsättningar gäller gilla-markeringar på Facebook. Detta 
ger oss en avgränsning som utesluter individer som inte visat intresse för företaget via 
onlinemedier, vilket gör att avgränsningen också bidrar till ett subjektivt urval (Bryman 2008; 
Denscombe, 2009). Företaget erbjuder enbart produkter för kvinnor men eftersom det inte är 
slutkonsumenten vi undersöker, utan de som besökt sidan och registrerat sin e- mailadress 
eller gillat på Facebook, kan undersökta i denna studie vara av båda könen och ha haft 
varierande syfte med sitt besök, sin inskrivna e-mailadress och/eller gillamarkering. Fanny 
Castelius försäljning sker framförallt inom Sveriges gränser1 och det är därav även här fokus 
för denna undersökning kommer ligga.  

 

3.1.2 Semi- strukturerade explorativa intervjuer 
Intervjuerna utformades efter att ha tagit del av befintlig teori relaterad till kundvärde vilket 
resulterat i de teman som undersökts, vilka är: e-handelsvanor, motiv till e-handel, negativt 
om e-handel, avbrutna sessioner online, attityder till e-handel, preferenser kring e-handel samt 
upplevelser. Intervjuerna genomfördes över telefon, vilket beror på att telefonintervjuer bland 
annat minskar intervjuareffekten (Bryman, 2008). Intervjuaren var även densamma under alla 
intervjuer för att ytterligare minska skillnaden i påverkan mellan de olika intervjuerna. Tiden 
på intervjuerna varierade beroende på hur utförlig respondenten var i sina svar, men låg i 
genomsnitt på tjugo minuter. Intervjuerna har utgått från det intervjuschema2 som utformats. 
Frågorna har under alla intervjutillfällen ställts i samma ordning men följdfrågor som ställts 
har varierat i både utformande, ordningsföljd och antal. Samtliga intervjuer spelades in 
samtidigt som anteckningar fördes av den andre författaren och har efteråt transkriberats i 
kvalitetssyfte.  

 

Val av respondenter 
Valet av intervjuobjekt gjordes genom ett snöbollsurval, det vill säga ett subjektivt icke-
sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). Detta då konsumenterna som intervjuats härletts från 
fallföretaget till oss som intressanta individer att undersöka utifrån vårt syfte.  

 

3.2.3 Enkät 
Enkäten3 grundades som tidigare nämnt på de explorativa intervjuerna. Detta ledde till att 
frågor där alla respondenterna vid intervjun svarade identiskt togs bort, då vi ansåg dessa 
mättade. Även temat avbrutna sessioner online uteslöts då svaren varit både identiska och 
uttömmande under intervjuerna. Övriga teman behölls även om frågor redigerades för att göra 
dem mer tydliga och svarsalternativen så relevanta som möjligt. Enkäten var, som tidigare 
nämnt, webbaserad och utformades med surveyverktyget Google forms, eftersom detta anses 
vara ett enkelt verktyg att använda för de tillfrågade, vilket påstås vara viktigt (Denscombe, 

                                                 
1 FannyCastelius, VD och delägare, Fanny Castelius, Intervju den 1 april 2014 
2 Se bilaga 9.2 
3 Se bilaga 9.3 

http://www.fannycastelius.se/
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2009). Respondenterna blev som tack för sitt deltagande erbjudna en värdecheck á 50 SEK 
hos Fanny Castelius. 

 

Urval och bortfall  
Då vi själva valt att samarbeta med Fanny Castelius och därmed de individer som intresserar 
sig för varumärket, kan urvalet anses subjektivt (Denscome, 2009). Urvalet till 
enkätundersökningen är vidare ett bekvämslighetsurval då den fördefinierade gruppen är 
personer som uppgivit sin e-mailadress tillgänglig för nyhetsutskick på 
www.fannycastelius.se samt  de  som  ”gillat”  fallföretaget  på  Facebook, och är de som funnits 
till hand för oss att undersöka (Bryan, 2008; Denscombe, 2009).  

Enkäten skickades ut genom Fanny Castelius till konsumenterna via företagets nyhetsbrev4, 
som når ut till drygt 820 personer. Nyhetsbrevet har en öppningsfrekvens på 40%, vilket 
innebär att 328 personer har öppnat mailet. Ytterligare ett nyhetsbrev har efter detta gått ut, 
där enkäten funnits tillgänglig, vilket klassas som en påminnelse. Enkäten har också varit 
tillgänglig att besvara på fallföretagets Facebook-sida, där de har 490 gillamarkeringar. 

Svarsfrekvensen på enkäten kan anses förhållandevis låg. Ett stort bortfall vid surveyenkäter 
är enligt Bryman (2008) vanligt, vilket gjorde att den låga svarsfrekvensen inte var någon 
överraskning. Vi hade dock önskat att ytterligare en påminnelse skulle skickats ut, för att  
undvika skevhet i svaren (Bryman, 2008; Denscombe, 2009). Detta gick dock inte då 
utskicket av enkäterna sköttes av fallföretaget, vilka inte var villiga att skicka ut ytterligare en 
påminnelse. Det var inte heller önskvärt att gå utanför urvalsramen för att få in svar, då vi 
ansåg att dessa svar inte hade varit lika värdefulla varken för studien eller fallföretaget. 
Kvalitet fick gå före kvantitet, men med insikt om begränsningar i att kunna dra allt för 
generella slutsatser från enkätsvaren. Ifrågasättas kan dock om det som ovan nämns är ett 
faktiskt bortfall, eftersom öppningsfrekvensen enbart avser hur många som öppnat 
nyhetsbrevet och inte enkäten i sig. Huruvida det finns ett bortfall på Facebook är svårt att 
diskutera då det inte går att få svar på hur många som tagit del om informationen om enkäten.   

 

 

3.4 Kvalitets- & tillförlitlighetsbedömning 

3.4.1 Reliabilitet  

Gällande reliabiliteten finns framförallt vid kvalitativa metoder en större risk för påverkan på 
de individer som undersökts, vilket berör pilotstudien som genomförts. Något som behöver 
tas i beaktning vid användning av intervjuer, är hur personen som intervjuar påverkar 
intervjuobjektet (Bryman, 2008; Denscombe, 2009). Bland annat så kan påverkan ske genom 
hur frågorna ställs, vilket kön intervjuaren är av och om egna preferenser uttrycks kan dessa 
vara ledande (Bryman, 2008). Nämnda faktorer kan ge skevhet i svaren eller påverka den 
intervjuades svarstendenser. Intervjuareffekten har försökt att minimeras genom neutralitet 
under intervjun, påverkan kan också anses bli mindre eftersom intervjuerna utförts över 
telefon (Bryman, 2008; Denscombe, 2009). Vi har också valt att låta samma person utföra 
intervjuerna för att minska skillnaderna i påverkan mellan de olika respondenterna och hur 
frågorna ställs.  

                                                 
4 Se bilaga 9.5 

http://www.fannycastelius.se/
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3.4.2 Validitet  
En viktig fråga är huruvida de operationella begreppen stämmer överens med de teoretiska 
(Holme & Solvang, 1997). De teman som använts vid enkätundersökningen kan alltså 
ifrågasättas i avseende begreppsvaliditet, då kundvärde online inte har en given definition 
(Bryman, 2008). Detta innebär att begreppet inte nödvändigtvis behöver vara konsistent och 
följdriktigt och därav finns tolkningsutrymme som kan innebära att undersökningen är mindre 
tillförlitlig (Bryman, 2008). För att motverka motstridigheter mellan teoretiska och 
operationella begrepp har teorier studerats för att ge ett bredare spektrum samtidigt som både 
intervju med fallföretagets VD5  har genomförts innan pilotstudierna och enkäterna sedan 
baserats på dessa. Vad som bör påpekas är dock att undersökningen syftar till att klargöra vad 
kundvärde online är, vilket inneburit att tolkningsutrymme till viss del behövts för att inte leda 
respondenterna i sina svar.  För att legitimera studiens validitet hade en experimentell design 
kunnat vara fördelaktig. Detta då resultatet av empirin kunnat prövas genom en faktisk 
implementering och en analys av utfallet från detta hade kunnat genomföras. De slutsatser 
som dragits bygger på befintlig teori, empirisk undersökning och analys av dessa två, men 
detta inte givet att kundvärdet online kommer öka om attribut och aktiviteter som framkommit 
som viktiga utvecklas vidare hos en webbshop. 

Vad gäller den extern validitet bygger som tidigare nämnt den empiriska undersökningen på 
individer knutna till fallföretaget. Detta skulle kunna göra studien generaliserbar till individer 
som är knutna till liknande företag. Det vill säga mindre nystartade företag som säljer kläder 
och/eller accessoarer till kvinnor via en webbshop, med Sverige som sin största marknad. 
Dock bör has i åtanke att attityder, preferenser och beteende varierar bland annat beroende på 
typ av kläder som säljs, där exempelvis ett sportplaggs materialegenskaper kan antas viktigare 
än för en t-shirt, då material i ett sportplagg fyller en funktion till större grad. Eftersom 
svarsfrekvensen i enkäten dessutom var låg kan ifrågasättas huruvida det kan finnas skevhet i 
svaren (Denscombe, 2009). Detta innebär att vi inte vet om de som valt att inte delta i enkäten 
skiljer sig från de som valt att göra det (Bryman 2008; Denscombe, 2009). Å andra sidan 
ligger en mer kvalitativ undersökning till grund för enkäterna, där likheterna var stora dessa 
emellan. Resultatet har i sin tur stöd i teorierna med få avvikelser, vilket stärker validiteten 
trots låg svarsfrekvens.  

 

3.4.3 Replikation 
Replikerbarheten i denna studie är begränsad, bland annat då beteende och preferenser inte är 
konstant utan förändras över tid. Detta innebär att en snarlik studie under en senare tidsperiod 
skulle kunna visa andra resultat trots att studien i teorin är replikerbar. Inte bara beteenden 
utan även teknik är något som utvecklas över tid, vilket kan göra att förutsättningarna för e-
handeln framöver förändras och även detta skulle kunna bidra till ett annorlunda resultat. 
Fanny Castelius är vidare ett relativt oetablerat varumärke med ett litet företag bakom, vilket 
gör att det kan ifrågasättas huruvida skapandet av kundvärde online skiljer sig från dem 
gentemot ett större mer väletablerat företag. Att det finns en geografisk begränsning är också 
nämnvärt, då en replikation av denna studie med största sannolikhet gett andra resultat i andra 
världsdelar.  

  

                                                 
5 Se bilaga 9.1 
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4. Resultat 
4.1 Explorativa djupintervjuer 

4.1.1 E-handelsvanor 
Totalt tre intervjuer genomfördes, där två av respondenterna var kvinnor och en man. Vid 
frågan om vilken typ av teknisk utrustning som oftast används för att genomföra köp online 
svarade alla tre respondenter: dator. Besöksfrekvensen på webbshoppar skiljer sig mellan de 
tre respondenterna. Uppföljningsfrågan till besöksfrekvensen var hur ofta respondenterna 
genomför köp av kläder och/eller accessoarer online. Respondent tre, som besöker denna typ 
av webbshoppar flera gånger i veckan, säger att ett köp i genomsnitt genomförs en gång 
varannan månad, samma svar fick vi från respondent ett som gör besök en gång var fjortonde 
dag. Respondent tre, som gör besök en till två gånger i månaden svarade att köp genomförs 3-
4 gånger per år. På frågan om avsikten med besök på webbshop de gånger respondenterna inte 
genomfört ett köp svarade alla respondenterna att de vill se vilket mode som råder för 
tillfället, vilka nyheter som kommit in och fundera innan de genomför ett köp.  
 

4.1.2 Motiv till e-handel 
De främsta anledningarna till att handla online påstås av alla tre respondenter vara 
bekvämlighet och tillgänglighet. Tillgängligheten omnämns framförallt i avseende att kunna 
handla under vilken tid som helst på dygnet. Samtliga respondenter lyfter också fram tiden 
som en viktig aspekt och det främsta underliggande argumentet är att det kräver mindre tid att 
leta efter produkter online i jämförelse med att gå runt i flera olika fysiska butiker och leta. En 
av respondenterna lyfter också fram möjligheten att prova produkterna hemma i lugn och ro 
som en positiv aspekt.  
 

4.1.3 Negativt om e-handel 
Vid frågan om huruvida respondenterna ser några negativa aspekter med att handla kläder och 
accessoarer online svarade två av de tre respondenterna att nackdelen är att det inte finns 
möjlighet att prova produkterna innan köpet, och inte heller att klämma och känna på dem. 
Den tredje respondenten ansåg att den enda nackdelen är att det kan bli dyra fraktkostnader 
om produkten ska skickas tillbaka. En av de tre respondenterna ansåg sig sakna något när hen 
handlar online, vilket är möjligheten att kunna se vilka återförsäljare ett specifikt plagg sålts 
till om det inte finns tillgängligt på en hemsida eller webbshop. Vidare tillfrågades 
respondenterna om det var några verktyg de saknar online, där den andra respondenten 
svarade att det var bra att kunna spara sina varor i kundkorgen till nästa besök och den tredje 
svarade att en önskelista med möjlighet att dela denna med andra var ett verktyg som skulle 
uppskattas. (Vid denna fråga fick samtliga respondenter vägledning genom att vi räknade upp 
vissa förslag, då frågan var öppen och lite svår för respondenterna att svara på själva). 
 
Två av tre respondenter svarade nej på frågan rörande om något hade fått dem att avstå från 
att genomföra ett köp online. Den tredje respondenten svarade att hen hade avstått från köp 
om sidan verkade oseriös, tillexempel om den verkar ha orimligt låga priser. Denna 
respondent avstod också från köp om sidan fått dåliga recensioner på nätet av andra som 
handlat där.  
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4.1.4 Avbrutna sessioner online 
Alla tre respondenter svarar att de någon gång övergett en kundkorg online. Två av 
respondenterna svarade att detta oftast sker då de blir störda i sin shopping, detta 
störningsmoment har då lett till att hela köpet uteblivit. Den tredje respondenten svarade att 
lämnandet av varukorgen oftast sker på grund av ånger redan innan köpet genomförts, främst 
på grund av ekonomiska skäl.  
 

4.1.5 Attityder till e-handel 
För att respondenterna ska vilja göra ett köp menar två av dem att en webbshop ska erbjuda fri 
frakt och fri retur. Den tredje respondenten svarade fri frakt men påstod att fri retur inte var så 
viktigt. Respondenten värderar dock högt att det framgår tydligt vad dessa kostnader blir, för 
att det inte sedan ska uppstå några överraskningar när köpet ska genomföras. På frågan om det 
fanns något som kunde uppmuntra respondenterna till köp svarade två respondenter olika 
typer av rabatter/kampanjer, medan den tredje respondenten påtalade vikten av en fin och 
inspirerande hemsida. Viktigt för denna respondent var också att det fanns en kundtjänst som 
snabbt kunde svara på frågor om köpet eller produkten.  
 

4.1.6 Preferenser kring e-handel 
Gällande respondenternas preferenser kring hur produkter presenteras online svarade en utav 
respondenterna att hen inte hade några preferenser. De två andra uppskattar när produkten 
visas på en modell, och att produkten kan iakttas ifrån olika vinklar. 
Vad gäller vilken information respondenterna vill ha om ett plagg när de handlar online var 
svaren material, kvalitet, storlekar och produktionsland.  
 

4.1.7 Upplevelser 
Respondenterna blev tillfrågade om de haft någon shoppingupplevelse de minns som extra 
positiv. De svarade då med olika situationer som direkt kan kopplas till att webbshoppen 
erbjudit bra priser, snabba leveranser och god kundservice. Vidare kom frågan om vilken den 
första  webbshoppen  respondenten   tänkte  på  när  vi  nämnde  ”kläder  och  accessoarer”,  vilken  
gav svaren: Nelly.com, Zalando, Ebay, H&M, MQ och Boomerang. Noteras bör att 
respondenten som gav svaret MQ och Boomerang angav dessa som svar då hen tar emot 
nyhetsmail från dessa företag, "De jag är inne på mest är jag inne på för att jag får 
nyhetsbrev på mailen. Det är MQ och Boomerang, och de visar kläderna på ett bra sätt".  
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4.2 Enkäter 
 
4.2.1 E- handelsvanor 
Enkäten besvarades totalt av 25 personer, 23 av dessa var kvinnor och 2 var män. Åldern hos 
respondenterna varierar från allt mellan 15 till 67 år. Majoriteten av respondenterna besöker 
webbshoppar mer sällan än varannan vecka och en minoritet besöker webbshoppar varje dag, 
vilket presenteras i diagrammet nedan. Av respondenterna har 84 % någon gång genomfört ett 
köp av kläder och/eller accessoarer online och av dessa uppger 29 % att de genomför köp 
varje månad. 36 % av respondenterna har hittat till en webbshop via rekommendation. 
 

 
Tabell 1. Besöksfrekvens på webbshoppar som säljer kläder och/eller accessoarer 
 

4.2.2 Motiv till e-handel 
Det främsta motivet till köp online som uppges av de som någon gång genomfört ett köp, är 
bekvämlighet, tätt följt av tillgänglighet. Pris är enligt respondenterna det av de möjliga 
svarsalternativen som motiverar minst till köp online. Vad gäller frakt och returkostnader 
uppges detta av 57 % ha en stor betydelse vid köp online, hur stor är dock inte undersökt. 
Tilläggas bör dock att enbart 14 % anger att dessa kostnader är avgörande för köpet. Noteras 
bör att respondenterna kunde välja fler än ett svarsalternativ.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Tabell 2. Motiv till köp av kläder och/eller accessoarer online  
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4.2.3 Negativt om e-handel 
Utav respondenterna anser 64 % att det finns negativa aspekter med att handla online. Många 
av svaren syftar till den fysiska frånvaron av plagget, där kunden inte på ett enkelt sätt kan 
avgöra storlek eller känna på plagget. Alla gånger är det inte heller lätt att avgöra hur plagget 
visuellt ser ut i verkligheten då bilderna kan vara missvisande. En respondent ställer sig också 
negativt till att lämna ut betalningsinformation. 
 
Vid frågan om det är något som fått respondenterna att avstå från att genomföra ett köp på en 
webbshop svarar 60 % ja. Den främsta anledningen som tas upp av 46 % av de som svarat ja, 
är dyr frakt och returkostnad. Även dålig information om produkten har angivits som en 
anledning. Informationen som saknats är beskrivning av produkt, plaggmått, material/kvalitet, 
passform, storlek och tillverkningsland. Även dålig kvalitet på produktbilder har fått 
respondenter att avstå från köp. Utöver detta anges att önskad betalningsmetod inte funnits 
tillgänglig eller att betalningsprocessen varit för invecklad. Lång leveranstid och generell 
osäkerhet till sidan eller produkten är även något som omnämns.  
 
När respondenterna som någon gång handlat online fick frågan om de saknat någon funktion 
när de handlat, svarade 14 % ja. De funktioner som respondenterna uppger att de saknat är 
lagersaldo, möjlighet att få personlig kontakt med företaget - gärna genom telefon, och att 
betalningsalternativet PayPal ofta saknas. Liknande svar förekommer när samtliga 
respondenter fick möjlighet att svara på vad de saknat när de enbart besökt en webbshop.  
 

4.2.4 Preferenser kring e-handel 
Vad gäller preferenser kring betalning föredrar 90,5 % att bli erbjudna fler än ett 
betalningsalternativ. De främsta alternativet som önskas är kontokort, men även faktura och 
direktbetalning via Internetbank föredras. PayPal och avbetalnings-möjligheter kan av svaren 
antas vara mindre viktiga att erbjuda som alternativ vid betalning online. Vad gäller 
produktvisualisering online vill respondenterna helst ges möjligheten att se produkten både på 
en modell och på video, som i enkäten föreslagits som catwalkfilm eller annan 3D visning. Ett 
mindre antal svarar att de i kombination med något av de andra alternativen vill se produkten 
på provdocka eller enbart produkten. Precis som med betalningsmöjligheter föredrar kunden 
att ha flera alternativ att välja på när det gäller visualiseringen av produkten. När det kommer 
till vilken information respondenterna vill ha om ett plagg svarar 88% att de är intresserade av 
material/kvalitet. Information om färg och passform är också av stor vikt, likväl som 
plaggmått och detaljbeskrivning. Färre respondenter är intresserade av tvättråd och enbart ett 
fåtal av produktionsland. En av respondenterna föreslår även att den storlek som modellen bär 
skall anges. Noteras bör att respondenterna kunde välja fler än ett svarsalternativ.  
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Tabell 3. Önskemål om information gällande plagg online 
 
Respondenterna tillfrågades även om funktioner de skulle uppskatta. De flesta av dem finns 
redan implementerade online, men är inte allmänt vedertagna. Noteras bör att respondenterna 
kunde välja fler än ett svarsalternativ. Nedan presenteras resultatet.  
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4.2.5 Upplevelser 
Majoriteten av de som tillfrågats om de har en shoppingupplevelse som de minns som extra 
positiv, svarar nej. De 33 % som haft en extra positiv upplevelse, uppger i öppna svar snabba 
leveranser samt enkelhet att returnera som anledningar. En kund nämner även premier.  
 

"Jag köpte en produkt från Kanebo och fick en strandväska med miniprover från 
dem, PLUS att jag fick en väska med tio skönhetsprodukter från sidan jag 

handlade från värde 1100 kr. Fick så mycket mer än vad jag väntade mig helt 
enkelt." 

 
 
En utav respondenterna uppger också kundservice efter köp som en extra positiv upplevelse. 
 

"Min dotter tappade sin Amazon Kindle och skärmen sprack. Trots att det var 
hennes fel så skickade Amazon en ny, helt gratis. Imponerande." 

 
På frågan om vilken webbshop respondenten uppskattar extra mycket hänger svaret ihop med 
den webbshop där de haft en extra positiv shoppingupplevelse. De andra webbshopparna som 
omnämns anses ha brett utbud. Enstaka respondenter omnämner också exklusivitet, unicitet, 
användarvänlighet samt pris. När vi istället frågar om vilken den första webbshoppen de 
tänker på när det gäller kläder och accessoarer svarar de enligt diagrammet nedan. Noteras bör 
att vissa respondenter angett mer än en webbshop.  
 

 
Tabell 5. Första webbshoppen som respondenten kommer att tänka på när det gäller kläder och/eller 
accessoarer 
 
När det kommer till visualiseringen av produkter online tycker 76 % inte att det finns någon 
webbshop som kan agera förebild. Av de som ansåg att det fanns webbshopar som agerar 
förebild gällande detta har 66% svarat Nelly.com. Resterande webbshoppar som nämndes var 
Bubbleroom, Hm.com samt Fannycastelius.se. Noteras bör att en utav respondenterna angav 
två webbshoppar.  
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4.3 Summering av resultat  

Denna studie visar att webbshoppar besöks mer frekvent än köp genomförs, vilket tyder på att 
de som är inne och besöker webbshoppar frekvent inte för den sakens skull genomför köp 
oftare. Noteras bör att köp på webbshoppar sker främst via datorer, medan annan teknisk 
utrustning kan användas vid besök.  Undersökningen visar också att anledningen till att 
handla kläder och/eller accessoarer online främst är tillgänglighet och bekvämlighet, men 
även det faktum att det kräver mindre tid av konsumenten att shoppa online.  Fastställas kan 
också att omfattningen på frakt- och returkostnaden påverkar intentionen att genomföra ett 
köp, detta då dyra frakt- och returkostnader anges som en vanlig anledning att avstå från köp 
på en webbshop. Dock bör anmärkas att även om dessa kostnader påstås ha stor betydelse för 
respondenterna, anges de ändå inte som en avgörande faktor vid köp, vilket visar att det ändå 
finns en viss tolerans. Att det inte går att klämma och känna på produkterna innan köp är 
något som uppfattas som negativt med e-handel, speciellt om kunden själv behöver betala 
returen om produkten inte motsvarar förväntningarna. Studien pekar även på att den 
uppfattade risken om utlämnandet av betalningsinformation online är avskräckande från köp.  
Även hemsidor som uppfattas oseriösa genom tillexempel dålig webbdesign eller negativa 
kommentarer från andra besökare tenderar att få respondenterna att avstå från köp.  

Vad gäller visualiseringen av produkter på webbshoppen visar resultatet att de flesta föredrar 
att produkten visas på flera olika sätt, där viktigt är att produkten visas på en modell så att det 
är lättare att bedöma passform och storlek, samt att produkten syns ur flera olika vinklar. 
Många uppskattar även om produkten presenteras i videoformat, exempelvis på en catwalk. 
Det är också viktigt att så mycket information som möjligt finns tillgänglig om plagget i form 
av material/kvalitet, färg, passform,  med mera.  

I studien framkommer också att de shoppingupplevelser online som anses extra positiva har 
ett starkt samband med god kundservice samt överträffande av respondentens förväntningar. 
De webbshoppar som respondenterna har högst medvetande om alternativt har starkast 
relation till är enligt sammanställningarna två webbshoppar som är assoccierade med ett 
väldigt brett utbud och omfattande marknadsföringsaktiviteter. Angående funktioner på 
webbshoppen uppskattas enligt studien de flesta föreslagna alternativen. Detta kan ses som en 
positiv inställning till att skapa relationer med webbshoppar från respondenternas sida, då 
nästan alla de föreslagna funktionerna innebär att respondenten på något sätt kommer i 
personlig kontakt med företaget eller skapar en mer långvarig relation.  
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5. Diskussion 

5.1 Behovsidentifierings- & informationssökningsstadium 

I enlighet med vad teorin beskriver angående besöksfrekvens i förhållande till köp (Ahuja, 
Gupta & Raman, 2003; Levenburg, 2005), visar resultatet att besöksfrekvensen på 
webbshoppar är högre än köpfrekvensen. Detta kan bland annat antas vara beroende på teorin 
om att webbshoppar används till research vilket både Croome, Lawley och Sharma (2010) 
samt Ahuja, Gupta och Raman (2003) påpekar. Användarvänlighet, kvalitet och tillgång till 
relevant information på sidan är därför viktigt för att förenkla sökandet hos webbshoppen 
vilket bidrar till effektivitet. Vidare lyfts det i resultatet fram att konsumenten i detta stadium 
hade uppskattat ett sökverktyg för förenklad sökorientering. Även tydliga instruktioner 
exempelvis i form av paneler med alternativ och möjlighet att filtrera produkter på attribut 
hade kunnat underlätta. Gällande kvaliteten visar resultatet att konsumenter bland annat valt 
att avstå från köp på grund av dåliga produktbilder. Ett attribut som kan knytas an till detta 
och som enligt både teori och resultat anses vara en nackdel, är den fysiska frånvaron av 
produkterna vid e-handel. För att erbjuda besökaren möjlighet att se produkten i verkligheten 
skulle hänvisning till återförsäljare kunna ske, vilket uppkom som ett förslag vid den 
empiriska undersökningen. Eftersom webbshoppar idag finns tillgängliga på alla 
uppkopplingsbara medium är det dessutom viktigt att bilderna är anpassade efter formatet till 
det medium som används. Gällande information om produkten i sig kan enligt resultatet 
fastställas att kvalitet/material, passform samt färg är viktigt att ha tillgänglig. Den typ av 
informationssökande som framförallt underlättas av dessa funktioner är det som kan 
benämnas som målorienterat, vilket ofta har ett rationellt motiv underliggande och innebär att 
behovsidentifieringen skett innan informationssökningen påbörjats (Johansson, 2007). För 
denna konsument kan det utifrån detta konstateras att användarvänlighet, effektivitet, 
prestanda och information är de viktigaste attributen vid besök på en webbshop i detta 
stadium.  

Enligt resultatet är även besöken hos webbshoppar en källa till inspiration gällande vilket 
mode som råder samt nyinkomna produkter. Enligt Johanssons (2007)  indelning av 
konsumenter är detta besök typiskt upplevelseorienterat, vilket tyder på icke-rationella motiv. 
Detta i sin tur innebär att det inte behöver föreligga en behovsidentifiering för 
informationssökningen, men utesluter inte att informationssökningen leder till en 
behovsidentifiering. Baserat på upplevelseorienteringen är nöjesfaktorn viktig och enligt 
Novak, Hoffman och Yung (2000), bör ett  ”flow- tillstånd”  eftersträvas  (Hsu,  Chang  &  Chen,  
2011). Värdeadderande attribut är enligt resultatet i detta stadium exempelvis en nyhetsflik, 
trendtips eller visning av plaggen som outfits. Nöjet i sig är en av aspekterna som förklarar 
varför besöksfrekvens inte stämmer överens med köpfrekvens, vilket framkommer i resultatet 
och även framhålls av Ahuja, Gupta och Raman  (2003) samt Levenburg (2005). För att 
attrahera en upplevelseorienterad besökare krävs vidare att företagen differentierar sig genom 
innehållet de erbjuder på webbshoppen, eftersom det online är upplevelsen snarare än 
produkten som är betydelsefull. Differentieringen kan handla om nöjen, erbjudanden, 
bonussystem, sätt att presentera produkter med mera. Viktigt här är att förstå betydelsen av att 
erbjuda kunden ett adderat värde kopplat till köpupplevelsen, för att undvika att kunden väljer 
att genomföra sitt köp hos en konkurrent.  
 
Resultat och teori pekar också på att det är vanligt att besök på en webbshop sker flera gånger 
innan ett köp genomförs, vilket kan bero på att konsumenten inte känner tillräckligt stor tillit 
till webbshoppen eller vill fundera innan köpet genomförs. Denna aspekt kan knytas till både 
rationella och icke-rationella motiv till att besöka en webbshop eftersom de bakomliggande 
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motiven inte behöver ha en direkt koppling till tvekan. Tvekan är oftast beroende av upplevd 
risk, vilket i sin tur kan härledas till att tilliten måste byggas upp. Detta stärks även av teorin 
om att risk är en avgörande faktor för genomförande av köp (Chang & Tseng, 2013). För att 
minska denna osäkerhet vid det initiala stadiet av informationssökningen kan en professionell 
webbdesign användas (Basso, Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001). Design och kvalitet 
kan ytterligare stärkas genom användandet av synliga säkerhetscertifieringar (HUI Research, 
2013).  
 
För att underlätta för besökaren att återkomma efter första besöket, kan ett verktyg för att 
spara favoritprodukter erbjudas. Denna typ av verktyg har enligt resultatet visat sig som ett 
uppskattat attribut hos konsumenterna för att öka användarvänligheten. För att även erbjuda 
kunden nöje och skapa engagemang kan ett verktyg för att sätta ihop olika outfits av de 
produkter som finns tillgängliga på sidan erbjudas. För detta kan det vara bra med ett 
personligt konto hos webbshoppen, men det är viktigt att kontoregistreringen sker på ett 
smidigt och enkelt sätt, vilket bland annat omnämnts i den empiriska undersökningen. Ett 
alternativ kan vara att logga in med hjälp av sociala medier, så som till exempel Facebook- 
eller Twitter- konton. Denna typ av inloggning underlättar även för konsumenten att dela med 
sig till andra av favoritprodukter eller sammansatta outfits, vilket i sin tur visar på 
engagemang.  
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5.2 Utvärderings- & tillfredsställelsestadium 

Vid utvärderingsstadiet tar konsumenten utöver den information som inhämtats från 
informationssökningsstadiet på webbshoppen, andra källor i beaktning så som 
rekommendationer från vänner, recensioner från andra användare, reklam samt storlek på 
återförsäljaren och dess rykte (Basso, Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001). Baserat på 
ovan kan ett alternativ för att öka tilliten hos besökaren vara att i den egna webbshoppen 
integrera andra källor eller recensioner från kunder. Ett vidare sätt att skapa tillit genom tredje 
part som samtidigt syftar till att skapa en stärkt ”Store   Image”,   är   att   rekommendera   andra  
webbshoppars produkter som komplement till de egna. Webbshopparna kommer då associeras 
med varandra och uppfattningen om butikerna stärks eftersom ännu ett element indikerar vad 
dessa står för. Samtidigt skapar detta värde för konsumenten då produkterna oftast är riktade 
till samma målgrupp och kompletterar den egna webbshoppen om denna inte anses ha ett 
tillräckligt brett utbud.  

Pris, som tidigare varit en stor motivation till köp online, är inte längre en lika stark drivkraft 
till köp utan ses enbart som en potentiell drivkraft till byte av webbshop  enligt Croome, 
Lawley och Sharma (2010), detta syns även i den empiriska undersökningen. En utav de stora 
drivkrafterna idag är istället ett brett utbud, vilket styrks av både teori och resultat (Croome, 
Lawley & Sharma, 2010). Det breda utbudet lockar konsumenten till onlinehandel, och är 
värdeadderande (Perea, et al. 2004; Croome, Lawley & Sharma, 2010). Detta medför även 
möjligheter att erbjuda förmånliga mängderbjudanden, vilket ger konsumenten ett bättre pris 
och minskar risken för byte av webbshop samtidigt som det ökar försäljningen. Att besökaren 
blir tillfredsställd i utvärderingsstadiet är en förutsättning för att återbesök ska ske eller för att 
ett köp ska genomföras. Tillfredställdheten bygger på att aktiviteter kopplade till de 
värdeframkallande attributen genomförs på ett sätt som tilltalar kunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Återbesöks- & köpstadium 
Om konsumenten blivit tillfredsställd, men som vi tidigare nämnt, känner tvekan av någon 
anledning kan ett köp utebli men möjlighet finns att konsumenten återbesöker webbshoppen 
(Levenburg, 2005). Eftersom resultatet avslöjar att många besöker webbshoppar för 
inspiration och trendtips är det viktigt att hela tiden ha något nytt att erbjuda de kunder som 
gör återbesök, eftersom innehållet annars löper risk att anses inaktuellt. Denna inspiration 
behöver alltså inte alltid vara i form av nya produkter, även om nya produkter också är något 
som eftersöks. Ett praktiskt förslag på detta är att uppdatera förstasidan med olika sätt att styla 
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plagg. För att också förenkla för kunden vid återbesök och köp kan personliga uppgifter 
sparas för att underlätta vid utcheckningen och betalningen av varan (Devaraj, Fan & Kohli, 
2003). Här uppskattas även förslag om liknande produkter relaterade till tidigare sök enligt 
resultatet. Här uppkom även att olika typer av erbjudanden kopplas till värdeskapande är även 
detta något som företagen bör engagera sig i, detta för att uppmuntra kunden till att 
återkomma, men även locka till köp. Som bland annat Smith (2000),  Andersson och 
Sirinivasan (2003) påpekar är det viktigt att ha i åtanke att erbjudanden inte behöver leda till 
lojalitet utan snarare kan uppmuntra till köp på kort sikt. För att få kunden att återkomma efter 
att ha sparat produkter  i sitt personliga konto eller övergett en varukorg kan en påminnelse 
skickas ut via mail, till exempel med erbjudande om rabatt på den specifika varan. Detta då 
det i resultatet uppkom att övergivna varukorgar ofta är ett resultat av störmoment i 
shoppingen, men även kan grundas på ekonomiska aspekter (Kukar-Kinney & Close, 2010).  

När kunden väl utvärderat och tagit beslutet att genomföra ett köp finns det ett antal viktiga 
attribut som spelar in för att göra denna process tillfredsställande. Att 
utcheckningen/betalningen är utformad på ett användarvänligt vis är viktigt för att kunden inte 
ska lämna i detta stadie (Ltifi & Gharbi, 2012; Devaraj, Fan & Kholi, 2003). Även risk är som 
tidigare nämnt en faktor som kan avskräcka från köp och det är därför vid köptillfället viktigt 
att påvisa trovärdighet och seriositet. Att erbjuda flera och erkända betalningsmöjligheter, är 
enligt resultatet vad konsumenten föredrar, och kan införliva trygghet. Det framkommer också 
i resultatet att det betalningsalternativ som efterfrågas av flest är kortbetalning, vilket delvis 
motstrider tidigare teorier där denna typ av betalning upplevts som väldigt riskfylld (Croome, 
Lowley & Sharma, 2010). Detta är en indikation på att risken med att lämna ut 
betalningsuppgifter på nätet idag inte upplevs lika stor, men också att de företag som agerar 
på webben blivit skickligare på att framhäva sin pålitlighet.  
 
För att skapa tillit är det även av stor vikt att genom olika kontaktmöjligheter påvisa att det 
finns en verklig person bakom företaget, vilket framkommer i resultatet likväl som i teorin 
(Johansson, 2007). Det framgår också i resultatet att det vid köp är viktigt att ett tydligt 
totalpris anges, där även frakt och returkostnader ingår. Enligt resultatet är dessa kostnader av 
stor betydelse för konsumentens köpbeslut, men för de flesta inte avgörande, vilket tyder på 
en viss toleransnivå. Vid intervjuerna uppgav dock två av respondenterna att det är väldigt 
fördelaktigt om dessa kostnader betalas av företaget eller är inkluderade i produktens pris. 
Informationskvalitet är enligt teorin en viktig del i att tillfredsställa kunden, (Croome, Lawley 
& Sharma, 2010; Gao, et al. 2012; Levenburg, 2005; Johansson, 2007) vilket vid köptillfället 
kan likställas med information om betalning, leveransmetod- och tid samt hur kunden kan 
följa sin order om detta är möjligt, vilket enligt både resultat och teori är uppskattade 
funktioner (Lin & Sun, 2009; Cao, Gruca & Klemz, 2003). 
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5.4 Efterköp- & tillfredsställelsestadium 

Aktiviteterna i detta stadium är, utifrån de svar vi fått i den empiriska undersökningen, de som 
skapat störst tillfredsställelse och ihågkommande av specifika webbshoppar hos konsumenten. 
Anmärkas bör dock att en minoritet av respondenterna angav att de haft en extra positiv 
upplevelse online, men av dessa uppgav alla scenarion som kan härledas till efterköpstadiet. 
Upplevelserna var kopplade till kundservice, snabb leverans och överträffande av 
förväntningar. Leveransen är även enligt teorin positivt kopplad till kundens tillfredställelse, 
där det är av vikt att kunden kan följa sin order, att leveransen kommer i tid samt att det finns 
möjlighet till interaktion mellan parterna (Lin & Sun, 2009; Cao, Gruca & Klemz, 2003). I 
detta stadium är det om möjligt ännu viktigare att erbjuda bra kundservice, då det här ofta 
handlar om att kunden vill framföra klagomål eller har frågor om sitt köp. Detta eftersom 
kundservicen i denna typ av situation ska försöka vända kundens missnöje till neutralitet eller 
i bästa fall tillfredsställelse (Tsai & Huang, 2007). Ett exempel på service i efterköpstadiet 
som skapat en tillfredsställd kund är den citerade respondent i den empiriska undersökningen 
som vid en returnering av en produkt fick en helt ny, trots att felet på produkten var 
självförvållat. Respondenten omnämnde detta som imponerande och angav även denna 
webbshop som en förebild. Teorin menar att tillfredställelse skapar lojalitet (Devaraj, Fan & 
Kohli, 2003), och baserat på detta förutsätts att denna respondent kommer återvända till 
webbshoppen på grund av den positiva upplevelsen.  

Något annat som framkommer i resultatet är tillfredställelsen det skapar när kunden får mer 
än denna förväntat sig. Den citerade kunden som hade beställt produkter från varumärket 
Kanebo beskriver på ett överväldigat sätt hur mycket mer hon fick i premier i förhållande till 
vad hon betalt. Samtidigt visar resultatet att en stor del av de undersökta hade uppskattat ett 
bonussystem. Detta tyder på att konsumenter är villiga att skapa en långvarig relation med 
företag, vilket är likvärdigt med lojalitet. Om kunden dessutom får bonus för ett köp är detta 
en uppmuntran till att inte handla hos konkurrenterna, och bonusen kan ses som ett tack för att 
kunden är lojal. Denna typ av lojalitet klassificeras dock som kunskapsrelaterad lojalitet, 
vilket är den svagaste av typerna. Prisrelaterade förmåner bör därför kompletteras med andra 
aktiviteter för att skapa en starkare typ av lojalitet.  
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5.5 Återköp, lojalitet & word-of-mouth 

Lojalitet bygger enligt både Ltifi och Gharbi (2012) samt Smith (2000)  på en kontinuerlig 
relation mellan kund och varumärke. Lojalitet från kundens sida kan uttryckas som ett 
vårdande beteende gentemot företaget och eftersom det ska vara en kontinuerlig relation 
mellan parterna kan också detta förväntas vara sättet företaget bör behandla sina lojala kunder 
på (Ltifi och Gharbi, 2012). Ett bra sätt att få konsumenterna att uttrycka sin relation till 
företaget är att införa en omdömesfunktion på webbshoppen, där kunder har möjlighet att dela 
med sig av konstruktiv kritik, vilket är ett sätt att engagera kunden. För att skapa värde 
gentemot kunden skulle exempelvis fri frakt vid nästa köp kunna erbjudas som tack för 
medverkandet. Dessa omdömen kan sedan presenteras på webbshoppen, och hade inte bara 
varit värdefulla för företaget och dess utveckling, utan också ett sätt för kunder att kunna se 
vad andra tycker om webbshoppen, vilket som tidigare nämnt är av vikt framförallt vid 
utvärderingsstadiet. Ett sätt för företag att uppmuntra kunden till fortsatta köp kan vara att 
använda så kallade lojalitetsprogram (Croome, Lawley & Sharma, 2010). Viktigt är att sträva 
efter att skapa en känslorelaterad- eller beteenderelaterad lojalitet, eftersom detta betraktas 
som den starkaste lojaliteten (Sörqvist, 2000). Lojalitetsprogrammen bygger oftast på någon 
form av bonussystem där kunden på något sätt bli belönad för att denne är lojal mot företaget, 
viktigt är dock att i längden inte enbart bygga lojalitet på kostnadsfördelar eftersom detta 
kopplas till kunskapsrelaterad lojalitet, vilket sägs vara den svagaste typen av lojalitet 
(Sörqvist, 2000). För att överträffa kundens förväntningar kan överraskningar och presenter 
skickas med vid köp eller speciella tillfällen som är värdefulla för kunden, till exempel 
födelsedagar. Detta bygger en mer personlig relation och syftar till att skapa känslorelaterad 
lojalitet (Sörqvist, 2000). Om tillräckligt många köp gjorts tidigare kan även extra omtanke 
påvisas genom att relatera presenter eller överraskningar till detta. Förväntningar efter köp 
som uppfylls eller överträffas är starkt relaterat till tillfredsställelse (Kim, 2012). För att skapa 
beteenderelaterad lojalitet, som anses vara den starkaste typen av lojalitet, är det viktigt att se 
till den specifika kundens beteende för att kunna leda denna till att skapa vanor som är 
fördelaktiga för företaget, genom exempelvis återkommande köp (Sörqvist, 2000). Ett sätt att 
knyta kunden till sig och leda denne tillbaka till företaget, visas i resultatet vara att frekvent 
höra av sig till kunden, vilket kan göras både via postutskick, e-mail eller sms.  

Positivt word-of-mouth anses vara ett bevis på lojala kunder, och är väldigt gynnsamt för 
företaget (Sörqvist, 2000). Denna typ av marknadsföring skapar enligt Sörqvist (2000) nya 
kunder och har ett starkt inflytande på köpbeslut. Dessutom uppges i resultatet att många av 
respondenterna hittat till en webbshop via rekommendationer, vilket är ett bevis på att word-
of-mouth genererar trafik till webbshoppar. Vidare anses också återköp hos webbshoppen 
som ett bevis på att lojalitet skapats. 
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6. Slutsats 

6.1 Vad är kundvärde online?  

Kundvärde online är ett komplext begrepp som kan tolkas på många olika sätt. Ur ett 
konsumentperspektiv anses kundvärde vara vad konsumenten upplever att den ger i 
förhållande till vad den får i utbyte av en produkt eller tjänst. En förklaring av kundvärde ur 
ett bredare perspektiv kan innebära kundens upplevelse och utvärdering av en tjänst eller 
produkts attribut. Gällande ett företagsperspektiv är kundvärde något som skapar lojalitet och 
word-of-mouth. Ur båda parters perspektiv kan kundvärde beskrivas som att företaget lever 
upp till kundens förväntningar eller överträffar dessa, vilket leder till tillfredsställelse. En 
tillfredsställd kund är mer benägen att återkomma till webbshoppen, vilket i sin tur ofta leder 
till att kunden blir lojal och även sprider inofficiell marknadsföring om företaget.  

 

6.2 Hur kan kundvärde skapas online? 

Kundvärde online är ingen absolut storhet, utan är baserad på kundens egna upplevelser och 
förväntningar. För att kunna skapa värde online är det viktigt att förstå motiven till besök på 
webbshoppen samt vilka mål besökaren kan tänkas vilja uppfylla med detta. Eftersom 
attityder, preferenser och upplevelser är individuellt är det viktigt att i största möjliga mån 
anpassa värdeskapandet utifrån den enskilda individen, eller identifiera likheter i den 
generella målgruppen och försöka tillgodose dessa. Med hjälp av den framtagna 
undersökningsmodellen kan attribut som är värdeskapande för det enskilda företagets 
målgrupp kartläggas i varje stadium av köpprocessen online. Det stadium där företagen 
arbetar mest med värdeskapande idag är informationssökningsstadiet. Detta syns tydligt på 
mängden information som erbjuds på webbshoppar, samt i den befintliga teorin där detta 
stadium är det mest omskrivna.  Förmodligen grundar sig denna typ av fokus för många 
företag på att differentiera sig på den mättade modemarknaden, vilket är tänkt att leda till köp 
som är av ekonomiskt värde för företaget. Identifierats har att det stadium där ett stort värde å 
andra sidan skapas för kunden, är efterköpstadiet, även om detta enbart uppges av en 
minoritet. Här märks tydligt att kundens förväntningar överträffats med kommentarer som 
”...imponerande”  och  ”...fick  så  mycket  mer  än  vad  jag  väntade  mig  helt  enkelt”.  Detta  tyder  
på att det finns mycket för företagen att vinna på att fokusera på värdeskapande i detta stadiet. 
Att positiva upplevelser återfinns hos få respondenter visar på att få företag jobbar aktivt med 
denna typ av värdeskapande, vilket även styrks av den bristande teorin om skapandet av värde 
i detta stadium online.  

 

6.3 Vilka attribut är viktiga för värdeskapande i olika delar av 
köpprocessen? 

De undersökta individerna i denna studie tillhör fallföretagets målgrupp. Utifrån 
informationen dessa genererat i kombination med teori har framkommit att de attribut som 
under en köpprocess är värdeskapande är användarvänlighet, effektivitet, prestanda, 
information, tillit, nöje, differentiering, (pris), service samt lojalitetsprogram. Med hjälp av 
undersökningsmodellen,   ”Den   värdeskapandeprocessen”   (se   figur   3),    illustreras på 
kommande sida i vilka stadium respektive attribut är viktiga.  
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Figur 4. Undersökningsmodell, ”Den  värdeskapande  processen”,  utformad  av  författarna  med  
värdeskapande attribut applicerade 
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6.4 Vilka praktiska åtgärder kopplade till attributen kan företag vidta 
för att skapa värde? 

I det initiala stadiet kan en åtgärd enligt den empiriska undersökningen vara att utveckla ett 
sökverktyg som snabbare och med färre klick tar, framförallt den målorienterade 
konsumenten, till det den söker. Vad gäller den upplevelseorienterade konsumenten är 
nyhetsuppdateringar och trendtips värdeskapande aktiviteter, för att tillgodose nöjesaspekten. 
För att minska osäkerheten, oavsett typ av konsument, kan bedömningar, alternativt 
kommentarer, från tredje part integreras direkt på webbshoppen. Ytterligare en åtgärd för att 
öka tilliten är enligt populärvetenskapliga källor att använda säkerhetscertifieringar. Tilliten är 
viktig genom hela köpprocessen men det  är framförallt viktigt att vid genomförandet av köp 
visa på seriositet, bland annat genom att erbjuda flera olika typer av betalningsmetoder, enligt 
teorin gärna erkända sådana. Innan ett köp genomförs utvärderar kunden priset, även om detta 
inte idag är lika köpdrivande som förut. För att undvika att pressa priserna, kan företag istället 
fokusera på att erbjuda ett brett utbud, vilket utgör ett stort motiv hos konsumenter att välja e-
handel enligt både resultat och teori. Genom detta kan besökaren hitta mer än en produkt hos 
företaget och i ett sådant läge kan exempelvis mängdrabatter erbjudas. När konsumenten väl 
väljer att genomföra ett köp är det till stor fördel att personliga uppgifter sparas enligt teorin, 
detta för att förenkla vid kommande köp. Ett personligt konto kan även innehålla funktioner 
där konsumenten kan spara favoritprodukter, följa leveranser, eller få förslag om exempelvis 
accessoarer som passar till plagget kunden senast inhandlade, vilket enligt resultatet anses 
positivt. Förslag om matchande eller kompletterande plagg och/eller accessoarer kan även 
göras med hänvisning till andra webbshoppar, om den egna webbshoppens utbud är litet, 
vilket visar på seriositet och är ett komplement om webbshoppens egna utbud inte är 
tillräckligt brett.  

Både innan, men framförallt efter ett köp är det viktigt att kunden har möjlighet att kontakta 
företaget, gärna via telefon och inte bara e-mail. För att sedan knyta kunderna till sig och 
skapa en längre relation är det, enligt både teori och resultat, av värde för kunden om det finns 
ett bonussystem som kan vara ett exempel på en del i ett lojalitetsprogram. För att påvisa 
omtanke för kunden kan även uppvaktning ske vid speciella tillfällen, så som födelsedagar.  
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7. Studiens bidrag & vidare forskning 
Bidraget i denna uppsats är främst teoretiskt, baserat på undersökningsmodellen, vilken tagits 
fram som ett verktyg för att kartlägga vilka attribut som är värdeskapande i olika delar av 
köpprocessen. Detta bidrar till att befintlig teori blir enklare att kategorisera och därmed 
tillämpa i praktiken.   

I den empiriska undersökningen har, som bekant, intressenter till fallföretaget undersökts. Om 
mer tid funnits hade det varit spännande att undersöka fler modeföretags intressenter, för att få 
en uppfattning av om attityder, preferenser samt upplevelser skiljer sig mellan olika 
målgrupper och även vad dessa har gemensamt. Då attityder och preferenser dessutom är 
något som är föränderligt över tid är det av vikt att bedriva vidare forskning inom området för 
att undersöka om värdeskapande upplevelser är konsistenta över tid. Detta också för att kunna 
bedöma om de attribut som definierats kan användas även i mer generella sammanhang. 
Intressant hade även varit att grundligt undersöka skapandet av värde i efterköpstadiet då det i 
undersökningen har visat sig vara det mest betydelsefulla för kunden avseende värde. 
Forskning inom detta område uppmuntras av denna anledning på grund av bristande teorier 
om detta ämne i dagsläget.  

Möjligt är att det även finns andra aspekter som kan påverka kundvärde online, vilket till stor 
del kan bero på att förutsättningarna förändras med den ständiga teknikutvecklingen. Vidare 
forskning mer inriktad på praktiska värdeskapande åtgärder hade därför varit önskvärt och 
hjälpt till att fylla ytterligare en del i det teoretiska gapet om hur kundvärde kan skapas online.  
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9.Bilagor 
I bilagor finner du de dokument som refererats till som bilagor i uppsatsen, bland annat 
intervjuschema och mailutskick om enkät från fallföretaget.  

9.1 Intervju Fanny Castelius 
1 april 2014 10.00-11.00 via Skype 
 
Vad innebär kundvärde för er? 
 

Kundvärde är något som kommer från båda håll. Från vår sida är det att ta vara på våra kunder 
och ur kundvinkel är det att leva upp till vad de förväntar sig. 
 
 
Hur jobbar ni för att skapa kundvärde idag? 
 

Det som vi idag gör för att möta kundens förväntningar är att 
x Sidan  är  ”responsive”,  det  vill  säga  anpassas  efter  olika  typer  av  format  på  medium.   
x Checkout och betalningssystemet har nyligen designats om för att göra det enklare för 

kunden 
x Vi jobbar även med att skapa ett kundvärde i varumärket i sig bland annat genom att 

erbjuda kvalitativa produkter 
x Har aldrig rea eller rabatter för att vidhålla värdet i produkter och varumärke 
x En omdömesknapp har lagts till där kunderna kan betygssätta på produkterna. 

 
 
Vad vill ni få ut av skapandet av kundvärde?  
 

x Köp 
x Återbesök/återköp (till sig själv eller andra)  
x Rekommendera vidare, sprida ordet (World-of-Mouth)  

 
Övrigt rörande denna uppsats som togs upp under samtalet 
 

x Fanny påpekar att det är viktigt att göra skillnad mellan de förstagångsbesökare som;  
o Har blivit rekommenderade att besöka sidan eller känner till varumärket sedan 

tidigare. 
o Hittat hemsidan via sökmotor, jämförelsesajter eller reklamannonser. Det vill 

säga, en kund som inte har någon form av relation till varumärket sedan 
tidigare.  

x Många utav kunderna  online är män och de frågar sig därför var de kommer ifrån. Är 
det deras flickvänner som bett dem handla något eller hittar de det via ads eller 
liknande? 

x För att skapa så stor variation som möjligt och därmed få med alla nyanser 
diskuterades fram att de som kommer intervjuas är; 
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o En återkommande kund, kvinna 
o En engångsbesökare som genomfört ett köp, kvinna 
o En kund av det manliga könet 

 
x Det vanligast förekommande problemet vid returer är att storleken som beställts är 

felaktig. 
x Den stora utmaningen för företaget ligger i att driva trafik till sidan och de undrar över 

hur detta kan göras på bästa sätt.  
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9.2 Intervjuschema  

Intervjuschemat har legat till grund för de intervjuer som utförts med kunderna som valts ut 
från Fanny Castelius kundregister. Två av de intervjuade har varit kvinnor och en man med 
olika geografisk placering inom Sveriges gränser. 
 

9.2.1 Talmanus introduktion 

 
Hej,   
 

Maria Roussakis heter jag och ringer från Högskolan i Borås i samarbete med Fanny 
Castelius. Vi har fått dina kontaktuppgifter via Fanny Castelius och har blivit informerade om 
att du har möjlighet att genomföra en intervju med oss. Stämmer detta?  
 
Jag och min uppsatspartner skriver vår kandidatuppsats här på högskolan i Borås och 
undersöker hur företag som säljer kläder och accessoarer online kan skapa ett större värde för 
kunden, vilket vi hoppas kunna svara på genom att undersöka just er kunder. Undersökningen 
tar cirka 20-30 minuter och informationen behandlas konfidentiellt där dina svar är anonyma. 
Det vill säga, ditt namn kommer inte under några omständigheter uppges eller omnämnas i 
den uppsats som denna intervju är avsedd för. Vidare kommer dina svar enbart användas för 
denna uppsats. Vi vill samtidigt göra dig uppmärksam på att intervjun kommer spelas in och 
att min uppsatspartner Amanda även under intervjun är närvarande och antecknar. Dessa två 
åtgärder är för att kvalitetssäkra intervjun då vi senare bland annat kan gå tillbaka och lyssna 
på intervjun för att vara säker på att det vi antecknat är korrekt. Godkänner du detta?  
 
Vi kommer ställa cirka 24 frågor som du gärna får ge så utförliga svar som möjligt på. Vi ser 
gärna att du resonerar och tänker fritt kring frågorna för att ge oss en så bred bild som möjligt.  
Frågorna berör konsumtion online och preferenser där några av frågorna är direkt kopplade 
till Fanny Castelius. Är det någon fråga ni tycker är olämplig att svara på så ber ni oss bara att 
hoppa över den. Den sammanställda skriftliga intervjun kommer sedan via e-post skickas till 
dig och om du anser att något misstolkas vill vi gärna att du återkommer. Om du vill ta del av 
den färdigställda rapporten kommer den att publiceras online på högskolan i Borås hemsida 
efter examinationen. Hur låter det? Har du några frågor?  
   
 
 9.2.2 Frågeschema 

 
1. Vilket kön tillhör du?  
2. Vilken typ av teknisk utrustning använder du oftast för att handla på nätet? (mobil, 

dator, läsplatta)  
3. Vilka är de främsta anledningarna till att du väljer att handla kläder och accessoarer på 

nätet?  
4. (Ser du några ytterligare fördelar med att handla kläder och/eller accessoarer på 

nätet?) 
5. Ser du några nackdelar med att handla kläder och/eller accessoarer på nätet?  
6. Hur ofta besöker du hemsidor som säljer kläder eller accessoarer online?  
7. Hur ofta genomför du ett köp av kläder eller accessoarer online?  
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a. De gånger du besökt webbshoppar och inte genomfört köp, vilka har då varit 
dina avsikter med besöket? 

8. Vilken är den första webbshoppen du tänker på om jag säger kläder och accessoarer? 
9. Har du någon hemsida du uppskattar extra mycket?webbshop 

a. Varför?  
10. Har du några preferenser kring hur produkter online presenteras? (exempelvis enbart 

produkt, på en person, på provdocka, i videoformat exempelvis på catwalk) 
a. Är det någon specifik sida som du tycker är extra bra på att presentera sina 

produkter online?  
11. Vilken information vill du ha om ett plagg? (material, tvättråd, passform etc) 
12. Är det något du känt att du saknat när du handlat online? (Exemeplvis; inspiration, 

kundservice, information) 
13. Vad tycker du är viktigt att en hemsida erbjuder för att du skall vilja handla från den? 

Ex. fri retur, frakt, betalningsmöjligheter 
14. Är det någon typ av verktyg du saknar online som hade underlättat 

besöket/shoppingen på webbshoppen? 
a. Exempelvis ett sparaverktyg, önskelista med möjlighet att dela, ett enkelt 

sökverktyg, nyhetsflik 
15. Är det något som fått dig att avstå från att genomföra ett köp på en webbshop? 
16. Är det något som fått dig att inte vilja återbesöka en webbshop?  
17. Vad kan uppmuntra dig till att genomföra ett köp? (rabatt, garanti etc) 

a. Något som påverkar dig att genomföra ett köp i fysisk butik?  
18. Har du någon annan shoppingupplevelse på nätet som du minns som extra positiv? 
19. Har du någon gång övergett en varukorg online? 

a. Varför? 
20. Hur hittade du till Fanny Catelius hemsida? (via rekommendation, annons etc) 
21. Hur upplevde du Fanny Castelius hemsida? Både positiva och negativa aspekter! 
22. Varför valde du att genomföra ett köp här? 

a. Och exempelvis inte någon annanstans? 
23. Var det något du saknade på sidan? 
24. Har du berättat för någon annan om Fanny Castelius? 

a. Hur gjorde du detta? (via social media, blogg, face to face) 
b. I vilket sammanhang berättade du detta? (personen letade efter liknande 

produkt, efter köp, vid användning) 
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9.3 Enkätutformning 

Enkäten har utformats med de experimentella intervjuerna som grund. Dessa har sedan 
skickats ut till de som tillåter Fanny Castelius att skicka nyhetsbrev till deras e-mail6, i vilket 
länken till enkäten funnits med tillsammans med texten under punkt 9.3.1.Enkäten fanns även 
att tillgå för de som "gillat" Fanny Castelius på Facebook.7 Enkäten är elektronisk och har 
utformats i Google forms och finns att se på:  
https://docs.google.com/forms/d/18XwMMRotgaRSTQpidxYyInsjXHB-
gDkkEVDXyNwNHvM/viewform?usp=send_form 
 

9.3.1 Inbjudan till att delta i enkät 

Svara på några frågor och få 50 kr att disponera på fannycastelius.se som tack för hjälpen. 
Undersökningen tillhandahålles av elever från Textilhögskolan i Borås.  
 
 
9.3.2 Enkätfrågor 

 
1. Kön 

a. Kvinna 
b. Man 

 
2. Ålder 

a. Öppet svar 
 

3. Hur ofta besöker du webbshoppar som säljer kläder och/eller accessoarer online?  
a. Varje dag 
b. Varje vecka 
c. Varannan vecka 
d. Mer sällan 

 
4. Hr du någon gång inhandlat kläder och/eller accessoarer online? 

a. Ja 
b. Nej 

i. Om nej, fortsätt på fråga 11 
 

5. Vilka är de främsta anledningarna till att du väljer att handla kläder och/eller 
accessoarer online?  

a. Bekvämlighet 
b. Tillgänglighet 
c. Pris 
d. Brett utbud 

                                                 
6 Se bilaga 9.5 
7 Se bilaga 9.4 

https://docs.google.com/forms/d/18XwMMRotgaRSTQpidxYyInsjXHB-gDkkEVDXyNwNHvM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/18XwMMRotgaRSTQpidxYyInsjXHB-gDkkEVDXyNwNHvM/viewform?usp=send_form


ATT SKAPA KUNDVÄRDE ONLINE  Ericsson & Anderson Roussakis 

 41 

e. Övrigt……………………… 
 

 
6. Hur ofta genomför du ett köp av kläder och/eller accessoarer online?  

a. Varje vecka 
b. Varannan vecka 
c. Varje månad 
d. Varannan månad 
e. Mer sällan 

 
7. Vilken betydelse har frakt- och returkostnader för dig vid köp online? 

a. Ingen alls 
b. Liten 
c. Varken eller 
d. Stor 
e. Avgörande 

 
8. Vilka typer av betalningsmöjligheter vill du bli erbjuden vid köp online? 

a. Kontokort 
b. Direktbetalning via internetbank 
c. Faktura 
d. Avbetalning 
e. PayPal 
f. Annat…………………………….. 

 
9. Har du någon speciell shoppingupplevelse online som du minns som extra positiv? 

a. Ja 
b. Nej 

i. Om ja, beskriv shoppingupplevelsen och varför den var 
positiv…………………………….. 
 

10. Är det några funktioner du saknar när du handlar online?  
a. Ja 
b. Nej 

i. Om ja, beskriv funktionen/funktionerna du 
saknar…………………………….. 

 
11. Har du någon webbshop du uppskattar extra mycket? 

a. Ja 
b. Nej 

i. Om ja, vilken webbshop och varför uppskattar du den extra 
mycket…………………………….. 
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12. Har du några preferenser kring hur produkter presenteras online?  

a. Enbart produkt 
b. Produkt på provdocka 
c. Produkt på modell 
d. Produkt på video, exempelvis catwalk eller annan 3D-visning 
e. Jag har inga preferenser  
f. Övrigt…………………………….. 

 
13. Är det någon specifik webbshop som du tycker är extra bra på att presentera sina 

produkter online?  
a. Ja 
b. Nej 

i. Om ja, vilken webbshopp tycker du är extra bra på att presentera sina 
produkter och varför? …………………………….. 

 
14. Vilken information vill du ha om ett plagg online?  

a. Material/kvalitet 
b. Plaggmått 
c. Passform 
d. Tvättråd 
e. Färg 
f. Produktionsland 
g. Detaljbeskrivning 
h. Övrigt…………………………….. 

 
15. Är det något som fått dig att avstå från att genomföra ett köp på en webbshop? 

a. Ja 
b. Nej 

i. Om ja, vad har fått dig att avstå från att genomföra ditt 
köp…………………………….. 

 
16. Vilken är den första webbshoppen du tänker på när det gäller kläder och/eller 

accessoarer? 
a. Öppet svar 

 
17. Är det någon funktion du saknat när du besökt en webbshop?  

a. Ja 
b. Nej 

i. Om  ja,  beskriv  funktionen  du  saknat…………………………….. 
 

18. Ser du några nackdelar med att handla kläder och/eller accessoarer online?  
a. Ja 
b. Nej 
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i. Om ja, vilka anser du vara nackdelarna …………………………….. 
19. Kryssa för de alternativ du uppskattar/hade uppskattat 

a. Förslag om matchande eller liknande produkter till det du tittar på 
b. Möjlighet att spara dina favoritprodukter 
c. Produkter presenterade i outfits 
d. Önskelista med möjlighet att dela ex. via social media eller e-mail 
e. Sökverktyg på webbshoppen 
f. Nyhetsflik/senast inkomna produkter 
g. Flik med produkter som inkommer inom snar framtid 
h. Bevaka storlekar som inte finns på lager för tillfället 
i. Bonussystem 
j. Övrigt…………………………….. 

 
20. Hur hittade du till Fanny Castelius webbshop?  

a. Mässa 
b. Reklam 
c. Social media 
d. Rekommendation 
e. Övrigt…………………………….. 

 
21. Har du genomfört ett köp på Fanny Castelius webbshop? 

a. Ja 
b. Nej 

i. Om ja, varför valde du att genomföra ett köp just hos Fanny Castelius? 
 

22. Hur upplever du Fanny Castelius webbshop? 
a. Mycket bra 
b. Bra 
c. Varken bra eller dålig 
d. Dålig 
e. Mycket dålig 

 
23. Var det något du saknade på Fanny Castelius webbshop? 

a. Ja 
b. Nej 

i. Om ja, beskriv vad du saknade du på Fanny Castelius 
webbshop?…………………………….. 

 
24. Tack för ditt deltagande. Fyll i din e-mailadress nedan för att kunna ta emot din 

värdecheck på 50 SEK som går att använda i Fanny Castelius webbshop.  
a. Öppet svar 
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9.4 Facebookstatus angående enkätundersökning 

Facebookstatus som bjuder in de som gillat Fanny Castelius på Facebook att delta i enkäten. 
För att se statusen i sitt sammanhang, besök www.facebook.com/fannycasteliusbrand.   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.facebook.com/fannycasteliusbrand
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9.5 Mailutskick angående enkätundersökning 

Ett av två mailutsick som gick till Fanny Castelius kundregister. Vid utskick nummer två var 
utformningen för enkätinbjudan densamma.  
 
Titel 
Sovshorts back in stock | Samarbete med Borås Textilhögskola 
 
Innehåll 
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Besöksadress: Bryggaregatan 17zPostadress: 501 90 BoråszHemsida: www.textilhogskolan.se 

 


