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Abstract 
 
It is a well known phenomenon that the importance of the Internet in the society as a 
market and trading site, communication platform and source of information is 
indispensable. Internet as a market place is depending on several factors such as the 
consumer behavior on line, products, marketing techniques and perceived advantages and 
disadvantages to purchase items online. Even the traditional e-commerce businesses and 
mail order companies now sell their range of products on line. Another well know fact is 
that the world is getting more global and that also change the way to communicate with 
the market. It is therefore vital for businesses to find out information about the consumer 
behaviors and attitudes towards shopping online in order to succeed with the marketing 
strategies.  
 
One of the reasons why Nordic consumers tend to avoid shopping from foreign web sites 
is a perceived uncertainty regarding safety and they are not always certain on the rules for 
warranties and right of regret. Even delivery and toll costs perceive to be a problem as 
they not always match the information on the companies’ websites.  The condition for e-
commerce between Sweden and Denmark is believed to be very good, especially due to 
the fact that Danish consumers prefer to shop online and that the current e-commerce 
from Swedish websites is as high as 5 per cent. 
 
Our purpose with this thesis has been to retrieve a greater comprehension on why and 
how Danish consumers shop online and to get more information about their attitude and 
opinion towards Swedish e-commerce and the examined company. The Company is a 
well established mail order business within the fashion and home industry. It´s situated in 
the middle of Sweden. The Company has problem with the Danish market. Due to the 
fact that the Danish customers is atypical to the rest of the Nordic countries that the 
Company has businesses in, the company wanted to know what the Danish consumers 
know about them and how they perceive them. 
 
This study has been conducted with the help of two different studies with different types 
of approaches.  
 



 

 

The study gave us the following results and findings. Danish consumers perceive that 
shipping costs, extra costs for returns and other distributional costs is negative. Another 
conclusion is that Danes tend to shop more expensive clothing and they like to focus on 
well known brands. We found that the respondents tend not to be very loyal to a specific 
company, instead factors such as price, availability and brand are more important and 
they determine where the consumer decides to shop. The most important reason why the 
Danes shop on line and order by mail is that they think it is time efficient, simple and 
easy.  The consumers also find It´s important that the website is simple and explicit. One 
of the reasons why Danish consumers first of all tend to choose Danish companies is that 
they feel safe shopping from e-commerce companies and mail order companies that they 
know and feel familiar with. 
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Sammanfattning 
Det är numer ett allmänt känt fenomen att Internets betydelse i samhället som marknads- 
och handelsplats, kommunikationsplattform och informationskälla är oumbärlig. Internet 
som handelsplats är beroende av en rad faktorer så som konsumenternas köpbeteende på 
Internet, produktkarakteristika, marknadsföringstekniker på Internet samt upplevda 
fördelar och nackdelar av att e-handla. Även de flesta traditionella distanshandelsföretag 
och postorderföretag säljer numer sitt sortiment online i webbutiker på nätet. Ett annat 
välkänt faktum är att världen blir alltmer global vilket också förändrar sättet att 
kommunicera med marknaden. Därför är det vitalt för företag att ta reda på konsumenters 
attityder och beteenden, såväl kulturbetingade som värderingsmässiga, till att e-handla, 
för att lyckas med en marknadsföringsstrategi.  
 
En av anledningarna till att nordiska konsumenter tenderar att undvika att handla från 
utländska sajter är bland annat en upplevd osäkerhetsfaktor angående säkerhet och 
lurendrejeri samt att de inte alltid är säkra på vad som gäller vid garantier och ångerrätt. 
Även leverans- och tullkostnader anses vara ett problem då dessa inte alltid stämmer 
överens med informationen på företagens hemsidor. Förutsättningarna för e-handel 
mellan Sverige och Danmark anses som mycket goda, i synnerhet eftersom danska 
konsumenter gillar att e-handla och att de nuvarande nätköpen från Sverige uppgår till 5 
procent. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att tolka och försöka förstå varför och hur danska 
konsumenter distanshandlar och vad de kan tänkas ha för attityd och uppfattning om 
distanshandel från svenska företag i allmänhet och Företagets verksamhet i synnerhet. 
Företaget är ett stort och välkänt distanshandelsföretag inom mode och hem som är 
beläget i Mellansverige. Företaget har problem med den danska marknaden. Eftersom 
kunderna är atypiska från resterande nordiska länder som Företaget verkar i var deras 
önskan att få en inblick i vad deras danska registrerade kunder hade för uppfattning om 
dem. 
 
Den här studien har genomförts med hjälp av två olika undersökningar. En kvalitativ 
undersökning som bestått av enkätintervjuer med danska kvinnliga konsumenter samt en 
webbenkätundersökning som utförts på Företagets danska handlande och icke handlande 
kunder. Uppsatsen har ett hermeneutiskt och tolkande perspektiv och syfte. 
 
Undersökningarna har resulterat i att vi fått fram följande resultat och slutsatser. Danska 
konsumenter upplever att fraktkostnader, extra avgifter för returnering och övriga 
distributionskostnader upplevs som negativt. Det framkom även att danskarna gärna 
handlar lite dyrare kläder och de fokuserar på äkta varor och varumärken. Vi har funnit 
att respondenterna tenderar att inte vara särskilt lojala till ett specifikt företag utan snarare 
är faktorer som pris, tillgänglighet och varumärke som avgör vart konsumenten handlar. 
Den i särklass främsta orsaken till varför de handlar via distans är på grund av att det är 
bekvämt, enkelt och tidseffektivt. Att webbsidan man handlar från är tydlig och lätt att 
överblicka är attribut konsumenterna värdesätter. Danska konsumenter föredrar att handla 
danskt är en av de slutsatser vi kunnat dra i vår studie 
 
Nyckelord: Distanshandel, e-handel, konsumentbeteende, köpbeteende, danskar 



 

 

Förord 
 
Tack vare genomförandet av den här studien har vi lärt oss otroligt mycket. 
Problemområdet har varit oerhört intressant och har givit mersmak inför ämnet i 
framtiden. Med det sagt vill vi tacka några av de personer som gjort det möjligt för oss att 
genomföra den här studien. Först och främst skulle vi vilja tacka Hanna, 
marknadskoordinator på Företaget, för all den hjälp och det engagemang hon lagt ner på 
att hjälpa oss inför vårt arbete. Vi vill också tacka Malin Sundström och Peter Stokbro för 
deras hjälp med att hitta danska konsumenter som kunde delta i vår 
enkätintervjuundersökning. Slutligen vill vi tacka våra vänner och bekanta som så vänligt 
ställt upp med feedback och kommentarer under arbetets gång, tack! 
 
Slutligen vill vi önska läsarna av denna uppsats en trevlig och intressant läsning!  
 
Borås, Maj 2009 
 
  
Sofia Schwenk & Anna Thorander  
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1 Inledning 
Vi ämnar i det här kapitlet att ge en bakgrundsbild till det valda problemområdet och 
sätta in det i ett vidare sammanhang. Målet är att skapa en djupare förståelse för det 
valda uppsatsämnet. Från bakgrundsbeskrivningen kommer problemet att specificeras 
ytterligare i själva syftet och i en problemdiskussion för att slutligen resultera i de 
forskningsfrågor som uppsatsen har för avsikt att besvara. 
 

1.1 Bakgrund 
Det är ett alltmer välkänt faktum att Internets betydelse i samhället som marknads- och 
handelsplats, kommunikationsplattform och informationskälla är essentiell, det säger 
Citrin et al (2000). Författarna belyser att Internet som handelsplats är beroende av en rad 
faktorer så som konsumenternas köpbeteende på Internet, produktkarakteristika, 
internetmarknadsföringstekniker samt upplevda fördelar och nackdelar av att e-handla. 
Vidare skriver Citrin et al (2000) att det är väsentligt att ta reda på konsumenters attityder 
och beteenden, såväl kulturbetingade som värderingsmässiga, till att e-handla, för att 
lyckas med en marknadsföringsstrategi. Ett annat välkänt faktum är att världen blir 
alltmer global vilket också förändrar sättet att kommunicera med marknaden på menar 
Evans, Jamal & Foxall (2006). Författarna nämner att i takt med att marknadsföringen 
internationaliseras ställs det högre krav på ett ökat medvetande om de kulturella 
skillnaderna länder emellan. De menar således att konsumenters beteenden, traditioner, 
livsstil och värderingar skiljer sig åt i olika länder och att de är viktiga faktorer att ta med 
i beräkningarna när företag vill göra affärer med och marknadsföra sig i andra länder.  
 
I en värld som blir allt mer global spelar också den digitala marknadsföringen en 
betydande roll och därför har de flesta företag i dag utvecklat strategier för mer eller 
mindre effektiv e-handelsmarknadsföring menar Sheth & Sharma (2005). I den bästa av 
världar skulle en global marknadsföring bestå av en perfekt standardiserad produkt som 
med ett övertygande marknadsföringsprogram skulle marknadsföras på samma sätt till 
alla länder. Detta något kontroversiella påstående kommer från Quelch & Hoff (1986) 
som även menar att: 
 

"The big issue today is 
not whether to go global but how 

to tailor the global 
marketing concept to 

fit each business." (1986, s. 59) 
 
De menar helt enkelt att marknadsföring måste skräddarsys för olika länder eftersom 
faktorer som kulturella betingelser, reklammottagande och ekonomiska förutsättningar 
spelar in. Quelch & Hoff (1986) menar att svaret på hur företag ska lyckas med en global 
marknadsföring är att fokusera lika mycket på ändamålet som på slutmålet och att 
undersöka relationerna mellan huvudkontoret och de verksamma agenterna. Författarna 
anser att det ligger i huvudkontorets ansvar och intresse att intervenera mellan de olika 



 

  2

enheterna, affärsfunktionerna, produkten, elementen i marknadsföringsmixen och 
länderna för att stänga gapet mellan dem. 
 
Power (2003) beskriver det senaste årtiondet som decenniet då Nordens länders 
regeringar fått ett ökat medvetande om de kulturella betydelserna mellan de nordiska 
länderna. Ur ett internationellt perspektiv tenderar Danmark, Norge, Finland och Sverige 
allt som oftast att smälta samman till en diffus bild av snöiga landskap, 
mobiltelefonifabrikörer och renar kommenterar Power (2003). En bild som författaren 
anser inte alls stämmer vid en närmare titt på kulturella företeelser mellan länderna. 
Likheterna vad gäller ekonomisk utveckling, storlek, historisk bakgrund och geografisk 
närhet är dock mycket stora fortsätter Power (2003). Likaså gäller det här likheterna 
mellan Sverige och Danmark som förmodligen överstiger skillnaderna mellan dem. Det 
är ändå viktigt att ta med dessa skillnader i beräkningarna vid handel mellan länderna 
säger en artikel på IDG (2008). Artikeln säger även att danskarna föredrar att i första 
hand handla från danska e-handelsbutiker men lockas även av att handla från USA på 
grund av den låga dollarkursen. Sverige hamnar enligt samma artikel på en tredjeplats på 
listan av de länder danska e-handlare handlar i från. Förutsättningarna för e-handel 
mellan Sverige och Danmark anses som mycket goda i synnerhet eftersom danska 
konsumenter gillar att e-handla och att de nuvarande nätköpen från Sverige är 5 procent 
(IDG, 2008) 
 
I en undersökning gjord av World Internet Institute (2008) visar det sig att danskarna 
ligger på en ledande position inom området internetmognad. Mycket av den här 
uppåtgående trenden har enligt World Internet Institute (2008) undersökning berott på en 
aktionsplan och en vision för IT-tillväxt som infördes av Danmarks regering 2002 vars 
syfte var att alla IT-produkter skulle utformas så att de kan användas av alla, oberoende 
ålder eller internetförkunskaper. Tillväxthastigheten i de nordiska länderna är relativt lika 
men Danmark är det land där andelen internetanvändare växer mest uppger World 
Internet Institute (2008). I en artikel på Computer Sweden (2008) uppger nättidningen att 
Danmark är det land som rankas högst i världen vid e-affärer. Den här undersökningen 
har skett utefter 100 faktorer varav några av dessa är landets internetåtkomst, mobil 
penetration, innovation, juridiska förutsättningar, infrastruktur och investeringar inom 
Internet uppger Computer Sweden (2008). 
 
I en annan undersökning gjord av European Commision (Ec.Europa) har det visat sig att 
33 procent av konsumenterna 2008 handlar online till skillnad från endast 27 procent 
2006. Att handla online är också den vanligaste kanalen för att handla via distans. 
Konsumenter fortsätter dock att känna sig mest bekväma med att handla via distans inom 
sina egna länder men undersökningen tyder på ett ökat förtroende för distanshandel över 
gränserna. Drygt 21 procent av konsumenterna vet vart de ska hitta information när eller 
om de ska handla utomlands vilket indikerar på att brist på lättillgänglig information 
skulle kunna vara ett barriärhinder för en ökad gränshandel. 
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Vi har i samarbete med ett stort och välkänt distanshandelsföretag inom mode och hem 
(vi kommer i fortsättningen att benämna företaget som endast Företaget i bestämd form) 
valt att granska den danska marknaden och de danska konsumenterna. Valet grundas på 
att Företaget har registrerat att den danska marknaden länge varit svag och att det 
kontinuerligt skett en minskning av de befintliga danska kunderna. Frågan som uppstår 
från Företagets sida är ”varför” de danska kunderna skiljer sig i sitt köpbeteende 
gentemot de övriga nordiska länderna Företaget verkar i och vad det kan bero på. Vill 
man veta varför kunder är lojala är det enligt Tapp (2005) först med hjälp av en 
marknadsundersökning man kan få svaret på frågan om huruvida det är varumärket, 
erbjudandet eller företagets service som kunderna tycker bättre eller sämre om. För att på 
ett kostnadseffektivt sätt förstå sina kunder är det essentiellt att kombinera den kvalitativa 
och den kvantitativa analysen med varandra belyser Tapp (2005). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Internet har skapat förutsättningar och möjligheter för både konsumenter och företag att 
köpa och sälja varor utanför det egna landets gränser. Trots det visar det sig i en 
undersökning gjord av Svensk Handel (2008) att fyra av tio företag har max 5 procent av 
sin försäljning till utlandet och knappa tre av tio företag har ingen försäljning alls 
internationellt. De länder som valt att lansera sitt företag utomlands har den största 
försäljningen i de nordiska länderna och det är också härifrån som den största 
konkurrensen om de svenska konsumenterna kommer ifrån. Dock visar undersökningen 
att trots detta är det väldigt få företag som väljer att marknadsföra sig i de nordiska 
länderna. Endast en femtedel av de tillfrågade företagen marknadsför sig utanför Sveriges 
gränser vilket innebär att cirka 80 procent valt att inte genomföra någon marknadsföring 
för att öka försäljningen på den nordiska marknaden. Det har också visat sig bland 
konsumenterna då 43 procent av de tillfrågade kunderna inom norden inte handlat från ett 
utländskt e-handelsföretag det senaste året. Norska kunder går dock mot strömmen något 
och står för den största delen av näthandlande konsumenter till utländska e-
handelsföretag. En orsak till det här kan enligt Svensk Handels (2008) undersökning bero 
på att norrmän historiskt sett är vana gränshandlare vid traditionell fysisk handel vilket 
också återspeglas i deras beteende på nätet. En av anledningarna till att övriga nordiska 
konsumenter undviker att handla från utländska sajter är bland annat att de inte litar på 
säkerheten samt att de inte alltid är säkra på vad som gäller vid garanti och ångerrätt. 
Även leverans- och tullkostnader anses vara ett problem då dessa inte alltid stämmer 
överens med informationen på företagens hemsidor. I en akademisk avhandling skriver 
Sundström (2007) att de flesta konsumenter vill veta vem och vilka de handlar ifrån. De 
vill också känna att de kan lita på de företag de väljer att göra sina inköp hos.   
Betalningssäkerheten är en viktig faktor för att få konsumenter att känna sig trygga 
hävdar Sundström (2007) och menar att konsumenterna vill ha ett flertal 
betalningsalternativ att välja emellan. Ur konsumentsynpunkt gör detta att inköpen sker 
smidigare vilket är ytterligare en faktor konsumenterna värdesätter (Sundström, 2007).  
De danska konsumenterna har ytterligare ett problem när handel över Internet ska ske. 
Många danska konsumenter har ett betalkort, Dankort, som anses mycket säkert men som 
endast fungerar i Danmark. För att utländska företag ska kunna ta emot den här sortens 
betalkort krävs att de registrerar ett danskt företag säger Svensk Handels (2008) 
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utredning. Lindstedt (IDG 1) menar att Danmark hade kunnat vara nästan som en 
hemmamarknad för Svenska e-handelsföretag om det inte vore för Dankortet. Han uppger 
att 85 procent av danskarna betalar på Internet med lokala Dankort vilket kräver att e-
handlaren är registrerad som ett danskt företag. 
 
Exportrådet (2008) uppger att Danmark nyligen utsågs till att ha världens bästa 
affärsklimat. Utnämningen baseras på bland annat den starka ekonomiska tillväxt som 
Danmark upplever samt de flexibla arbetslagsstiftningarna. Exportrådet menar att 
svenska företag varit väl medvetna om fenomenet sedan länge och Danmark är idag en av 
Sveriges fem största exportmarknader. Enligt statistik från EU: s Eurostat (2008), som 
verkar som EU: s statistikmyndighet, är Danmark det av de nordiska länderna som är 
ledande när det gäller handel på Internet. 6 av 10 vuxna shoppar regelbundet online och 
det har gett Danmark en första plats inom EU som det land som har flest e-handlande 
konsumenter. Undersökningen visar att Danmarks e-affärer är starka både inom landet 
och internationellt. Precis som övriga nordiska konsumenter handlar danskarna helst 
kläder, sportartiklar samt resor och semestervistelser (Copcap).  
 
Danmark är enligt Exportrådet (2008) en av Sveriges största handelspartners och står för 
9,7 procent av all import och 7,2 av all export från Sverige. Under 2008 ökade det 
svensk-danska ekonomiska samarbetet genom att alltfler svenskar begav sig in på den 
danska arbetsmarknaden. Det beror främst på den danska konjunkturen uppger 
Handelskammaren (2008). Tyder det på en ökad mottaglighet för den svenska marknaden 
i Danmark är en fråga som kan ställas i sambandet. Samarbetet mellan länderna inom 
Öresundsregionen uppges vara en bidragande faktor till det harmoniserade läget mellan 
de två marknaderna och att marknaden blivit mer köpstark uppger Handelskammaren 
(2008) och skriver att det även skapat möjligheter för en effektivisering av både den 
svenska och den danska marknaden och samtidigt lett till en ökad handel länderna 
emellan. Ännu en orsak till varför den danska marknaden i teorin passar Sverige väl är 
enligt Exportrådet (2008) det danska affärsklimatet som anses vara mycket flexibelt och 
gynnsamt. Danmark har rankats som nummer ett i världen när det gäller affärsklimat och 
bidragande faktorer för förstaplatsen är Danmarks höga IT-mognad och deras 
konkurrenskraftiga och företagsfrämjande marknad. 

1.3 Forskningsfråga 
 

• Finns det några hinder eller barriärer för danska konsumenter att handla via 
distans från svenska distanshandelsföretag i allmänhet och från Företagets 
verksamhet i synnerhet, och i så fall vilka är dessa?  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är, genom att undersöka Företagets danska kunder och undersöka 
danska konsumenters attityder och köpbeteende vid distanshandel, ta reda på om det 
föreligger några hinder eller barriärer för huruvida danska konsumenter uppfattar svensk 
distanshandel i allmänhet och Företagets verksamhet i synnerhet.  
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1.5 Avgränsning 
Vi har ur olika perspektiv och aspekter varit tvungna att avgränsa uppsatsen för att hålla 
oss inom tidsramen för uppsatsprocessen. Ur det här avseendet har vi valt att göra 
avgränsningar gällande geografiskt område samt angreppssätt. Vi har valt att undersöka 
Företaget danska kunder trots att de har kunder i hela Skandinavien. Avgränsningen har 
gjorts utefter Företagets egna önskemål då de upplevde att den danska marknaden var 
betydligt sämre än de övriga skandinaviska länderna. Det hade i ett vidare perspektiv 
även varit av intresse att göra en jämförelse mellan Danmark kontra Sverige och övriga 
Skandinavien. Av tidsskäl valde vi att begränsa oss till enbart Danmark för att få ett 
större djup i uppsatsen och för att försöka få en förståelse över problemområdet som 
Företaget upplever det. Angreppssättet har vi valt att begränsa till att gälla attityder och 
köpbeteenden via distans. Det har vi gjort genom dels en webbenkätundersökning dels 
med intervjuer via e-post. I webbenkätundersökningen avgränsades urvalet till att gälla 
endast de danska kunder som mottagit Företagets sommarkatalog 2009 och som hade 
registrerade e-postadresser. I intervjuerna som har skett via e-post har vi valt att begränsa 
oss till kvinnor mellan 23-50 år. Den här ålderskategorin är den grupp som i särklass 
handlar mest och som Företaget i stor utsträckning riktar sig till.  

1.6 Definitioner 
Distanshandel  
Distanshandel innebär handel med fysiska varor som säljs via postorderkatalog, 
svarstalong, Internet, telefon eller tv. Produkterna levereras sedan direkt hem till kundens 
postlåda alternativt till Postens ombud. De flesta distansinköp gjordes tidigare via 
postorder och telefon vilka fortfarande är viktiga inköpskanaler men idag sker allt mer av 
distanshandeln över Internet. Detta innebär att e-handel och postorder blir mer knyts ihop 
och specialiserade e-handelsföretag kompletterar ofta sin hemsida med tryckta kataloger 
samtidigt som de traditionella postorderföretagen har allt mer försäljning via Internet.  
(Wikipedia1)  
 
Sökmotor 
En sökmotor är ett program för automatisk sökning i databaser med stora textmassor, 
typexemplet är webbsidor på Internet menar Jakobsson (1998). Sökningen sker med 
utgångspunkt från nyckelord och olika typer av sökkriterier som användaren anger. 
Sökmotorn letar i sin tur upp alternativ som överensstämmer med användarens 
sökkriterier. Jakobsson (1998) skriver att sökningen inte sker direkt på Internet, utan i en 
databas med hjälp av en så kallad spindel.  
 
Attityd 
Inom psykologin innebär begreppet attityd ”en persons medvetna eller omedvetna, öppet 
visade eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något”. Man gör skillnad 
på personlighet och attityd genom att attityder i högre utsträckning tenderar att vara 
produkter av inlämning eller erfarenhet som byggs på tidigare upplevda situationer eller 
företeelser. Det gör därför attityder till mer dynamiska än personligheter. Attityder antas 
ofta stå i nära förhållande till beteende, men sambandet är inte enkelt kausalt. Fördomar 
är en typ av attityder där personen övertagit färdiga åsikter och inställningar om en viss 
sak, företeelse, folkgrupp eller person. (Wikipedia 3) 
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1.7 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 1 – Inledning 
Presentation av problembakgrund, diskussion, forskningsfrågor och studiens syfte. 

 

Kapitel 2 – Metod 
Genomgång av studiens metodiska genomförande 

Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 
Genomgång av studiens teoretiska uppbyggnad. 

 

 
. 
 
 
 
 

Kapitel 4 – Empiri 
Studiens empiriska forsknings- och undersökningsmaterial presenteras. 

 

Kapitel 5 – Analys 
Här presenteras kopplingen mellan empiriskt forskningsmaterial och teoretiska 

föreställningar inom området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitel 6 – Slutsatser 

I kapitlet presenteras författarnas slutsatser i syfte att besvara ställda 
forskningsfrågor. 

 
 
 
 
 
 Kapitel 7 – Avslutande diskussion 

Reflektioner kring resultaten av studien och kring studiens validitet och reliabilitet, 
råd och rekommendationer ges till Företaget och även förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod och genomförande 
I det här kapitlet kommer det vetenskapliga metodarbetet att behandlas. En akademisk 
och vetenskaplig uppsats kräver ett visst mått av principiella ansatser inom 
metodikområdet. Tillika kommer även tillvägagångssättet och det praktiska 
genomförandet att beskrivas för att skapa trovärdighet för de resultat som uppsatsen ger. 
 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Vi har gjort valet att använda oss av det hermeneutiska synsättet i vår studie. Målet har 
inte varit att statistiskt säkerställa eller frambringa en absolut sanning vilket enligt Thurén 
(2007) är karakteristiskt för den positivistiska inriktningen utan syftet har snarare varit att 
generera en tolkande helhetsbild av problemområdet. Thurén (2007) skriver att 
hermeneutiken präglas av tolkningar, det vill säga hur företeelser upplevs och själva 
förståelsen för olika företeelser. Hermeneutiken har enligt författaren ett 
samhällsvetenskapligt förhållningssätt och fokuserar på förståelse vilket är det 
huvudsakliga syftet med studien. Tonvikten av de tolkningar som gjorts har skett i den 
kvalitativa undersökningsdelen av arbetet, under de mer eller mindre ostrukturerade 
enkätintervjuer som gjorts. En viss tolkande del har även skett vid den strukturerade och 
kvantitativa webbenkäten då ett par svarsalternativ var öppna. Sammanfattningsvis har 
studien ur ett centralt perspektiv ett tolkande angreppssätt men det finns också drag av det 
positivistiska synsättet i form av analys av transaktionsdata, det vill säga information från 
hårda data. 
 

2.2 Metodansats 
Metodansatsen består enligt Johannessen & Tufte (2003) av förhållandet mellan empiri 
och teori. I den teoretiska forskningen används både empiriskt material och data såväl 
som teoretiska referensramar. Författarna belyser det faktum att de två företeelserna är 
beroende av varandra för att skapa forskning med hög trovärdighet, reliabilitet och värde. 
Samhällsvetenskaplig forskning bygger på en integrerad version av teoretiskt och 
empiriskt material och för att angripa forskningsproblemet finns det således tre ansatser 
av olika karaktär att göra detta på menar Johannessen & Tufte (2003). Ansatserna är olika 
sätt att pendla eller utgår från det teoretiska och empiriska materialet enligt Andersen 
(1994).  
 
Den här studien har en huvudsakligen abduktiv metodansats. Vi har utgått från befintliga 
teorier och forskning för att sedan knyta an till det empiriska material som samlats in. 
Utifrån det empiriska materialet har det således skett en växelverkan tillbaks till 
ytterligare teori och forskning för att kunna dra slutsatser och reflektioner av de resultat 
vi åstadkommit. Deduktion och induktion utgår i stället från en redan förutbestämd bild 
av att teori eller empiri redan finns tillgänglig och framställd menar Andersen (1994). 
Abduktion som begrepp är i stället ”ett försök att göra kreativiteten inom den 
vetenskapliga världen till föremål för både en filosofisk och en vetenskapsteoretisk 
analys” säger Andersen (1994, s.143). Han menar därmed att kreativiteten ska förhålla 
sig som så att den systematiskt och analytiskt går att överföra till och skapa samband 
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mellan teori och empirisk fakta eller kunskap från verkligheten. På så sätt kan forskaren 
pendla mellan teori och empiri. Då studien innehar en tydlig frågeställning att utgå ifrån 
är det detta arbetssätt och ansats som valts för problemområdet.  
 

2.3 Undersökningssyfte 
Denscombe (2002) förklarar att det huvudsakliga syftet med undersökningen är att kunna 
beskriva och ta reda på anledningen till varför ett visst ämne undersöks. När 
undersökningsproblemet är identifierat formuleras syftet. Syftet hjälper enligt Andersen 
(1998) till att beskriva inriktningen på undersökningen samt målsättningen med studien. 
Meningen är att vid svårigheter under arbetets gång ska det valda syftet hjälpa till att 
komma på rätt spår och klargöra vad nästa steg i undersökningen bör vara (Christensen et 
al 2001). Alla syftesformuleringar går att dela in i tre huvudsakliga grupper, explorativa, 
beskrivande/deskriptivt samt förklarande. Ofta har inte en undersökning enbart inslag av 
ett enda syfte utan de överlappar ofta varandra klargör Denscombe (2002).  
 
Precis som Christensen et al (2001) och Denscombe (2002) säger ovan om överlappande 
syften, har den här studien överlappande inslag av två huvudinriktningar, dels från det 
explorativa och dels från det deskriptiva syftet. Det huvudsakliga syftet med studien har 
dock varit att förmedla en helhetsbild över problemområdet. Det explorativa 
undersökningssyftet beskrivs av Denscombe (2002) som användbart när forskaren vill ta 
reda på information som inte tidigare dokumenterats i någon högre utsträckning. Han 
menar att den här typen av syfte är karaktäristiskt för forskning där insamlandet av fakta 
och information ger en beskrivande bild av olika situationer och händelser. Andersen 
(1998) instämmer i det här genom att förklara att en liten kännedom om det som ska 
undersökas ofta leder till att forskaren kommer, i alla fall initialt, att ha ett explorativt 
syfte. I den här studien användes inledningsvis den explorativa ansatsen för att genom 
enkätstudie, analys och undersökning av Företagets kundregister ge mer kunskap om den 
befintliga danske kunden och skapa en beskrivande bild av hur problem- och 
studieområdet såg ut. Den här kunskapen fungerade i sin tur som en förstudie inför den 
deskriptiva ansatsen. Det deskriptiva eller beskrivande syftet används ofta efter en 
explorativ forskning för att beskriva problemområdet hävdar Christensen et al (2001). 
Det centrala i det deskriptiva syftet är snarare forskarens vilja att beskriva olika 
företeelser än hennes vilja att upptäcka nya företeelser. I den deskriptiva ansatsen i 
uppsatsen har undersökningen skett med hjälp av enkätintervjuer med danska 
konsumenter. I intervjuundersökningen behandlades frågor vars syfte var att beskriva de 
danska konsumenternas attityder och köpbeteende gentemot e-handel, distanshandel och 
Sverige som handelspartner.  
 

2.4 Undersökningsmetod 
Som undersökningsmetod har vi valt att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt. I den 
kvalitativa metoden läggs fokus på vikten av ordens betydelse och förmågan att tolka 
kvalitativ data i såväl analysprocessen som i insamlandet av data menar Bryman (2002). 
Karaktäristika för den kvalitativa metoden består enligt Holme & Solvang (1997) av 
följsamhet vilket innebär att forskaren strävar efter i högsta möjliga grad att återge den 
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kvalitativa variationen. Synonymt för metoden är också att den strävar efter att gå på 
djupet snarare än att statistiskt säkerställa data menar författarna. Den kvalitativa 
metoden är till skillnad från den kvantitativa metoden mindre strukturerad och 
osystematisk och fokus läggs i stället på sammanhanget, beskrivningar och förståelse 
skriver Holme & Solvang (1997). Flexibiliteten vid kvalitativa forskningsmetoder är 
högre än i den kvantitativa metoden anser Andersen (1994) och tillägger att det är ”på 
djupet” data ska tolkas. Den här typen av undersökningsmetod stämmer väl in på syftet 
med uppsatsen. Målet har varit att skapa en förklarande och beskrivande bild av 
problemområde och inte statistiskt mäta och säkerställa vilket enligt Andersen (1994) är 
utgångspunkten för den kvantitativa metoden. Holme & Solvang (1997) menar också de 
att den kvantitativa metoden kännetecknas av precision och systematiska och 
strukturerade observationer vilket inte är vad vi ämnat göra. 
 

2.5 Undersökningsdesign 
 Syftet med undersökningen är att granska och undersöka ett avgränsat ämne och samla in 
så mycket information om problemområdet som möjligt. Det har därför valts att 
genomföra en fallstudie med fokus på att identifiera skillnader och likheter i de data som 
samlats in. Den huvudsakliga undersökningsdesignen som har valts är därför av kvalitativ 
karaktär. Johannesson & Tufte (2003) skriver att fallstudier innebär att samla in så 
mycket information som möjligt om ett specifikt och avgränsat fenomen. Enligt dem kan 
forskare med fördel kombinera både kvalitativa och kvantitativa ansatser för att samla in 
så mycket och så detaljerad information som möjligt vilket är vad vi ämnat göra i vår 
studie. Då målet är att skapa en vidare förståelse för forskningsproblemet har en 
tvärsnittsundersökning inte varit passande för det valda syftet. Enligt Christensen et al 
(2001) är en tvärsnittsundersökning ofta bred och ytlig och passar bäst där forskaren har 
ett beskrivande syfte och vill statistiskt kunna säkerställa hur ofta eller hur mycket av 
något som används. Eftersom studiens syfte delvis är explorativt och delvis deskriptivt 
hade en longitudinell undersökning enligt Johannesson & Tufte också kunnat 
genomföras. Eftersom den här sortens undersökningar pågår över tid och inte för en 
specifik och begränsad tidsperiod, så som fallstudier, passar den undersökningsmetoden 
inte för det syfte som vår studie har. Författarna skriver också att longitudinella 
undersökningarna ofta är av mer kvantitativ karaktär och resultatet som forskaren får 
presenteras ofta i form av statistiska generaliseringar vilket vi inte har ämnat göra i vår 
studie där fokus har legat på den kvalitativa och tolkande aspekten. 
 

2.6 Urvalsmetod 
I den här studien har det genomförts både en kvantitativ enkätundersökning samt 
kvalitativa enkätintervjuer. Således har vi valt att använda oss av dels ett 
sannolikhetsurval dels ett icke-sannolikhetsurval. Bryman (2002) skriver att 
sannolikhetsurvalet baseras på slumpmässighet och innebär att varje enhet har en känd 
sannolikhet att komma med i urvalet. För att genomföra ett sannolikhetsurval måste det 
först finnas tillgång till ett register över alla de personer som ingår i populationen. Det är 
essentiellt för att alla i populationen ska ha en känd chans att komma med i urvalet. När 
urvalets storlek ska bestämmas är det generellt sett så att ju större urval desto större chans 
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till att resultatet överensstämmer med populationens skriver Christensen et al (2001). 
Dock skriver Trost (2002) att det av resursskäl oftast inte är möjligt att hantera ett stort 
urval utan att en begränsning av antalet måste göras. Det är annars lätt att materialet blir 
svårt att analysera och det är lätt att missa detaljer och svårare att få en bra överblick. Vi 
har valt att använda oss av totalt 1052 respondenter till den kvantitativa undersökningen 
vilket är det antal respondenter vars e-postadresser vi fått tillgång till från Företaget. 501 
av dessa respondenter har tidigare under våren erhållit en katalog från Företaget men 
ännu inte handlat, resterande 551 har också fått en katalog men har också gjort inköp 
efter detta. Antalet på ca 500 av varje grupp tror vi är tillräckligt stort för att 
överensstämma med populationen och på så sätt vara generaliserbar. Antalet tror vi inte 
heller är för stort för att analysera. 
 
Ett icke-sannolikhetsurval har gjorts inför de kvalitativa intervjuerna och bestod av 9 
stycken danska konsumenter. Valet av antal respondenter motiveras med hjälp av Trost 
(2002) som skriver att urval till kvalitativa intervjuer oftast begränsas till åtta 
respondenter. Trost (2002) anser att cirka 8-10 personer är ett lagom antal respondenter 
som också ger den kvalitativa undersökningen tillräckligt med teoretisk mättnad. För att 
underlätta intervjuerna samt säkerställa att respondenterna hade möjlighet att delta 
förbereddes urvalet och respondenterna innan intervjuerna skickades ut via e-post vilket 
gjort att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Christensen et al (2001) skriver att ett 
icke-sannolikhetsurval är mer strategiskt än ett sannolikhetsurval och alla enheter i 
populationen har inte en känd chans att komma med i detta urval. Det leder till att 
resultatet kan bli snedvridet och det blir därmed svårt att generalisera det på hela 
målpopulationen. Trots detta finns det situationer när det är fördelaktigt att använda sig 
av ett icke-sannolikhetsurval eftersom det kanske behövs ett urval av personer med insikt 
i ett speciellt ämne eller kunskap om området vilket ofta är fallet vid kvalitativa 
undersökningar. Det är anledningen till att vi även använde oss av ett icke-
sannolikhetsurval. Det primära har varit att säkerställa att respondenterna har haft 
möjlighet att ställa upp samtidigt som vi också ville att de skulle ha viss insyn i 
distanshandel för att på ett tillfredställande sätt kunna svara på de frågor som förberetts. 
May (2001) kallar denna sorts icke-sannolikhetsurval för strategiskt urval och menar att 
det är ett urval där respondenterna väljs utifrån vissa redan kända egenskaper. 
  

2.7 Datainsamlingsmetod 
Alla undersökningar förutsätter att forskaren samlar in och analyserar någon form av data 
och enligt Johannesson & Tufte (2003) är data något vi själva skapar för att se sambandet 
mellan verkligheten och den analys som ska komma att utföras. Den här sortens data kan 
delas in på två övergripande sätt, kvantitativt och kvalitativt. Data med kvantitativ 
karaktär uttrycks i siffror, mängd och statistik medan den kvalitativa uttrycks i ord och 
bilder (Johannesson & Tufte 2003). Ytterligare ett perspektiv för att skilja på data är att 
utgå från när datamaterialet samlades in och på så sätt göra skillnad på primär- och 
sekundärdata. Primärdata kallas det material som samlats in för den aktuella 
undersökningen medan sekundärdata samlats in tidigare och i ett annat syfte (Andersen, 
1998).  
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Med det här i baktanken har det, eftersom den valda studien genomförs som en fallstudie, 
samlats in information och data från ett flertal källor. De primärdata som använts har 
varit i form av statistik från den kvantitativa enkätundersökning som har genomförts samt 
information från de kvalitativa enkätintervjuer som har förekommit med danska 
konsumenter. Den kvantitativa enkäten har skickats till ett urval av danska kunder som 
finns registrerade i Företagets kundregister och som erhållit en sommarkatalog från 
Företaget under våren 2009. För att identifiera skillnader och olika beteenden kunderna 
emellan har en enkät skickats ut till de kunder som svarat på erbjudandet och en annan 
enkät till dem som inte svarat på kampanjen. I insamlingen och hanteringen av 
svarsenkäterna har Företaget varit oss behjälpliga och på så sätt underlättat 
datainsamlingen, hanteringen av informationen inför den förestående analysen. 
Christensen et al (2001) skriver att webbenkäter har tack vare Internets progressiva 
utveckling blivit ett allt vanligare datainsamlingsverktyg. Den främsta fördelen med att 
distribuera enkäter via webben är enligt Trost (2007) dess kostnadseffektivitet. Han 
menar att den digitala distribueringen även förenklar insamlandet och analysen av 
enkäterna. Möjligheten att skapa interaktiva enkäter via webben är också något som 
väger tungt för webbenkäter påstår Trost (2007). Risken med webbenkäter, menar 
Christensen et al (2001) är dock att det inte går att nå respondenter utan tillgång till 
Internet och att det på grund av ny teknik ofta sker stora bortfall. För att webbenkäten i 
den här studien ska få ett så litet bortfall som möjligt har enkäten skickats till kunder som 
sedan tidigare uppgett en e-postadress som kontaktmetod hos Företaget. För att 
ytterligare säkerställa en hög svarsfrekvens har vi med hjälp av Företagets 
översättningsbyrå, fått hjälp med att översätta enkätfrågorna till danska. 
 
De kvalitativa intervjuerna har valts att skickas ut via e-post i form av ett semistrukturerat 
frågeformulär. May (2001) skriver att semistrukturerade intervjuer hjälper intervjuaren 
genom att respondenten har en möjlighet att utveckla och fördjupa de svar som ges vilket 
inte är möjligt med standardiserade och mer kvantitativa enkätfrågor. De frågor som 
skickades ut har, för att underlätta för respondenterna och för att få så utvecklade svar 
som möjligt, skickats ut både på engelska och på svenska. Respondenterna har också, om 
de så önskat, kunnat besvara de kvalitativa enkätintervjuerna på danska för att ytterligare 
kunna ge oss förtydligade svar. På grund av tid- och resursskäl har vi inte haft 
möjligheten att genomföra personliga intervjuer vilket annars varit önskvärt. Fördelen 
med den personliga intervjun enligt Andersen (1998) är att intervjuaren ofta får fram 
personligare och djupare svar under förutsättning att frågeställningen är väl formulerad. 
Den här insamlingstekniken lämpar sig särskilt väl när målet är att få fram respondentens 
egen version av en företeelse. Den personliga intervjun ställer dock större krav på 
komplicerade dataanalyser och antalet respondenter som av kostnads- och tidsskäl 
intervjuas vilket därav är anledningen till att vi gjort valet att skicka våra frågor via e-post 
istället. 
 
Att valet har fallit på att skicka ut det kvalitativa enkätintervjuformuläret via e-post i 
stället för genom personliga intervjuer via telefon motiveras med att undvikandet av 
tolkningssvårigheter och missförstånd på grund av språkbarriärer. Samtidigt ger det också 
respondenterna, som May (2001) skriver, en möjlighet att ta god tid på sig och fundera 
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över de svar som ges. Möjligheten är en av de främsta orsakerna till varför den här 
metoden har valts. 

2.8 Felkällor 
För att genomföra en undersökning och ta sig an de osäkerhetsproblem som dyker upp är 
det enligt Christensen et al (2001) viktigt att analysera de fel som kan uppstå och försöka 
minimera dessa. Fel som bör identifieras är fel i urvalet, själva insamlingen och 
bearbetningen av data samt tolkningen av data. Om det löpande under hela arbetet sker en 
dokumentation över de fel som kan tänkas uppstå och som kan komma att påverka 
resultatet kan tillförlitligheten och trovärdigheten på arbetet öka och med det även dess 
användbarhet (Christensen et al, 2001). I den här studien har därför eventuella 
osäkerhetsproblem i största möjliga mån försökt minimerats genom att allt material har 
gått igenom flera tolkningsstadier. Ett har varit att få en så objektiv bild över 
problemområdet som möjligt för att sedan kunna tolkas. En dokumentation över tänkbara 
fel har således också skett i syfte att ha dessa i åtanke under arbetet med analys och 
slutsats. Vi har i studien varit väl medvetna om att subjektiva tolkningar kan förekomma 
och har med det i åtanke varit försiktiga med att dra slutsatser alltför hastigt. 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 
Att uppnå en bild som med största möjligt överensstämmer med de teoretiska modellerna 
och det empiriska forskningsmaterialet är enligt Andersen (1998) viktigt och begreppet 
kallas för definitionsvaliditet. Man talar i sammanhanget om reliabilitet och validitet 
(Andersen 1998). De här båda begreppen är viktiga att ta hänsyn till under arbetets gång 
då de påverkar möjligheten att få fram riktiga och trovärdiga resultat i undersökningen 
och därmed öka reliabiliteten och validiteten (Holme & Solvang, 1997) 

Reliabilitet handlar om huruvida det resultat som framkommit i en undersökning kommer 
att se likadant ut om samma undersökning genomförs en ytterligare gång. Ofta är 
reliabilitet aktuellt när det handlar om kvantitativa undersökningar skriver Bryman 
(2002). Eftersom det i den här studien har valts ett kvalitativt syfte är reliabiliteten inte ett 
begrepp med stark koppling till vår rapport. Christensen et al (2001) skriver att eftersom 
verkligheten och människorna i den hela tiden är under förändring är det nästintill 
omöjligt att samla in identisk data i kvalitativa fall. Istället är validitet ett begrepp som är 
aktuellt för denna undersökning. Arbnor & Bjerke (1994) skriver att validitet innebär att 
den information som kommit fram och de slutsatser som dragits är giltiga och trovärdiga 
och att det som var ämnat att mätas också har gjorts. Detta brukar kallas för intern 
validitet. Till skillnad från reliabiliteten handlar inte validiteten om att statistiskt 
säkerställa utan att kunna generalisera och förmågan att överföra resultatet till andra 
enheter, detta brukar kallas för extern validitet. Då syftet med studien har varit att få en 
djupare förståelse och hitta bakomliggande faktorer och mönster är validiteten särskilt 
grundläggande för studiens trovärdighet. För att öka trovärdigheten i arbetsprocessen har 
valet gjorts att visa och använda flera olika insamlingsmetoder och data under arbetets 
gång vilket enligt Christensen et al (2001) är viktigt för att skapa trovärdighet.  
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2.10  Källkritik 
Enligt Thurén (2005) handlar källkritik om att kontrollera fakta. Genom att kontrollera 
fakta skapas ett trovärdigare och mer sanningsenligt slutresultat menar Thurén (2005). 
Källkritikens roll är att fungera som en felsäkran och värdekännare som bör ställas mot 
den information man möter genom kunskapsförvärv.  Thurén (2005) anser att all den 
information som vi bygger vår kunskap på är kunskapskällor men att den begränsas av 
den mänskliga aktiviteten. Grunden i all källkritik är att generera så sanningsenliga 
slutresultat som möjligt. Det görs genom bedömningar och värdering av källorna. Ett 
vitalt stycke i källkritik är att först vara klar med vilket källkritiskt problem som ska lösas 
och att definiera begreppen. En preciserad fråga förenklar vägen till att besvara den 
hävdar Thurén (2005). Tillförlitligheten i olika källor i sekundärdataform går att bedöma 
genom att exempelvis ta reda på vem som genomfört undersökningen, hur 
undersökningen gått till och i vilket syfte undersökningen genomförts. Att gå tillbaka till 
den ursprungliga källan är den i särklass tillförlitligaste felsäkran hävdar Christensen et al 
eftersom den ursprungliga källan innehåller mer detaljerad information och är komplett 
(2001).  I den teoretiska referensram har litteratur från väletablerade forskare använts och 
de här källorna har bedömts som relevanta och tillförlitliga källor. Den information som 
erhållits i form av statistik från Företaget anser vi vara pålitlig och trovärdig. Den 
information som hämtats från webbsajter går alltid att ifrågasätta huruvida de är 
trovärdiga. Vi har bedömt våra Internetkällor som trovärdiga eftersom de har inhämtats 
från erkända nyhets- och webbsajter. De forskningsartiklar som legat till grund för 
mycket av den teoretiska referensramen bedöms som mycket trovärdiga, giltiga och 
relevanta. Aktualiteten på källorna uppskattas som hög och det anser vi har skapat en 
totalt sett hög tillförlitlighet i den här studien.  
 
I det här uppsatsarbetet har det därför kontinuerligt arbetats med att kritiskt granska de 
källor som använts. Det har gjorts genom att till stor del förlita oss på erkänd 
forskningslitteratur och teoribildning. Vid de tillfällen källor från Internet har använts har 
information hämtats på, enligt oss, erkända och professionella webbsidor. Vi har vid ett 
fåtal tillfällen använt oss av den fria informations- och encyklopedisajten Wikipedia. 
Beaktande har tagits till att sidan inte kontrolleras och att det därmed kan förekomma 
information som inte är helt säkerställt. Dess fördel är att sidan ofta uppdateras och 
innehåller därmed aktuell information.  
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer relevant litteratur och vetenskaplig forskning att 
presenteras i syfte att ge läsaren en förståelse för det valda studieområdet. I kapitlet 
teoretiseras begrepp som faller inom ramen för studien.  

3.1 Kultur 
Kultur är som begrepp ansett som ett relativt suddigt och oklart begrepp som är svårt att 
definiera förklarar Pressey & Selaisse (2002). Författarnas försök att klargöra 
definitionen är att kultur består av övertygelser och värderingar som är vida delade i ett 
specifikt samhälle vid en särskild tidpunkt. Hofstede (2005) ser kultur som ett dynamiskt 
fenomen som genomsyras och formas av faktorer som ett samhälles historia, religion och 
utbildning. Begreppet kultur har enligt Wikipedia har främst två betydelser; andlig 
(konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster; i vanligt tal är den första 
betydelsen den vanligare. Ordet kultur kommer från latinets, cultura av cultus, som 
betyder odling, och som etymologiskt hör samman med ordet kult. Wikipedia definierar 
kultur som: 

”Kultur kan definieras som alla livsmönster, inklusive 
språk, konst, värderingar och institutioner hos en 
population som överförs socialt från generation till 
generation. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett 
helt samhälle". (Wikipedia 2) 

Evans, Jamal & Foxall (2006) hänvisar till författaren Johnson som menar att kultur 
innefattar följande delar; kognitiva faktorer och åsikter, värderingar och normer samt 
tecken, signaler och symboler. Författarna poängterar att det är viktigt att påpeka att 
kultur är en dynamisk företeelse som ständigt förändras och förnyas i takt med en 
dynamisk omgivning. Organisatorisk kultur berör området företags- och affärskulturer 
och är idag en mycket omdebatterad fråga menar Alvesson (2002). Vidare anser 
Alvesson (2002) att medvetenheten om hur kulturfrågor påverkar internationell handel 
hos företag är mycket varierande. Kultur är enligt författaren lika signifikant och 
komplext som den är svårförstådd och användbar i praktiken. Pressey & Selaisse (2002) 
framhåller dock att det i praktiken finns mycket lite som illustrerar kulturens inverkan på 
handel över gränserna. Författarna stämmer in med Alvesson (2002) i huruvida kultur 
faktiskt spelar roll för det mänskliga beteendet. 

3.1.1 Attityder mellan danskar och svenskar 
Enligt Alvesson et al (2007) är bilden om svenskars och danskars attityder gentemot 
varandra den att svensken i danskens ögon upplevs vara stel, inte särskilt rolig, 
principfast och som tjatar om allt innan en affär kommer till stånd. I sin tur upplever 
svensken att dansken förefaller dynamisk och flexibel vilket ger ett lurigt och något 
ohederligt intryck i svenskens ögon. I en studie som behandlade svensk mentalitet, gjord 
av Daun (1994), framkom det att svenskar i regel präglas av en stark ärlighetsintegritet 
och strävan av att tala sanning är guld värt. Det myntade uttrycket ”ärlighet varar längst” 
torde således vara uttalat av en svensk. Daun (1994) belyser att svenskens ståndpunkt i 
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det här avseendet ofta anses som något naivt från andra kulturer. Det finns enligt 
Alvesson et al (2007) ett otal kulturella föreställningar om svenskar kontra danskars 
attitydinställningar till varandra och några av dessa är: 
 
Svenskars syn på danskar Danskars syn på svenskar 
De är inte särskilt plikttrogna. De är bra på att planera och kontrollera. 
De är mer kreativa än svenskar. De är stela och trista. 
De är mer och affärsinriktade än svenskar. De tenderar att vara naiva. 
De är otydliga. De är försiktiga. 
De är slarviga. De saknar humor. 
Deras gemytlighet tenderar att kännas falsk. De är mindre pragmatiska än danskarna. 

Figur 1. Egen lättomarbetad modell av attityder mellan svenskar och danskar. Alvesson et al.( 2007, s.131) 
 
Alvesson et al (2007) framhåller att det de facto finns ett antal barriärer som trots de 
internationella likheterna mellan Sverige och Danmark bör finnas med i åtanken för 
företag som bedriver handel med eller i Danmark. Särskilt viktigt att poängtera är enligt 
Alvesson (2002) att det inte går att göra några större generaliseringar eftersom det inom 
varje kultur finns en mängd subkulturer som påverkas av andra faktorer än rent 
attitydmässiga värderingar så som geografisk utspriddhet, samhällsklasser, religion och 
etnicitet. Därmed är kategoriseringar överflödiga trots att det i sammanhanget klart går att 
urskilja vitala attitydskillnader menar författarna.  
 
Skillnaderna i näringslivet vad gäller klädsel är enligt Bunner (2000) inte särskilt stor. 
Danskarna har i en något större utsträckning en mer korrekthet när det kommer till 
formell klädsel. Författaren ger exempel på företeelsen genom att danska affärsmän har 
ett flertal olika kostymer och uppsättningar beroende på årstid och tillfälle. Danskar är i 
högre grad än svenskar benägna att betala mer för en viss livsstil säger Bunner (2000). 
Trots Sverige och Danmarks geografiska närhet skiljer sig deras klädstil emellertid en hel 
del åt i såväl äkthet (till exempel bär danskarna äkta päls i högre utsträckning än 
svenskar) som den personliga utstrålningen som Bunner (2000) menar ibland kan 
uppfattas som alltför bohemisk av svenskar. 
 

3.2 Distanshandel 
Distanshandel eller postorderföretag som de kallades förr i tiden har en mycket lång och 
gedigen historia som sträcker sig långt tillbaka till den senare hälften av 1800-talet 
skriver McCorkle (1990). Den forskning som har bedrivits inom området för 
postorder/distanshandel har fokuserat på skillnader mellan konsumenter som handlar på 
distans kontra konsumenter som enbart handlar i fysiska butiker menar McCorkle (1990). 
Han fortsätter genom att beskriva vad som framkommit i undersökningar om vad som 
skulle få konsumenter att handla oftare på distans. Det visade sig att respondenterna i 
undersökningen ansåg att det berodde på hur de uppfattade företagen, tillfredställelse av 
varorna i allmänhet och möjligheten att returnera varor som inte passade eller inte 
uppfyllde konsumentens krav. I en annan undersökning framkom det att de största 
nackdelarna med att handla via distans var att konsumenten inte kunde se eller känna på 
produkten i förväg, att de måste vänta minst ett par dagar för att få produkten, kostnader 
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för distribution samt att många konsumenter upplevde det jobbigt att returnera produkter 
(McCorkle, 1990). 
 
E-handel och Internet har förändrat sätt att göra affärer på radikalt menar Jakobsson 
(1998). Tapp (2005) instämmer med Jakobsson och menar att Internet har revolutionerat 
världen på oerhört kort tid. Definitionen på e-handel beskriver Jakobsson (1998) enligt 
följande: elektronisk handel innebär att minst två parter utbyter affärsrelaterad 
information och genomför affärstransaktioner på elektronisk väg (1998, s.40). Han anser 
att e-handel har blivit en sådan progressiv succé eftersom Internet och webben har 
bidragit till en mycket effektiv potential till nedskärning av alla kostnadsposter från 
marknadsföring till marknadskommunikation och betalning. Tapp (2005) anger att den 
överlägsna fördelen med e-handel är att det upplevs som bekvämt för konsumenten 
samtidigt som det är kostnadseffektivt för e-handelsföretagen. De största 
framgångskoncepten vid e-handel har varit försäljning av böcker, CD-skivor, 
underhållning, resor och internetbanker skriver Tapp (2005) och delger även att kläder 
och hushållsprodukter inte vunnit samma genomslagskraft ännu. Pingjuan (2006) skriver 
att det har skett en fenomenal tillväxt inom postorder eller distanshandel med hjälp av 
Internet och kataloger. Dessa två alternativa kanaler har bidragit till att konsumenter i 
viss mån ändrat sitt köpbeteende menar författaren. Pingjuan (2006) hävdar också att det 
är essentiellt för företag som bedriver onlinehandel och samtidigt erbjuder sina kunder ett 
flertal andra köpkanaler att de är medvetna om konsumenternas respons till de olika 
kanalerna. Tapp (2005) menar att framgångsformulan för e-handel/distanshandel är att 
kombinera och bjuda in konsumenterna till en interaktiv dialog och att ha en 
lättnavigerad och användarvänlig webbsida. 
 
Företaget är ett av Sveriges största distanshandelsföretag och har en lång tradition av 
svensk distanshandel skriver Jonsson (1986). Det gamla begreppet postorder och de 
framgångsrika postorderföretagens succé ligger enligt Jonsson (1986) i deras tradition av 
att systematiskt ha tagit reda på information om kundernas behov för att sedan leta efter 
passande produkter och lägga upp marknadsföringskampanjer utefter dessa 
kundanpassade metoder. Författaren framhåller att en av de mest signifikanta fördelarna 
med distanshandel är att det är bekvämt.  

3.3 Onlineshopping  
De flesta traditionella distanshandelsföretag och postorderföretag säljer numer sitt 
sortiment även online i webbutiker på nätet (IDG 2). Evans (2007) poängterar att det är 
av hög vikt att ett företags webbutiks sida har som viktigaste syfte att uppmuntra 
kunderna att handla. Enligt Evans (2007) är ett av de allra viktigaste stegen för företag att 
få konsumenter att handla i deras webbutik att försöka förstå hur kunderna handlar. 
Webbsidan ska spegla kundens köpbeteende på ett tillmötesgående sättet säger Evans 
(2007) och tar upp fem essentiella och generella steg i kundens beslutsprocess inför ett 
köp. För det första upptäcker kunden ett behov eller en önskan. I steg två tar hon reda på 
information och utvärderar olika alternativ för att fylla sitt behov eller önskan. I nästa 
steg rankar kunden sina val utifrån dels objektiva kriterium så som pris, tillgänglighet och 
kvalitet dels utifrån subjektiva kriterium så som emotionell respons, 
varumärkesuppfattning och smak. Det fjärde steget består för kunden av att identifiera en 



 

  17

lämplig leverantör utifrån både objektiva och subjektiva kriterium. I det sista och femte 
steget i beslutsprocessen uppkommer själva köpet.  
 
Internets progressiva tillväxt de senaste åren har enligt Huarng & Christoper (2003) varit 
en bidragande orsak till varför så många företag har startat e-handel och webbutiker. 
Internet och e-handel anses också vara framtidens shopping på hemmaplan skriver Jones 
& Vijayasarathy (1998). Seock & Norton (2006) uppger att en ökande andel procent av 
de amerikanska konsumenternas inköp numer sker via Internet. Författarna menar 
dessutom att en närrelaterad trend har varit den hastiga expansionen av företags 
direktmarknadsföring till konsumenter via Internet som bidragit till en ökad försäljning 
som vida passerat den traditionella försäljningen. Att handla via Internet i stället för i 
fysiska butiker har enligt författarna gett konsumenter signifikanta fördelar i form av ett 
utökat produktutbud, valmöjligheter och snabb tillgång till att söka efter alternativa 
produkter. En av de absolut största fördelarna för konsumenter på Internet, säger Seock & 
Norton (2006) och Jones & Vijayasarathy (1998), är att Internet erbjuder ett helt nytt sätt 
att utvärdera köpbeslut och dess olika alternativ genom effektiv informationssökning. 
 
Eftersom Internet är otroligt informationsrikt skapar det möjligheter att jämföra olika 
produkter och förenklar samtidigt konsumentens informationssökningsprocess, dess 
interaktiva natur effektiviserar shoppingen på Internet fortsätter Seock & Norton (2006). 
Ur ett affärsperspektiv kan Internet anses vara ett kraftfullt medium för att etablera unika 
relationer med konsumenter menar Jones & Vijayasarathy (1998). Enligt Kim (2002) har 
Internet tidigare varit starkt förknippat med ett så kallat funktionellt shoppande där 
koncentrationen av köpen har varit på produkter som köps mer eller mindre ofta så som 
CD-skivor, böcker, handdukar och lakan, datautrustning och produkter från 
dagligvaruhandeln. Sundström (2007) bekräftar detta antagande och skriver att det enligt 
statistik framförallt är den här sortens varor som handlas mest från distanshandelsföretag. 
Dock menar Kim (2002) att det ändrats på senare år då försäljningen av kläder, parfym 
och matvaror, så kallade ”touch-and-feel”-produkter, fått en allt större genomslagskraft. 
Internet har också vidgat konsumenternas val av shoppingkanal och de kan välja mellan 
att handla online eller offline efter informationssökningsprocessen. I en undersökning 
som gjorts förklarar Seock & Norton (2006) att resultaten visade på att mer än 50 procent 
av konsumenter som handlar kläder gör det genom olika kanaler, så kallade ”multi-
channel purchasers”, och att de dessutom spenderar upp till fyra gånger så mycket tid än 
de som endast handlar via en kanal. Studier om konsumenters köpbeteende har visat att 
konsumenters attityder gentemot olika varumärken och företag influerar deras val av 
handelsplats uppger Seock & Norton (2006). I författarnas egen studie och undersökning 
som behandlar attityder gentemot webbsidor och informationssökning och utvärdering av 
kanalval på Internet framkom det att deras respondenter värdesatte attribut på webbsidor 
så som hög användarvänlighet och betalningsförmåga mycket högt. En utförlig och tydlig 
produktinformation vad gällande bland annat pris, färgsättning, storlekar etc. var också 
attribut som respondenterna värdesatte högt. De efterfrågade även möjlighet att spåra 
beställningar som var på väg och smidiga returneringsvillkor. Slutligen var 
säkerhetsfrågan av vikt vid kontokortsköp och utlämnandet av personlig information på 
webbsidor. Det är vitalt för företag att begrunda det faktum att konsumenternas attityder 
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gentemot företag på webben är avgörande för företagens förmåga att behålla kunderna i 
slutändan hävdar Seock & Norton (2006).  

3.4 Konsumentbeteende 
Solomon & rabolt (2004) skriver att konsumentbeteende är den komplexa process som 
konsumenter går igenom vid köp och användning av produkter. Ng (2005) skriver att 
livet för en marknadsförare var enklare förr. Vad konsumenterna föredrog, behövde och 
ville ha var mycket mer förutsägbart. Vissa beteenden var ofta korrelerade med en viss 
parameter som livsstil, ålder eller inkomst. Med andra ord betydde det att unga betedde 
sig ungt, gamla betedde sig gammalt och de som hade pengar var de som spenderade 
pengar. Idag är i stället mycket av konsumentmarknaden oberäknelig och istället är det 
konsumenter utan pengar som tenderar att spendera mer, de äldre konsumenterna får ett 
yngre beteende och de yngre istället ett äldre menar Ng (2005). Hon skriver också att det 
är ganska ironiskt att vi i en värld där mer och mer information lagras om oss gör det 
svårare och svårare för marknadsförarna att förstå konsumenter. Hon får medhåll i detta 
av Puccinelli et al (2008) som skriver att det aldrig har varit viktigare än nu för företag 
inom detaljhandeln att förstå kunderna och deras beteende. De menar att det finns många 
viktiga variabler som spelar stor roll för konsumenterna och den process de genomgår 
inför ett köp. För marknadsförare är det viktigt att vara medveten om dessa steg för att på 
ett så effektivt sätt som möjligt öka kundernas tillfredställelse hävdar Puccinelli et al 
(2008). 
 

3.5 Köpprocessen 
Dahlén & Lange (2003) visar och förklarar en förenklad modell av konsumenternas 
beslutsfattande. Den modell som ligger till grund för deras förenklade modell är den mest 
kända beslutfattarmodell utvecklad av Engel, Blackwell & Miniard (1995). Kotler (2005) 
och Huarng & Christopher (2003) som även de beskriver denna modell, skriver att det är 
viktigt som marknadsförare att vara medveten om att ett köp eller en köpintention börjar 
långt innan själva transaktionen och varar även efter att produkten eller tjänsten har 
inhandlats. Modellen för köpprocessen innefattar därför fem stycken steg som beskriver 
vad som händer från det att konsumenten inser att ett konsumtionsbehov uppstått till dess 
att ett köp har gått igenom och detta behov är tillgodosett. De fem olika stegen är 
behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp samt utvärdering 
efter köpet. 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Egen lätt omarbetad modell av konsumenternas köpprocess, Dahlén & Lange (2003, s. 25) 

BBeehhoovvss--
iddeennttiiffiikkaattiioonn  i

IInnffoorrmmaattiioonnss--
ssöökknniinngg  

AAlltteerrnnaattiivv--
uuttvväärrddeerriinngg  

KKööpp UUttvväärrddeerriinngg  
eefftteerr  kkööppeett  

3.5.1 Behovsidentifikation 
Enligt Dahlén & Lange (2003) uppstår ett behov när konsumenterna känner att det är ett 
stort gap mellan den situation de befinner sig i och den önskade situationen. Kotler 
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(2005) beskriver också han att behovet kan vara skillnaden mellan det aktuella läget och 
det önskade läget. Han skriver också att det finns ett flertal variabler som avgör hur och 
när ett behov identifieras och att behoven endera kan triggas av intern eller extern stimuli. 
Intern stimuli menar Kotler (2005) vara en sådan typ av stimuli som alla människor 
upplever i vardagen så som trötthet, hunger och törst medan externa stimuli är sådana 
stimuli som är mer svårförklarliga och inte alltid kan direkt kopplas till ett bestämt behov. 
Dahlén & Lange (2003) gör samma uppdelning men kallar i stället de olika behoven för 
psykologiska och fysiologiska. De gör även skillnad på två olika sorters behov och menar 
att det finns konsumenter som aktiverar ett behov för att de vill komma ifrån det 
nuvarande tillståndet medan andra konsumenter drivs av att komma till ett nytt tillstånd. 
Huarng & Christopher (2003) skriver att det är viktigt för företag som har handel via 
Internet att i det här stadiet trigga konsumenternas intresse. De menar att bannerannonser 
och små smakretare i form av specialerbjudanden och attraktiva rabatter är sådant som 
kan locka konsumenterna och trigga igång ett ännu ej upplevt behov. 
 

3.5.2 Informationssökning 
I det andra steget i köpprocessmodellen börjar konsumenterna enligt Dahlén & Lange 
(2003) och Kotler (2005) att söka information för att hitta den produkt eller vara som kan 
hjälpa dem uppfylla sitt behov. Engel, Blackwell & Miniard (1995) definierar 
informationssökningen som: 
 

“The motivated activation of knowledge stored in 
memory or acquisition of information from the 

environment”. (1995, s. 182) 
 
De menar att informationssökningen kan delas upp i en minnesbaserad och en 
handlingsbaserad sökning. Den minnesbaserade sökningen innebär att konsumenten 
använder sina personliga erfarenheter och kunskaper för att se om tidigare köp kan vara 
till hjälp vid det nya konsumtionsbehovet. Den handlingsbaserade sökningen innebär 
istället ett aktivt informationssökande för att på så sätt ha ett underlag inför kommande 
produktval och köpbeslut. Den här sortens information kan enligt Kotler (2005) härledas 
till familj och vänner, Internet och annonsering samt massmedia och diskussionsforum. 
Han menar vidare att den mesta information konsumenterna får kommer i från 
kommersiella källor som är kontrollerade av marknadsförare. Den information som 
förvärvas från vänner och familj är emellertid den information som har störst påverkan på 
valet av produkt. Han skriver att de kommersiella källorna informerar kunderna om 
produkter medan familj och vänner istället med hjälp av sina åsikter och kunskaper 
utvärderar produkterna. Huarng & Christopher (2003) håller med Kotler (2005) och 
Engel, Blackwell & Miniard (1995) om att det är i denna fas som konsumenterna börjar 
leta efter information om olika produkter. Det är därför viktigt att ett företag som 
befinner sig på Internet har en bra webbsida där all information som kunderna kan tänkas 
leta efter finns tydligt publicerad och där kunderna själva kan leta i index och FAQ för att 
hitta den information de söker menar Huarng & Christopher (2003). 
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3.5.3 Alternativutvärdering 
I det tredje steget har konsumenterna sett och begrundat de olika alternativ som kan 
hjälpa dem att tillfredställa det behov som uppstått. Ofta, menar Kotler (2005), är detta en 
process som är mycket komplex och inte speciellt lätt att förstå. Han menar att 
konsumenter inte använder sig av samma utvärderingsprocess varje gång ett val ska göras 
vilket gör det svårare för marknadsförare att koordinera sina marknadsföringsåtgärder på 
”rätt” sätt. Solomon & Rabolt (2004) håller med om fenomenet och menar att 
konsumenter använder sig av olika metoder när de utvärderar de olika alternativen. Den 
första metoden är vad författarna kallar för de framkallade alternativen. De består av 
produktalternativ som konsumenten redan har i minnet. Det alternativ som konsumenten 
är medveten om men som inte finns med på listan som intressanta varumärken eller 
produkter kallas för olämpliga alternativ. De produktalternativ som inte alls finns med i 
utvärderingen kallas för befängda alternativ. Författarna menar att de företag vars 
produkter eller varumärke inte befinner sig i konsumenternas framkallade alternativ har 
anledning att oroa sig. Det är oftast lättare för konsumenterna att lägga märke till ett nytt 
varumärke än vad det är för ett gammalt varumärke som har utvärderats och sedan 
förkastats att ta sig tillbaka i konsumentens minne.  Även om företaget har gjort 
ytterligare marknadsföring och gett konsumenterna mer information kan det vara svårt 
menar Solomon & Rabolt (2004). Enligt Huarng & Christopher (2003) finns det en 
skillnad i hur konsumenter utvärderar de olika alternativen beroende på om köpet sker i 
en fysik butik eller via en webbsida. De menar att konsumenter som handlar via 
traditionella fysiska butiker oftast litar mer på referenser från vänner och bekanta än de 
konsumenter som ofta handlar via Internet. Konsumenter som handlar via webbutiker 
använder sig oftast utav ny informationsteknik för att utvärdera olika alternativ. För 
företag innebär det att diskussionsgrupper och produktutvärderingar från tidigare kunder 
är något som är bra att ha på sin webbsida för att dra till sig nya kunder. 
 

3.5.4 Köp 
Köpet är enligt Dahlén & Lange (2003) den fas som är minst komplex i hela 
köpprocessen. Enligt dem är det naturligt att ett beslut vuxit fram efter att 
informationssökningen och alternativutvärderingen skett. Engel, Blackwell & Miniard 
(1995) skriver också de att ofta är köpet helt planerat och det enbart är en transaktion som 
genomförs. Andra gånger är det i stället ett impulsköp som konsumenten gör och den här 
sortens köp består ofta av sådana varor som köps parallellt med den eller de varor som 
initialt var planerade att inhandlas. För att e-handelföretag ska få kunderna att välja just 
deras webbutik är det enligt Huarng & Christopher (2003) viktigt att få kunderna att 
känna att det är lätt och säkert att handla. I en akademisk avhandling av Sundström 
(2007) håller författaren med om att konsumenterna måste känna att det är lätt och säkert 
att handla. Hon skriver att det är centralt för konsumenter att de kan känna sig trygga och 
att de vill ha tillräckligt med information om hur leveransen går till samt om olika 
betalningsalternativ. Sundström (2007) menar att det inte alltid är produkten som ska 
köpas som ligger i fokus utan även de behov som ska uppfyllas runt omkring, exempelvis 
trygghet och säkerhetsaspekter. Enligt Huarng & Christopher (2003) uppfylls de här 
kraven lättast genom att företag visar och informerar kunderna om att det är lätt att 
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returnera varor, att pengarna lätt återfås samt att det finns en virtuell shoppingvagn där 
kunderna lätt kan få en överblick över de varor som inhandlats.  
 

3.5.5 Utvärdering efter köpet 
Evans, Jamall & Foxall (2008) och Engel, Blackwell & Miniard (1995) skriver att det 
inte är själva köpet som är slutet på köpprocessen. De får medhåll av både Kotler (2005), 
Huarng & Christopher (2003) samt Dahlén & Lange (2003) som anser att den sista 
punkten och processen är mycket viktig i försöket att få en återkommande och nöjd kund. 
Det är i den här fasen som kunden utvärderar köpet och produkten och avgör om det är 
ett varumärke som kan tänkas köpas på nytt. Huarng & Christopher (2003) menar att det i 
den sista delen av processen inte är någon större skillnad på de konsumenter som handlar 
i traditionell fysisk butik och på de konsumenter de som handlar via Internet. Det är i 
stället lika viktigt för båda sorters företag, traditionella fysiska butiker och e-handlare, att 
skapa starka relationer med sina kunder. Kotler (2005) menar att det som avgör om en 
kund blir nöjd eller inte är relationen mellan hennes förväntningar och produktens 
upplevda prestation eller utförande. Han får medhåll av Engel, Blackwell & Miniard 
(1995) som menar att utvärderingen efter köpet tenderar att leda till två utgångslägen, 
antingen är kunden nöjd med köpet eller missnöjd. Kotler (2005) anser att 
förväntningarna inför köpet byggs upp genom dialog med företaget, vänner och bekanta 
och andra informationkällor. Både Kotler (2005) och Dahlén & Lange (2003) tar upp 
begreppet kognitiv dissonans. De menar att konsumenter vill, av de runt omkring dem, 
uppfattas som individer som tar bra och motiverade beslut. Konsumenter rationaliserar 
därför ofta sina beslut och köp så att deras beslut ter sig bättre än vad de egentligen 
kanske var. 
 
Solomon & Rabolt (2004) skriver att konsumenter konstant befinner sig i den med att 
utvärderande processen efter köp i och med att produkterna integreras i vardagen och den 
vardagliga konsumtionen. Bland annat skriver de att konsumenter ofta har en viss 
uppfattning om vad kvalitet innebär före köp och senare ofta får en annan uppfattning om 
det. Det har visat sig att kvalitet är något som starkt påverkar konsumenten och hennes 
grad av tillfredställelse, vilket ofta leder till förnyade köp och en högre lönsamhet bland 
företag som säljer kvalitetsprodukter. Huarng & Christopher (2003) menar att e-butiker 
har en fördel gentemot traditionella fysiska butiker vad gäller att bygga en relation med 
sina kunder. De ger som förslag att e-handlare bör se till att deras hemsidor har 
användargrupper och diskussionsforum, rekommendationer och utvärderingsfunktioner 
från tidigare kunder. Det är också vitalt att tekniken förfinas så att kunderna lätt ska 
kunna se vart deras beställda varor befinner sig och när de väntas levereras anser Huarng 
& Christopher (2003). 
 

3.6 Danskt beslutsfattande  
Enligt Schramm-Nielsen (2001) använder sig danskar av ett begränsat antal alternativ när 
ett beslut ska fattas. De alternativen de använder sig av är de som finns lättast tillgängliga 
samtidigt som de uppfyller själva syftet med alternativutvärderingen. Det alternativ de 
känner till bäst och som de har en grundläggande kunskap är oftast det som väljs och de 
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lägger sällan ner stor tid på att istället hitta det optimala alternativet. Det gör dem enligt 
Schramm-Nilsen (2001) till induktiva i sin alternativutvärdering då de ofta utgår från de 
egna erfarenheterna.  Det beror på att danskar oftast och generellt sett i en beslutsprocess 
inte ägnar så mycket tid åt det steget som handhar just alternativutvärderingen, det är för 
dem inte så viktigt. De är medvetna om att detta medför en mindre förståelse för det 
slutgiltiga resultatet av beslutsprocessen men då de är mer benägna att hitta lösningar 
som är realistiska och pragmatiska istället för optimala går de snabbare till det steg i 
beslutsprocessen som Schramm-Nielsen (2001) kallar för ”val av alternativ”. Dahlén & 
Lange (2003) förklarar att forskning har visat på att konsumenter ofta vill växla mellan 
olika sorters varumärken och att det vanligaste konsumentbeteendet är att söka variation.  
 

3.7 Köp- och konsumentbeteende på distans 
”The Internet is changing not only how we shop, but what we buy”, citerar Webb (2008, 
s. 53). Han menar att Internet skapat nya förhållningssätt för konsumenter och att det till 
stor del beror på Internets nästintill gränslösa möjlighet till att hitta precis allt online. 
Soopramanien, Fildes & Robertson (2007) instämmer med Webb och tillägger att Internet 
har ändrat konsumenters sätt att välja olika kanaler för shopping. Författarna nämner en 
signifikant faktor för konsumenters val av kanal att handla genom att benämna 
riskfaktorn. Soopramanien, Fildes & Robertsons (2007) undersökning föreslår att 
konsumenter generellt sätt tenderar att föredra e-handel vid köp av produkter som inte 
kräver fysisk inspektion. Författarna tar också upp köpbeteendet för konsumenter som 
ska köpa kläder på Internet. De anser att konsumenter är mindre villiga att använda 
Internet som ett steg i beslutsprocessen inför ett köp när det gäller inköp av kläder 
eftersom det är vanligt att folk vill eller måste prova kläderna innan köpbeslutet sker. 
Vidare hävdar författarna att upplevda risker kring den här situationen kan underlättas 
genom generösa returförhållanden från företagens sida. Vid en jämförelse med produkter 
som CD-skivor och böcker är det enda konsumenten behöver söka efter det lägsta priset 
hos olika företag online menar Soopramanien, Fildes & Robertson (2007). Ur ett 
maximerings- och användarperspektiv anser Reardon & McCorkle (2002) att 
konsumenter föredrar att använda Internet som förstahandsval för att handla om nyttan 
med att e-handla är större än nyttan av att använda någon annan kanal. Författarna tar upp 
två exempel på detta där det första anger bekvämlighet och gränslöst utbud som skäl till 
att välja Internet som köpkanal framför andra. Det andra exemplet talar emot att 
konsumenten skulle välja Internet som kanal genom att beräkna och väga in riskfaktorn i 
besluts- och köpprocessen. Summan av dessa faktorer är enligt Reardon & McCorkle 
(2002) att konsumenter väljer att handla från den shoppingkanal som ger flest fördelar 
kontra riskfaktorer. Precis som Pingjuan (2006) insinuerar så är valet av kanal, i 
Pingjuans fall mellan katalog och Internet, avgörande av vad som av konsumenten anses 
ge mest fördelar. 

3.8 Varumärkeskännedom 
Att bygga starka varumärken är enligt Esch et al (2006) ett av de viktigaste målen för alla 
företag som hanterar produkter och varumärken. Starka varumärken leder till att fler 
konsumenter återkommer som kunder både kortsiktigt och långsiktigt. Kotler (2005) 
definierar begreppet varumärke på följande sätt:  
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”A name, term, sign, symbol or design, or a 
combination of these, intended to identify the 
goods or services of one seller or group of 
sellers and to differentiate them from those of 
competitors” (2005, s. 906)  

 
Keller (1993) menar att det är viktigt att vara medveten om konsumenternas 
varumärkeskännedom då det är den här variabeln som avgör om varumärket finns med 
bland de alternativ som utvärderas i konsumenternas köpprocess. Det är också viktigt att 
veta vad konsumenterna har för attityd till ett varumärke och vad de tänker när de hör 
eller ser namnet då det påverkar deras respons till genomförda eller planerade 
marknadsföringsaktiviteter. Keller (1993) samt Rios & Riquelme (2008) menar att det 
finns två klara typer av varumärkeskännedom, varumärkesmedvetenhet och 
varumärkesimage. Den förstnämnda dimensionen står i relation till den förmåga 
varumärket har att identifieras av kunderna och återfinnas i deras minne. Det innebär, 
med andra ord, i hur stor grad konsumenterna kommer ihåg namnet och logotypen samt 
hur lätt kommer ihåg dem. Varumärkesmedvetandet spelar en stor roll i konsumenternas 
beslutsprocess uppger Aaker (2008). Han menar att konsumenter oftast gillar det de 
känner till och som känns familjärt och tryggt. Det är inte bara viktigt att finnas med 
bland de alternativ som utvärderas utan det är också viktigt att, om varumärket finns med 
bland alternativen, ta så stor plats i konsumentens minne som möjligt. Vid inköp av 
lågengagemangsprodukter ägnar konsumenterna oftast inte så mycket tid till att utvärdera 
olika alternativ och varumärken. I stället är det en begränsad mängd produkter som 
utvärderas och det är därför viktigt att finnas med bland dem anser Aaker (2008) som får 
stöd av Keller (1993).  Aaker (2008) menar att då konsumenter får mer och mer 
marknadsföringserbjudanden och meddelanden varje dag är utmaningen med att bygga 
medvetenhet bland konsumenterna otroligt viktig. I synnerhet med tanke på den 
fragmentering och oordning som existerar inom massmedia säger Aaker (2008).  
 
Dimensionen varumärkesimage definierar Keller (1993, s. 3) som: ”perceptions about a 
brand as reflected by the brand associations held in consumer memory”. Dahlén & Lange 
(2003) kallar samma dimension för erinran. De menar att det är viktigt när kunderna 
själva inte plockar produkter från en affärshylla att kunna framkalla en bild ur deras eget 
minne.  Att konsumenten själv plockar fram ett varumärke ur minnet brukar enligt Esch 
et al (2006) leda till en positiv attityd från kundens sida vad gäller upplevd kvalitet. Det 
leder dessutom mycket ofta till en generellt positiv attityd till varumärket som sådant. 
Esch et al (2006) anser att en hög varumärkesmedvetenhet påverkar varumärkesimagen 
positivt som i sin tur påverkar konsumenternas köpbeteende starkt och således även den 
pågående processen.  De här två dimensionerna är följaktligen korrelaterade med 
varandra. Däremot visar det sig i Esch et als (2006) undersökning att 
varumärkeskännedom som helhet inte har någon betydelse för kundernas framtida inköp. 
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3.8.1 Att öka värdet och kännedomen om varumärket 
Marknadsförare måste enligt Kotler (2005) starkt positionera sitt varumärke i 
konsumenternas medvetande för att skapa fördelar gentemot konkurrenterna. Keller 
(2003) menar att värdet av varumärket ökar när konsumenter har ett djupt medvetande 
om varumärket och en stark familjär känsla till det. Rios & Riquelme (2008) håller med 
och fortsätter genom att påstå att kundernas tillit till varumärket hjälper till att öka dess 
värde eftersom konsumenterna också blir mer lojala till produkterna. Rios & Riquelme 
(2008) och Aaker (2008) menar att lojaliteten som sådan, utan tvekan, är den viktigaste 
källan till att öka varumärkesvärdet. Rios & Riquelme (2008) skriver att när kunderna väl 
har lärt sig att känna igen varumärket är det essentiellt för marknadsförare att flytta 
insatserna till att i stället kommunicera värdet av varumärket och försöka stärka 
lojaliteten. Keller (1993) skriver att varumärkesuppbyggande strategier sker redan i det 
initiala skedet av skapandet av varumärkesidentiteten så som namn, logotyp och 
symboler samt hur de sedan integreras in i marknadsföringskommunikationen. Även 
Dahlén & Lange (2003) menar att om företag och marknadsförare ofta missar att knyta 
marknadskommunikationen till det egna varumärket vilket innebär att det inte kan uppnå 
varumärkeskännedom och därför inte heller kan öka den. Keller (1993) menar att 
marknadsförare ofta är medvetna om att de, för att bygga ett starkt varumärke, ska anta 
en långsiktig och bred attityd till de beslut som tas. Dock menar Keller (1993) är det inte 
alltid uppenbart på vilket sätt de ska göra det. Aaker (2008) skriver att företag som 
lyckats med att etablera ett starkt varumärke är företag som mäter livstidsvärdet hos 
kunden för att på så sätt även värdera kommande köp. Vanligt förekommande är att 
någon form av bonussystem som gynnar de återkommande kunderna återfinns samtidigt 
som en konstant dialog sker med kunderna. De kunder som lämnar företaget för andra 
företag och varumärken är, enligt Aaker (2008), viktiga att också föra en dialog med för 
att på så sätt finna information om på vilket sätt det egna varumärket är sårbart. 
 

3.9  Varumärkeslojalitet 
Jensen & Hansen (2006) skriver att varumärkeslojalitet leder till en högre grad av positiv 
mun-till-mun-marknadsföring och det blir svårare för konkurrenterna att påverka dessa 
lojala kunder. Divett et al (2003) håller med om detta och skriver att de kunder som har 
den högsta graden av lojalitet handlar dessa produkter oftare och spenderar också då mer 
pengar än de mindre lojala kunderna. De menar också att företag som ger sina kunder en 
möjlighet att framföra klagomål och personliga uppfattningar också är de företag med 
mest lojala kunder. 
 
Enligt Jensen & Hansen (2006) innebär upprepade köp från konsumenterna inte alltid att 
de här kunderna är mer lojala till varumärket. Återköpen kan enligt Evans et al (2008) 
också bero på att konsumenten handlar produkterna utifrån vana och rutin. De inhandlar 
det som är lättast att få tag på eller som har det lägsta priset. För att förstå kunderna och 
deras attityd till varumärket visar Evans et al (2008) på fyra olika typer av upplevd 
lojalitet. De fyra lojalitetstyperna innebär lojalitet, latent lojalitet, falsk lojalitet samt 
ingen lojalitet. Den första kategorin innebär att kunderna tycker bättre om ett specifikt 
varumärke jämfört med andra varumärken och därför gör upprepade köp av denna 
produkt. Det är den här sortens lojalitet som företagen strävar efter. Latent lojalitet 
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betyder att kunderna är inkonsekventa i sitt val av varumärke. Det innebär att de har en 
relativt stark positiv åsikt om varumärket men de ser inte någon tydlig skillnad mellan det 
aktuella varumärket och de konkurrerande varumärkena och är därför ofta lojal mot ett 
flertal olika varumärken. Den tredje kategorin, falsk lojalitet, innebär att kunderna gör 
upprepade köp men inte på grund av att de tycker att varumärket är det bästa utan ofta är 
det istället priset eller rutinen som avgör köpet. Den sista kategorin innebär att 
konsumenterna varken har en positiv attityd till varumärket eller ett upprepat förtroende 
för produkten. Jensen & Hansen (2006) menar att det på grund av de här kategorierna och 
uppdelningarna inte bara är bra att veta vilka kunder som är lojala utan även vilka 
attityder som finns till företaget för att kunna underhålla men också förstärka 
konsumenternas återköp av ett specifikt varumärke. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet återges en sammanfattning av den kvantitativa 
webbenkätundersökningen och de kvalitativa enkätintervjuerna som genomförts. För att 
få en vidare överblick över svaren som genererats samt de områden som diskuterats har 
nedanstående områden valts att presenteras. För enkelhetens skull har den kvantitativa 
webbenkätundersökningen som genomförts med hjälp av Företaget och de kvalitativa 
enkätintervjuerna delats upp under varsin rubrik. 
 

4.1 Bakgrund kvantitativ undersökning 
Den kvantitativa undersökning som genomförts har skett med hjälp av Företaget. Målet 
med undersökningen har varit att ta reda på om det fanns några väsentliga skillnader eller 
likheter mellan handlande och icke handlande kunder det senaste året ur Företagets 
danska kundstock. Den här jämförelsen ligger till grund för den kvalitativa 
undersökningen. Målet har varit att kunna jämföra Företagets registrerade kunder med ett 
antal danska konsumenter för att på så vis få möjlighet att kunna analysera och jämföra 
Företagets kunder med danska konsumenter i allmänhet. 

4.1.1 Presentation av Företaget 
Från början var företaget ett renodlat postorderföretag men kallar sig numer för ett 
distanshandelsföretag eftersom de erbjuder sina kunder flera kanalval vid beställning ur 
deras sortiment. Företaget har en bred målgrupp men riktar främst in sig på kvinnor. 
Företaget är som tidigare beskrivits ett stort distanshandelsföretag som är en del av en 
större internationell distanshandelskoncern och är beläget i en medelstor svensk stad och 
har ett brett utbud av dam-, herr-, barn- och märkeskläder men även 
heminredningsprodukter och elektronikprylar. Företaget säljer sina produkter via 
kataloger och webbutik och erbjuder ett flertal olika betalningsalternativ för sina kunder. 
Företaget marknadsför sig genom TV-reklam, kataloger och utskick och har en lång 
tradition av att arbeta med direktmarknadsföring. Företaget är registrerat som danskt 
företag och tillhandahåller en webbutik i Danmark vilket möjliggör betalning med det 
populära Dankortet.  

4.1.2  Tillvägagångssätt 
Den undersökning som gjordes på Företaget bestod av en webbenkät som skickades ut till 
Företagets danska befintliga kunder och prospekts. Urvalet av vilka danska kunder som 
skulle tillskickas enkäten gjordes utifrån att kunderna och prospekten fanns i Företagets 
kunddatabas och att de hade en e-postadress registrerad samt att de hade erhållit en 
katalog från sommarsäsongen 2009. Utifrån dessa premisser valdes 600 kunder ut som 
hade handlat från katalogen och 1000 kunder som fått katalogen men som inte handlat. 
Varav totalt 1052 webbenkäter skickades ut. Svarsfrekvensen blev betydligt högre på de 
enkäter som skickats ut till kunder som hade handlat från sommarkatalogen 2009 
gentemot de kunder som inte handlat. Totalt sett fick webbenkäten en svarsfrekvens på 
drygt 5 procent. Webbenkäten består av totalt tolv respektive tretton frågor per utskick till 
de handlande respektive de icke handlande kunderna.  
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4.2 Sammanställning av webbenkätundersökningen 
Nedan följer en sammanfattning med tillhörande kommentarer till den 
webbenkätundersökning som genomfördes på Företagets danska kunder. Frågorna i 
formulären skiljer sig i vissa avseenden med hänsyn taget till om kunderna har handlat 
eller inte från sommarkatalogen 2009 (SS09). Det har även, i kombination med de 
strukturerade svarsalternativen, givits möjlighet för respondenterna att ange egna 
alternativa svar under svarsalternativet ”annat”. De här svaren har behandlats i den 
kvantitativa delen av undersökningsempirin för att underlätta för läsaren. (Bilaga 1 & 2) 
   
 

 
 
Vi fann att könsfördelningen var mycket ojämn, med en klar och övervägande majoritet 
av kvinnor som svarat på webbenkäten. Fenomenet skiljer sig inte heller mellan de 
handlande och icke handlande kunderna. Dock kan det vara viktigt att poängtera att 
Företagets huvudsakliga kundgrupp består av kvinnor därav den till synes sneda 
fördelningen. 
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Åldersfördelningen visar på en hög differans mellan de handlande och icke handlande 
kunderna som svarat på webbenkäten i åldrarna 25-34 år. Handlande kunder som svarat 
på enkäten är främst i åldrarna 25-34 och 45-54 år medan de som är icke handlande 
kunder som svarat är 35 år och uppåt med majoritet i åldrarna 45-54 år. Svarsfrekvensen 
bland de äldre (65+) är generellt mycket låg. 

 
 
De flesta respondenter svarade att de handlar cirka en gång per månad till en gång per 
halvår. Inga större skillnader går att utläsa mellan Företagets handlande kunder SS09 och 
de som icke handlat SS09. Staplarna visar att de som icke handlat från Företaget SS09 
tenderar att ändå handla relativt aktivt via distans. 
 
. 



 

  29

 
 
De icke handlande kunder som svarade på föregående fråga att de handlat en gång om 
året eller aldrig uppgav som en av anledningarna till detta att det är svårt att veta om 
produkterna passar. De kunder som har handlat uppgav i stället att de vill se produkten 
”live” innan köpet samt att sortimentet inte tilltalade dem denna gång. Båda 
kundgrupperna var överens om att extra avgifter och kostnader var en bidragande orsak 
till varför de inte handlar oftare. Under svarsalternativet ”annat” uppger en av 
respondenterna att när Företaget inte skickar huvudkatalogen automatiskt utan att den 
måste beställas ansåg respondenten att Företaget inte verkar särskilt intresserade av att 
sälja något. De höga avgifterna för porto nämns också som en nackdel för att handla hos 
Företaget.  
 
 
Fråga 5. Hur väljer du helst att handla via distans? 
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De allra flesta föredrar att handla via fysiska butiker. En tredjedel av de handlande 
kunderna använder sig av Företagets kataloger för att titta på utbud, sortiment och 
erbjudanden för att sedan göra sin beställning via hemsidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga  5.  Vad  skulle  kunna  få  dig  att  ändra  inställning  och  börja  handla  via 
distans/postorder? 
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Majoriteten av de svarande respondenterna uppgav att reducerade eller inga avgifter är en 
avgörande faktor för huruvida de kan tänka sig att handla hos Företaget. Under 
alternativet ”annat” kvalade ”portofritt över ett visst köpbelopp, förslagsvis över 500 
kronor” in som förslag. 
 

 
 
Det är en stor spridning bland de webbutiker som de båda kundgrupperna handlat ifrån. 
Anmärkningsvärt är dock att inga väsentliga skillnader går att utläsa mellan de båda 
kundgrupperna. Bland de respondenter som inte handlat SS09 uppgavs det följande 
webbutiker under alternativet ”annat”; ”butiker för stora damer”, Smartkidz.dk, 
Onkelkafunkel.dk, Aabrakadabra-alborg.dk och Gilpa.dk. De respondenter som handlat 
SS09 uppgav under samma alternativ att de handlat i webbutiker för datautrustning- och 
mediatillbehör, Esprit.dk och i webbutiker som säljer smycken och skönhetsartiklar. 
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Såväl handlande som icke handlande kunder uppger att de någon gång besökt Företagets 
hemsida.  
 
 
Fråga 8. Vad tycker du om Företagets hemsida/webbutik? 
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Gemensamt för de båda kundgrupperna är att det genomsnittliga betyget för Företagets 
hemsida ligger mellan godkänt och tillfredställande. Dock är det intressant att se att de 
icke handlande kunderna i en högre utsträckning har svarat tillfredställande än de 
handlande kunderna. Däremot uppvisar de handlande kunderna en högre grad av mycket 
tillfredställande men också en högre grad av kunder som anser att Företagets 
hemsida/webbutik kunde ha varit bättre.  
 

 
 
Kundgrupperna föredrar företrädesvis att få information från Företaget genom e-post eller 
brev/utskick. De respondenter som har handlat SS09 angav under ”annat” att det alltid är 
trevligt att få en katalog att bläddra i. 
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Fråga 10. Du har inom loppet av ett år fått en eller flera kataloger från Företaget, vad 
tycker du om den/dessa? 
 

 
 
Att katalogen innehåller bra erbjudanden är det svarsalternativ som flest respondenter har 
valt. Tätt följt av bra erbjudanden kommer katalogen som inspirationskälla inför 
kommande inköp. Därefter följer ett tilltalande sortiment och produktutbud och att 
respondenterna ofta handlar i samband med att de fått en ny katalog.  
 
Fråga 10. Du har inom loppet av ett år fått en eller flera kataloger från Företaget, vad 
tycker du om den/dessa? 
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Bland de icke handlande kunderna uppger drygt 50 procent att katalogen eller 
katalogerna upplevts som tillfredställande när det gäller utbudet av varor, priser och 
erbjudandena. Inga av respondenterna har angett att katalogen eller katalogerna upplevts 
som icke tillfredställande. 
 
Fråga 11. Vilka påståenden tycker du stämmer in på Företaget? 
 

 
 
Majoriteten av de handlande kunderna tyckte att Företagets frakt och övriga avgifter finns 
tydligt specificerade. De tyckte även att information om returer är lätta att förstå och att 
betalningsmöjligheterna är tillfredställande.  
 
Fråga 12. Vilken eller vilka av  följande möjligheter anser du är viktigast  i en katalog 
som erbjuder kläder och heminredningsprodukter (flervalsfråga)? 
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För de icke handlande kunderna upplevs sortimentet och priserna som viktigast. Därefter 
följer rabatter och bra erbjudanden och ett attraktivt varumärkesutbud. Under 
svarsalternativet ”annat” angav en av respondenterna att ett unikt utbud som inte går att 
hitta överallt skulle vara attraktivt. 
 
Fråga 13. Kan du tänka dig att handla hos Företaget i framtiden? 
 

 
 
Av de icke handlande kunderna kunde 81 procent tänka sig att handla hos Företaget i 
framtiden. Det är också fler som är ovissa om vetskapen om de kommer att handla hos 
Företaget än de som inte kommer att göra det.  
 
Fråga 14. Vad tycker du om Företagets service? 
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På frågan om Företagets service upplevde cirka 10 procent att storleksguiden kunde ha 
varit bättre. De alternativ som kunderna upplevde som mest tillfredställande var 
leveranstiderna och den personliga kontakten.  
 
Fråga 15. Vad skulle krävas för att du skulle bli kund hos Företaget? 
 
Frågan ställdes enbart till de icke handlande kunderna. Ett flertal av respondenterna ansåg 
sig redan vara kunder hos Företaget. Troligtvis eftersom att de kan ha handlat längre 
tillbaks i tiden men inte under det senaste året. Några av respondenterna ansåg att det var 
svårt att överblicka sortimentet. En annan respondent uppger att hon inte kunnat beställa 
över nätet på grund av svårigheterna att få en överblick av sortimentet på Företagets 
hemsida. Andra svar har varit att det är för dyrt med returneringsavgifter, porto- och 
expeditionsavgifter och att billigare försändelser skulle underlätta. Större storlekar och 
fler märkesvaror var också något som efterfrågades.  

4.3 Bakgrund kvalitativ undersökning 
Den kvalitativa undersökningens har delvis skett i syfte att stärka, dementera och jämföra 
vanliga danska konsumenter med danska kunder ur Företagets kundregister. Huvudsyftet 
har dock varit att få en djupare förståelse för hur danska konsumenters uppfattning, 
attityder och köpbeteende via distans fungerar. 

4.3.1 Respondenter  
Respondenterna bestod av 9 danska kvinnliga konsumenter i åldrarna 23, 24, 28, 31, 36, 
37, 37, 41, 44.  

4.3.2 Tillvägagångssätt 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät som skickades ut till 
respondenternas e-postadresser. Enkäten/frågeformuläret bestod av 18 frågor som var helt 
eller delvis öppna frågor. Insamlandet av enkäterna gjordes efter cirka en vecka för att 
respondenterna skulle ha god tid på sig att besvara frågorna så utförligt som möjligt. Av 
de 9 respondenter som mottog enkäten blev svarsfrekvensen 100 procent.  

4.4  Distanshandel 
Handel via Internet är något som alla tillfrågade respondenter testat på och 8 av de 9 
respondenterna ägnar sig åt Internethandel upp till en gång i månaden. Två av 
respondenterna beställer varor från Internet så ofta som en gång i veckan. De varor de 
flesta beställer är kläder, matvaror, musik och hushållsartiklar. En av de mest populära 
varorna/tjänsterna att inhandla via Internet är resor, biljetter och hotell. Flygbiljetter och 
liknande är enkelt att beställa och kunderna får en tydlig överblick över sin resa och 
beställning. Tydlighet och en överblickande funktion på webbutikernas sajter är enligt en 
av respondenterna mycket vital för att hon ska köpa kläder på Internet.  
 

“Often clothes purchase online is a jungle, a bit 
messy on the web pages and then they are to 
slow because you need to change the page so 
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many times. Keep it simple and fast is my 
advice! – Kvinna 35 

 
 
Respondenterna väljer ofta danska e-handelssajter vid sina köp och 4 av respondenterna 
har också handlat från andra internationella sajter. Dessa är globalt kända och består av 
företag som amazon.com och HM.com. Anledningarna till att de i vissa fall valt att 
handla från internationella e-handelsföretag är att dessa varor inte finns tillgängliga via 
danska företag eller att priset varit betydligt lägre i den utländska webbutiken. De 
respondenter som svarade att de helst inte handlade från utländska e-handelsföretag gav 
som anledning att det känns säkrare att beställa från hemlandet samt att det ofta blir 
dyrare med höga tullavgifter och fraktkostnader som tillkommer. Några av 
respondenterna uppgav att de aldrig känt något behov av att handla från utländska sajter 
eftersom allt de efterfrågade finns i danska webbutiker. En annan bidragande orsak till 
varför respondenterna inte handlar från utländska sajter berodde också på de 
osäkerhetsfaktorer om säkra kortbetalningar och rädslan för att bli lurade uppgav en av de 
tillfrågade. 
 

”If you buy anything from abroad you have to 
pay tax plus fine when the goods arrive in 

Denmark. That way it becomes rather expensive 
to buy things and most often you can find the 

same things on Danish websites” - Kvinna, 41 
 
Även postorderhandeln är enligt våra respondenter ofta begränsad till danska 
postorderföretag. Flera av dem känner till ett antal olika utländska företag, de flesta av 
företagen är svenska. Postorder och distanshandelsföretag som nämn är Ellos, H&M och 
CDON. Däremot har inte många av respondenterna handlat från något av dessa 
postorder- och distanshandelsföretag. En av respondenterna nämner att hon gjort ett 
inköp från H&M och ytterligare en respondent har handlat via postorder men kommer 
inte ihåg namnet på det företag där beställningen gjordes. 
 

4.5 Köp- och konsumentbeteende 
Respondenterna har ett flertal olika variabler som ska passa in på den e-handels eller 
distanshandelsbutik som är mest optimal för ändamålet. För majoriteten av 
respondenterna är det viktigast att leveransen går smidigt och att det tydligt framgår vilka 
kostnader som tillkommer vid exempelvis frakt, returnering och övriga avgifter för 
distribution. Hälften av de tillfrågade hävdar också att de helst väljer 
distanshandelsföretag de redan känner till sedan innan och att valet därför oftast faller på 
danska företag. De i särklass dominerande fördelarna med att handla via distans är enligt 
respondenterna den flexibilitet och bekvämlighet som shopping hemifrån upplevs ge. 
Några av respondenterna uppger att möjligheten att själv bestämma när, vad, hur och vart 
man ska handla är mycket positivt. Respondenterna upplever att fördelarna med att 
handla via distans är möjligheten att få sina varor levererade hem. I synnerhet om det 
gäller varor som inte finns att tillgå i hemstaden eller närområdet. Att produktutbudet på 
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Internet är gigantiskt är också något som upplevs attraktivt och tillfredställande. De 
upplevda nackdelarna är att det inte finna möjlighet till att se de varor som ska beställas i 
verkligheten innan köpet genomförs och att det inte går att prova vissa saker innan som 
företrädesvis kläder. Ytterligare en nackdel som nämns är att det kan ta lång tid att få 
varorna levererade och att det också kan bli problem med garantier och reklamationer 
vilket upplevs som omständligt.  
 
Ett flertal av respondenterna gör sina utvärderingar av val av webbutik de ska besöka 
utifrån faktorer som pris, varumärkesutbud och syfte med köpet. Varumärken uppges 
vara särskilt vitala då det handlar om köp av kläder och skor. Syftet med köpet avgörs om 
en viss webbutik tillhandahåller den typ av produkter eller tjänster som konsumenten 
efterfrågar anger en av respondenterna och exemplifierar med att nämna en resa till 
Katmandu där valet av resebutik på webben var mycket begränsad. Då avgjorde inte 
priset i första hand utan tillgången på tillgängliga resor. 
 
En gemensam nämnare för alla tillfrågade respondenter är att de använder Google.dk som 
sökmotor för att hitta information om produkter och varor på Internet eller via postorder. 
Genom att först använda sig av sökord och på så sätt få upp alternativ och förslag på 
olika företag tycker respondenterna att det är lättare att få en överblick över produkter, 
priser och leveransalternativ. En respondent säger att hon ofta besöker fysiska butikers 
hemsidor för att hitta information om produkterna. Flera av respondenterna använder sig 
av prisjämförelsesajter för att jämföra priser. 

4.6 Attityd till svensk distanshandel 
Respondenterna har som uppfattning att de flesta danska konsumenter väljer att handla 
från danska företag eftersom det är lättare med språket då de svenska sajterna kanske inte 
alltid är översatta till danska. En annan teori respondenterna har är att eftersom de ofta 
använder sig av Google.dk som sökmotor är det främst danska företag som syns i 
sökningen. Ingen av respondenterna anser att anledningen till att de inte gör särskilt 
många köp och beställningar från svenska e-handels och distanshandelsföretag är för att 
de har ett sämre rykte i Danmark eller för att de anser att de inte är tillräcklig bra. Istället 
tycker respondenterna att svenska företag inte syns tillräckligt mycket och att de inte 
marknadsför sig ordentligt.  Två av respondenterna tror att anledningen till att danska 
konsumenter väljer att handla från danska och inhemska företag är för att danskar gärna 
handlar där de känner sig trygga och från företag de sedan tidigare känner till. En annan 
respondent berättar att en anledning till varför danska kunder inte handlar på svenska e-
handelssajter kan bero på språket. En av respondenterna säger; 

 
”Perhaps we Danes are a little to Danish…We 
stick to what we know, and if there is a Danish 
company were you can buy the same-we will 

choose them! No doubt!” 
 – Kvinna 31 

 
Få av de tillfrågade respondenterna har någon tydlig uppfattning om hur de själva ser på 
svenska företag och svensk distanshandel. De anser att de har alldeles för lite erfarenhet 
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för att ha en åsikt om fenomenet men tycker att svenska företagen borde försöka synas 
mer på den danska konsumentmarknaden. Ett flertal av respondenterna säger att de, 
förutom H&M som de flesta känner till sedan innan, egentligen aldrig får upp några 
svenska företag på de olika sökmotorerna när de söker information om olika produkter, 
butiker och varumärken.  En av respondenterna upplever svenska företag som i allmänhet 
trovärdiga och tillförlitliga. 
 

4.7 Varumärkeskännedom och uppfattning om Företaget 
På frågan om respondenterna har hört talas om Företaget svarar alla utom en av de 
tillfrågade ja. Däremot var det inte många av dem som faktiskt hade besökt Företagets 
webbsida. Endast fem av respondenterna hade besökt hemsidan. En av de tillfrågade hade 
dock som avsikt att gå in på hemsidan för att få mer information där eftersom hon nyss 
mottagit en katalog på posten. 
 
Respondenterna har ingen klar bild över Företaget som varumärke och flera av dem 
svarar att de faktiskt inte vet så mycket mer än att de känner igen namnet och logotypen.  
Flera av dem anser sig också tro att Företaget har ett tantigt sortiment och att de som 
konsumenter kanske inte riktigt tillhör deras målgrupp. Ett flertal av de tillfrågade 
respondenterna säger att de gärna handlar kända varumärken på distans. I synnerhet om 
det är märken som inte finns i närområdet. En av respondenterna anser att priserna ligger 
relativt högt jämfört med andra distanshandelsföretag medan ytterligare en respondent 
tror att Företaget är att jämföra med H&M när det kommer till sortiment och priser. 
 
När det kommer till Företagets sortiment och utbud är det ännu fler av respondenterna 
som inte har någon reell uppfattning om detta. En av de tillfrågade har tittat i katalogen 
flera gånger och har även vid ett flertal tillfällen besökt hemsidan men har ändå inte 
riktigt en klar bild över det sortiment som erbjuds, bara uppfattningen om att man som 
kund kan köpa billiga saker. En av respondenterna upplevde Företagets sortiment som 
ojämnt då hon ansåg att kvaliteten, färgerna och storlekarna på produkterna i verkligheten 
inte alltid stämde överens med hur produkterna såg ut i katalogen eller i webbutiken. Hon 
ansåg även att Företaget borde informera kunden om exempelvis kläder som tenderar att 
vara stora eller små i storleken. 
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5 Analys 
Under analyskapitlet kommer forskningsfrågorna att behandlas genom att analysera 
empiriskt material och koppla samman det med teoretiska föreställningar och begrepp. 
Syftet är att föra samman resultatet från de empiriska undersökningarna med teorin och 
därmed hitta likheter och skillnader dem emellan.  

5.1 Distanshandel 
Enligt Pingjuan (2006) har det har skett en förbluffande tillväxt inom postorder och 
distanshandel med hjälp av Internet och kataloger. De två alternativa kanalerna har 
bidragit till att konsumenter i viss mån ändrat sitt köpbeteende och att det är vitalt för 
företag som bedriver distanshandel att vara uppmärksamma på hur konsumenter tar emot 
och väljer köpkanal fortsätter Pingjuan (2006). Av Företagets handlande kunder föredrar 
67 procent av de tillfrågade att handla i fysiska butiker. En tredjedel av respondenterna 
väljer att i första hand titta i katalogen för att sedan göra eventuella beställningar via 
Internet. Enligt Seock & Norton (2006) visade en undersökning på att mer än 50 procent 
av konsumenter som handlar kläder gör det genom olika kanaler, så kallade ”multi-
channel purchasers”, och att de dessutom spenderar upp till fyra gånger så mycket tid än 
de som endast handlar via en kanal.  
 
Företagets danska icke handlande kunder som uppgav i enkäten att de handlat en gång 
per år eller mindre, svarade på frågan om varför de inte handlar oftare via distans. 
Resultatet visade att kunderna ansåg att den största anledningen till varför de inte 
handlade oftare var på grund av osäkerhetsskäl då de upplevde att det var svårt att veta 
om produkterna passade i förväg. Bland Företagets handlande kunder var några av de 
essentiella anledningarna till varför de inte handlade oftare att de ville se produkten i 
verkligheten innan de bestämde sig men även för att sortimentet inte tilltalade dem 
nämnvärt. Gemensamt för de båda kundgrupperna var att de ansåg att extra kostnader och 
avgifter för frakt, returer och porto etc. var ett hinder för att de skulle handla oftare på 
distans. Utav de icke handlande kunderna uppgav 67 procent att de skulle vara beredda 
att ändra inställning till att handla via distans/postorder om de tillkommande avgifterna 
och extra kostnaderna vid handel på distans reducerades eller togs bort helt. 
 
 McCorkle´s (1990) undersökning visade på liknande resultat där kostnader och avgifter 
för distribution och returhantering är avgörande faktorer för hur ofta konsumenter handla 
på distans. Precis som McCorkle (1990) antyder är det viktigt för konsumenter att känna 
sig tillfredställda med företagets produktutbud men också att det ska vara bekvämt och 
enkelt att skicka tillbaka varor som inte passar eller stämmer överens med kundens 
förväntningar. McCorkle (1990) nämner även problemet med att det via distans inte går 
att känna och se produkterna i verkligheten vilket ofta leder till en osäkerhet hos 
konsumenterna. Antagande stämmer väl överens med vad Företagets danska handlande 
kunder uppgav i webbenkätundersökningen. I den kvalitativa undersökningen uppgav de 
danska konsumenterna att en av de främsta nackdelarna med att handla på distans var att 
de inte kunde känna eller prova plaggen/produkterna innan köpet. 
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I den kvalitativa undersökning som genomförts uppgav 8 av 9 respondenter att de 
handlade på distans upp till en gång i månaden. De köp av produkter och tjänster som var 
vanligast förekommande bland respondenterna var resor, hotell, kläder, matvaror, musik 
och hushållsartiklar. En av anledningarna till att respondenterna handlade resor och 
bokade hotell på Internet var på grund av att det är enkelt och tidseffektivt att beställa och 
de upplevde att de fick en tydlig överblick över sin beställning. Enligt Tapp (2005) är den 
överlägsna fördelen med e-handel att det upplevs som bekvämt för konsumenten 
samtidigt som det är kostnadseffektivt för e-handelsföretagen. Tapp (2005) uppger att de 
i särklass största framgångskoncepten vid e-handel har varit försäljning av böcker, CD-
skivor, underhållning, resor och användandet av internetbanker men att kläder och 
hushållsprodukter inte vunnit samma genomslagskraft ännu. Tapps (2005) hypotes om att 
kläder och hushållsprodukter inte vunnit samma genomslagskraft överensstämmer inte 
med de resultat som framkommit i Sundströms (2007) avhandling samt i den kvalitativa 
undersökningen som gjorts i den här studien där tydliga paralleller kan dras till att kläder 
och hushållsprodukter är populära inköpsvaror på Internet. Däremot anser Kim (2002) att 
Internet tidigare varit starkt förknippat med ett så kallat funktionellt shoppande där 
koncentrationen av köpen har legat på produkter som köps mer eller mindre ofta som 
CD-skivor, böcker, handdukar och lakan eller datatillbehör och utrustning. Kim (2002) å 
sin sida menar att detta ändrats på senare år eftersom försäljningen av kläder, parfym och 
matvaror, så kallade ”touch-and-feel”-produkter, blivit allt populärare. Ett antagande 
som helt överensstämmer med de resultat som framkommit i den här studien. 

5.2 Online shopping  
Företaget säljer sitt sortiment dels via traditionella metoder som beställningssedel, telefon 
och fax dels via Internet och webbutiken. De flesta traditionella distanshandelsföretag 
och postorderföretag säljer numer sitt sortiment även online i webbutiker på nätet (IDG 
2). 
 
Enligt Tapp (2005) är det viktigt för e-handel och distanshandelsföretag att kombinera en 
lättnavigerad och användarvänlig webbsida med skapandet av en interaktiv och 
inbjudande dialog gentemot kunderna. I den kvantitativa undersökningen ställdes 
respondenterna från de bägge kundgrupperna inför frågan om hur de upplevde Företagets 
hemsida och webbutik. Företagets båda kundgrupper har satt ett genomsnittligt betyg på 
Företagets hemsida och webbutik som ligger mellan 3 och 4 på betygskalan där 3 betyder 
godkänt och 4 betyder tillfredställande. Hemsidans användarvänlighet, aktualitet och 
relevans får i undersökningen höga betyg av respondenterna. Det framkom att 30 procent 
av de handlande kunderna upplevde att Företagets produktutbud på hemsidan var mycket 
tillfredställande. Bland respondenterna i den kvalitativa undersökningen framkom att 
attribut som tydlighet och en överblickande vy-funktion på webbutikernas sajter är 
mycket vital för att handla online. Bland de icke handlande kunderna i den kvantitativa 
undersökningen uppgav några av respondenterna att det var svårt att överblicka 
sortimentet på Företagets hemsida vilket upplevdes som frustrerande. En annan 
respondent uppgav till och med att hon inte kunnat fullgöra sin beställning över nätet på 
grund av svårigheterna att få en överblick av sortimentet på Företagets hemsida.  
Även Seocks & Nortons (2006) undersökning som behandlar konsumenters attityder 
gentemot webbsidor och informationssökning på Internet visade att deras respondenter 
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värdesatte webbsidor med hög användarvänlighet och smidiga betalningslösningar. 
Ytterligare attribut som författarnas respondenter ansåg vitala var en utförlig och tydlig 
produktinformation gällande bland annat pris, färgsättning, storlekar etcetera. Andra 
populära efterfrågningar från konsumenterna som Seocks & Nortons (2006) upptäckte 
var möjligheten att spåra beställningar som var på väg och smidiga returneringsvillkor. 
Även säkerhetsfrågan och utlämnandet av personlig information på webbsidor spelade en 
väsentlig roll för konsumentens köpbeteende och riskhantering vid distanshandel. I den 
kvalitativa undersökningen svarade några av respondenterna att de här faktorerna var 
bidragande orsaker till varför de inte handlade oftare från webbutiker utanför Danmark. 
 
Seock & Norton (2006) skriver att handla via Internet i stället för i fysiska butiker har 
gett konsumenter signifikanta fördelar i form av utökat produktutbud, större 
valmöjligheter och snabb tillgång till att söka efter alternativa produkter. Enligt Jones & 
Vijayasarathy (1998) innebär Internet ett helt nytt sätt att erbjuda konsumenter möjlighet 
att utvärdera sina köpbeslut och dess olika alternativ genom effektiv 
informationssökning. Ett flertal av respondenterna i den kvalitativa undersökningen 
uppger att de gör sina utvärderingar av val av webbutik de ska besöka utifrån faktorer 
som pris, varumärkesutbud och syfte med köpet. Något som respondenterna anser vara 
särskilt centralt för val av webbutik vid kläd- och skoköp online är varumärket. 
Respondenterna söker ofta mer information om syftet med köpet är att söka efter ett 
specifikt varumärke. Då avgörs valet av webbutik utifrån premissen om den 
tillhandahåller den typ av produkter eller tjänster som konsumenten eftersöker vid det 
specifika tillfället.  
 
Enligt Seock & Norton (2006) skapar Internet stora möjligheter för konsumenter att 
utvärdera och söka information själva om olika typer av produkter och tjänster. 
Fenomenet skapar enligt författarna möjligheter att jämföra olika produkter och priser 
och förenklar samtidigt konsumentens informationssökningsprocess. Sättet att söka 
information på kan sedan leda till att konsumenten köper produkten online eller i fysisk 
butik säger Seock & Norton (2006). Bland respondenterna i den kvalitativa 
undersökningen fanns en mycket tydlig gemensam nämnare i form av att alla tillfrågade 
respondenter använder sig av sökmotorn Google.dk för att hitta information om produkter 
och varor på Internet eller via postorder.  

5.3 Köp- och konsumentbeteende 
Enligt Ng (2005) var livet för en marknadsförare enklare förr. Det var mer förutsägbart 
vad konsumenterna efterfrågade, vad de föredrog och hur deras beteende såg ut. 
Beteendena var ofta korrelerade till livsstil och ålder eller inkomst. Med andra ord 
betydde det att unga betedde sig ungt, gamla betedde sig gammalt och de med pengar var 
också de som spenderade pengar. Idag är i stället mycket av konsumentmarknaden 
oberäknelig och numer är det konsumenter utan pengar som tenderar att spendera mer, de 
äldre konsumenterna får ett yngre beteende och de yngre får i stället ett äldre beteende. I 
den kvantitativa undersökningen som genomförts visar resultatet på att påståendet från 
Ng (2005) stämmer. Det går inte att se någon skillnad i köpbeteende eller attityder mellan 
de respondenter som är yngre och de som är äldre. Enligt Puccinelli et al (2008) har det 
blivit allt viktigare för företag och marknadsförare att besitta kunskap om konsumenters 
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köpbeteende för att på så sätt öka deras tillfredställelse och lojalitet. Resultaten i den 
kvalitativa och kvantitativa undersökningen visar att konsumenterna har ett flertal 
variabler som ska stämma med deras kriterier inför ett köpt. Dahlén & Lange (2003) 
beskriver den här processen i fem steg utifrån hur konsumenter agerar i 
köpbeteendeprocessen.  

5.3.1 Behovsidentifikation och informationssökning 
Kotler (2005) och Huarng & Christopher (2003) anser att det som marknadsförare är 
viktigt att vara medveten om att ett köp eller en köpintention börjar långt innan själva 
transaktionen skett. Den varar även efter att produkten eller tjänsten har inhandlats. 
Informationssökning är det andra steget i köpprocessen. Enligt Dahlén & Lange (2003) 
börjar konsumenterna här söka efter information om den produkt som ska hjälpa dem att 
uppfylla det behov de identifierar i det första steget, behovsidentifikation. I de kvalitativa 
intervjuerna framkom det att alla tillfrågade respondenter gärna använder sig av 
sökmotorer för att söka information om produkter eller varor via distans. Respondenterna 
använder sig av olika sökord för att hitta alternativ och förslag på företag och produkter 
för att skapa sig en överblick över priser, produkter och olika leveransalternativ. En 
sökning av den här typen kallar Kotler (2005) för handlingsbaserad sökning och den 
innefattar ofta information från Internet. Respondenterna i den kvantitativa 
undersökningen uppgav att de helst söker information genom att först bläddra i de 
kataloger de fått för att sedan fortsätta sökningen online. Samtidigt menar Soopramanien, 
Fildes & Robertsons (2007) att det är vanligt att konsumenter är mindre villiga att handla 
kläder via distans eftersom de gärna vill ha möjligheten att prova kläderna innan de tar ett 
köpbeslut. Påståendet stämmer överens med den kvantitativa undersökningen där 30 
procent av de icke handlande kunderna uppgav att anledningen till att de inte handlade 
särskilt ofta via distans var på grund av att det var svårt att veta om produkterna passade. 
De kunder som handlade via Företaget angav att de trodde sig ha kunnat handla mer 
frekvent om de kunde se produkterna ”live” innan köpet.  

5.3.2 Alternativutvärdering 
Den tredje fasen kallas för alternativutvärdering och den innebär att konsumenterna 
utvärderar de olika alternativ som framkom i informationssökningsfasen (Kotler, 2005). 
Solomon & Robolt (2004) nämner två olika metoder som konsumenter kan använda sig 
av vid utvärderandet av alternativ. De två metoderna kallar de för framkallande alternativ 
och olämpliga alternativ.  Fem av de tillfrågande respondenterna i den kvalitativa 
undersökningen menar att de företrädesvis väljer distanshandelsföretag de redan känner 
till sedan tidigare och att det oftast tenderar att bli danska företag som köpet görs från. 
Enligt Schramm-Nielsen (2001) använder sig danska konsumenter ofta av ett begränsat 
antal alternativ när ett beslut ska tas. Valen görs i regel utifrån de alternativ de redan 
känner till och där det också finns en grundläggande kunskap om alternativet. Att danska 
konsumenter utgår från egna erfarenheter gör dem enligt Schramm-Nielsen (2001) till 
induktiva i sin alternativutvärdering och därför är det här steget inte särskilt viktigt för 
dem. Genom att konsumenterna gärna håller sig till redan kända företag använder de sig 
av den metod som Solomon & Robolt kallar för de framkallande alternativen. Metoden 
innebär att konsumenter använder sig av de produktalternativ som redan finns i deras 
minnesbild. De varumärken eller företag som konsumenterna är medvetna om men inte 
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finns med på listan de väljer emellan kallas enligt författarna för olämpliga alternativ. 
Finns företaget inte med i alternativutvärderingen eller i konsumenternas medvetande 
kallas de istället för befängda eller otänkbara alternativ. I den kvantitativa 
enkätundersökningen framkom det att nästan 90 procent av både de handlande kunderna 
och de icke handlande kunderna har besökt Företagets hemsida. Dock visar statistiken 
från samma undersökning att det endast är 30 procent av de tillfrågade som faktiskt 
handlat via Företaget. Resultatet visar att många av kunderna har med Företaget på sin 
lista över alternativ men att det oftare finns med på listan över olämpliga alternativ 
istället för de framkallande alternativen.  

5.3.3 Köp 
I den kvalitativa undersökningen framkom det att åtta av de nio tillfrågade 
respondenterna ansåg att den viktigaste variabeln för att välja distanshandelsföretag var 
att leveransen är så smidig som möjligt samt att de kostnader som tillkommer vid frakten 
tydligt framgår på sidan. Det stämmer väl överens med Huarng & Christopher (2003) och 
Sundström (2007) som skriver att det är viktigt för distans- och e-handelsföretag att visa 
för kunderna att det är lätt att beställa från deras företag. Genom att tillhandahålla 
kunderna information om hur köpet kommer att gå till och hur de enkelt returnerar sina 
varor kan företaget få kunderna att välja deras butik.  I den kvantitativa undersökningen 
svarade drygt 80 procent av de handlande kunderna att de ansåg att frakt & övriga 
avgifter fanns tydligt specificerade samt att info om returer och betalningsmöjligheter var 
lätt att förstå. Vidare hade 50 procent av de handlande respondenterna svarat att de anser 
Företagets hemsida/webbutik tillfredställande gällande tydligheten, användarvänligheten, 
relevansen samt den grafiska designen. Samtidigt svarade nästintill 20 procent att 
ovanstående faktorer var mycket tillfredställande. De icke handlande konsumenterna 
visar på en ännu högre grad av tillfredställelse vad gäller de ovan nämna attributen medan 
drygt 5 procent istället var mycket tillfredställda. 

5.3.4 Utvärdering efter köpet 
Det femte och sista steget är enligt Evans, Jamall & Foxall (2008) och Engel, Blackwell 
& Miniard (1995) konsumentens utvärdering av sitt köp.  Kotler (2005), Huarng & 
Christopher (2003) samt Dahlén & Lange (2003) anser att den sista punkten i processen 
är mycket viktig i försöket att skapa återkommande och nöjda kunder. I det här steget i 
processen utvärderar konsumenten sitt köp för att sedan bestämma om hon kan tänkas 
handla från samma företag återigen. En av de tillfrågade respondenterna i den kvalitativa 
undersökningen uppgav att Företagets sortimentet inte alltid stämde överens med de 
förväntningar som hade skapats genom Företagets kataloger och webbutik. Hon upplevde 
att den förväntade kvaliteten och färgen på den eller de produkter som inhandlats inte 
heller alltid gick ihop med verkligheten. Solomon & Robolt (2004) skriver att kvaliteten 
på produkterna starkt påverkar konsumenterna och deras tillfredsställelse och Kotler 
(2005) menar att det är gapet mellan konsumenternas förväntningar och det upplevda 
utförandet som avgör om kunden blir nöjd eller missnöjd med köpet. De förväntningar 
som byggts upp kommer ofta från dialog med företaget, vänner och andra 
informationskällor. Huarng & Christopher (2003) menar därför att e-butiker har en fördel 
framför fysiska butiker då de kan se till att hemsidorna har användargrupper och 
diskussionsforum för kunderna och att nya kunder även kan läsa rekommendationer och 
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utvärderingar från tidigare kunder för att på så sätt få information om de produkter som 
ska köpas. 
 

5.4 Attityd till svensk distanshandel 
Attityden mellan svenskar och danskar ses som retsam och danskar uppfattar svenskar 
som kontrollerade, naiva, bra på att planera och som mindre pragmatiska än danskarna 
själva hävdar Alvesson et al (2007). Att det existerar barriärer mellan Sverige och 
Danmark i avseende på handel anser Alvesson et al (2007) framgår klart och tydligt men 
att det är svårt att göra några större generaliseringar eftersom det är svårt att urskilja 
tydliga och konkreta attitydskillnader. Attityder, värderingar och uppfattningar beror 
istället ofta på andra faktorer som samhällsklass och geografisk utspriddhet menar 
Alvesson et al (2007). Respondenterna i den kvalitativa undersökningen uppvisar en stark 
lojalitet till det egna landet, Danmark. De handlar helst via danska e-butiker och via 
distans. Några av respondenterna nämner den språkliga barriären som en orsak till varför 
hon troligen inte handlar via svenska eller utländska företags webbutiker. Ett par av 
respondenterna nämner att de inte tycker att svenska företag är särskilt duktiga på att 
marknadsföra sig på Internet då de inte dyker upp när respondenterna ”googlar” och 
söker information på nätet. Respondenterna anser att svenska företag hade fått mer tid i 
rampljuset om de syntes på sökmotorer som företrädesvis Google. Dock trodde ingen av 
respondenterna att anledningen till att de inte handlade i någon större utsträckning från 
svensk distanshandel var på grund av att svenskar och svenska företag har ett sämre rykte 
i Danmark. Inte heller ansåg respondenterna att svensk distanshandel var sämre än dansk 
distanshandel överlag. En faktor som nämndes bland respondenterna var att danskar ofta 
känner sig trygga med det de känner till.  På grund av det väljer de oftast att handla där de 
känner sig trygga och från företag de sedan tidigare känner till vilket resulterar i en 
majoritet av danska företag. Precis som Alvesson et al (2007) antyder är det svårt att dra 
generella uppfattningar och attitydmässiga värderingar utifrån en hel nationalitet vilket 
också visar sig från respondenternas sida när de fick svara på frågan om vad de hade för 
uppfattning om svensk distanshandel. Det var endast ett fåtal av de tillfrågade 
respondenterna som ansåg sig ha någon tydlig uppfattning om hur de ser på svenska 
företag och svensk distanshandel. De ansåg att de har alldeles för lite erfarenhet för att 
kunna uttrycka en åsikt om fenomenet. Respondenterna var dock överens om att svenska 
företag borde försöka synas mer på den danska konsumentmarknaden.  En av 
respondenterna upplever svenska företag som i allmänhet trovärdiga och tillförlitliga. 
 
Bunner (2000) menar att det finns tydliga skillnader mellan danskar och svenskar när det 
handlar om klädsel, i synnerhet inom näringslivet. Enligt Bunner (2000) anses danska 
konsumenter vara mer benägna än svenska konsumenter att handla dyrare kläder och 
betala för en viss livsstil. Den geografiska närheten mellan Sverige och Danmark till trots 
tyder på enligt författaren på en skild klädstil. Danskarna bär gärna ”äkta” varor som 
exempelvis äkta päls och dyrare kläder än svenskarna. Danskarna anses också värdera 
personlig utstrålning mer än svenskarna säger Bunner (2000) vilket svenskarna i sin tur 
anses som alltför bohemisk. Respondenterna i den kvalitativa undersökningen nämner att 
de värdesätter varumärken högt och gärna handlar via distans för att få tag på varumärken 
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som inte går att köpa i fysiska butiker i närområdet. Några av respondenterna ansåg att 
Företagets sortiment var för ”tantigt” och att de inte trodde sig tillhöra målgruppen. 

5.5 Varumärkeskännedom och lojalitet 
Enligt Esch et al (2006) är ett starkt varumärke ett av de vikigaste målsättningarna för 
företag idag. Ett starkt varumärke leder till att fler konsumenter utför upprepade köp och 
blir återkommande kunder. Keller (1993) samt Rios & Riquelme (2008) menar att det 
finns två typer av varumärkeskännedom. De kallar dem för varumärkesmedvetenhet och 
varumärkesimage. Varumärkesmedvetenhet innebär den förmåga varumärket har att 
identifieras av kunden och huruvida namnet finns i konsumenternas minne eller inte. Den 
andra typen, varumärkesimage, innebär erinran och konsumentens förmåga att framkalla 
en bild av varumärket ur minnet. I den kvalitativa undersökningen svarade åtta av nio 
tillfrågade ja på frågan om de hört talas om Företaget. Däremot hade bara fem av 
respondenterna besökt deras hemsida och ytterligare en uppgav att hon precis fått en 
katalog och hade för avsikt att besöka hemsidan för att titta mer på produkterna där. Att 
respondenterna hade hört talas om Företaget och kunde plocka fram namnet ur minnet 
stämmer överens med den erinran som Rios & Riquelme (2008) beskriver och som är en 
viktig del i varumärkesimagen. Däremot svarade flera av konsumenterna att de inte vet 
särskilt mycket om företaget mer än just den erinran som beskrivs ovan men att de dock 
känner igen namnet och logotypen. I den kvalitativa undersökningen visade det sig att 
flera av respondenterna uppgav att de trodde sig veta att Företaget hade en aning tantigt 
sortiment, trots att de inte handlat där tidigare. Andra hade ingen direkt uppfattning om 
Företagets sortiment och utbud men trodde att priser och utbud var att jämföra med 
H&M. En av respondenterna hade vid ett flertal tillfällen besökt Företagets hemsida men 
hade ändå inte riktigt lyckats få en klar bild över det erbjudna sortimentet. Henens 
uppfattning var att de produkter som fanns på Företagets hemsida var billiga. Keller 
(1993) tar upp det faktum att dessa uppfattningar är viktiga för företagen att ha kännedom 
om då det påverkar konsumenternas respons på marknadsföringsaktiviteter. 
 
Ett av de bästa sätten enligt Aaker (2008) och Rios & Riquelme (2008) att öka värdet på 
varumärket är att skapa lojala kunder. Författarna skriver att företagen ska, när kunderna 
lärt sig känna igen varumärket, försöka kommunicera ut värdet av varumärket och på det 
sätt stärka lojaliteten. Aaker (2008) skriver att de företag som använder sig av 
bonussystem som gynnar de återkommande kunderna oftare har lyckats skapa och 
etablera ett starkt varumärke.  
 
Möjlighet för kunderna att framföra klagomål och personliga uppfattningar finns genom 
Företagets kundservice som de handlande kunderna i den kvantitativa undersökningen 
fann tillfredsställande samt mycket tillfredställande. Enligt Divett et al (2006) innebär det 
ytterligare möjlighet att skapa lojala kunder. En stark kundlojalitet leder också enligt 
Jensen & Hansen (2006) till en mer positiv mun-till-mun-marknadsföring samt ökad 
svårighet för konkurrenter att påverka dessa kunder. Den kvantitativa undersökningen 
visade att konsumenterna handlar via distans från ett flertal olika butiker och varumärken 
med en knapp majoritet för Företaget vilket visar på en låg lojalitet. Evans et al (2006) 
menar att det går att skilja på olika slags lojalitet och att upprepade köp inte behöver 
betyda att kunden är lojal till varumärket. Den sorts lojalitet företag bör sträva efter är 
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den äkta lojaliteten där kunderna föredrar ett specifikt varumärke framför andra. Latent 
lojalitet innebär att konsumenterna inte är konsekventa i sitt val av företag och har därför 
ett flertal varumärken de väljer emellan. Falsk lojalitet innebär att de upprepade köp 
kunderna gör, inte beror på att de har en positiv attityd till företaget utan att de väljer 
utifrån pris och tillgänglighet.  
 
Ett flertal av respondenterna ansåg att det som skulle krävas för att de skulle bli kund hos 
företaget och genomföra återkommande köp var att returneringsavgifter, porto- och 
expeditionsavgifter blev billigare.  
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6 Slutsatser 
Under slutsatserna sammanfattas och framställs de resultat som framkom under 
analyskapitlet. Vi ämnar i kapitlet att svara på syftet med studien och besvara studiens 
forskningsfrågor. 
 
 Finns det några hinder eller barriärer för danska konsumenter att handla via 
distans från svenska distanshandelsföretag i allmänhet och från Företagets 
verksamhet i synnerhet, och i så fall vilka är dessa? 
 
Tidigare studier visar att danskar gärna handlar via distans. Danmark är dessutom ett av 
de mest Internetmogna länderna i norden samtidigt som de också ligger på topp vid 
näthandel. Vi har i vår studie också funnit att danska konsumenter gärna handlar via 
distans men att de föredrar i första hand att handla i fysiska butiker. Upplevda nackdelar 
med att handla via distans anser de danska konsumenterna i de båda undersökningarna 
vara oförmågan att känna och prova kläder eller produkter innan köpet och på så vis inte 
alltid vet om i synnerhet kläder passar. Danska konsumenter upplever att fraktkostnader, 
extra avgifter för returnering och övriga distributionskostnader upplevs som negativt. Det 
framkom även att danskarna gärna handlar lite dyrare kläder och de fokuserar på äkta 
varor och varumärken. Det kan bero på kulturella faktorer och attityder till märkeskläder, 
varumärken och äkta varor som är framträdande i den danska konsumentkulturen. Vi har 
funnit att respondenterna tenderar att inte vara särskilt lojala till ett specifikt företag utan 
att det snarare är faktorer som pris, tillgänglighet och varumärke som avgör vart 
konsumenten handlar. Lojaliteten tenderar i stället handla om att de danska 
konsumenterna gärna handlar danskt och håller sig till det de känner till.  
 
Vi har även dragit slutsatsen att danska konsumenter som någon gång handlat via distans 
och postorder tycker att det är trevligt att få en katalog att bläddra i trots att de ofta gör 
sin beställning på Internet. Den viktigaste faktorn för att en katalog ska anses relevant 
och intresseväckande är att den innehåller bra erbjudanden och fungerar som en 
inspirationskälla för kommande köp. Det efterfrågas även ett tilltalande sortiment och 
produktutbud och det är vanligt att kunderna gör sina köp i kombination med att nyss 
mottagit en katalog.  
 
De varor och tjänster som de danska konsumenterna oftast handla via distans är resor, 
hotell, kläder, matvaror, musik och hushållsartiklar. Den i särklass främsta orsaken till 
varför de handlar via distans är på grund av att det är bekvämt, enkelt och tidseffektivt. 
Att webbsidan man handlar från är tydlig och lätt att överblicka är attribut konsumenterna 
värdesätter. När danska konsumenter söker information om produkter, varumärken och 
företag på Internet gör majoriteten av de danska respondenterna det via sökmotorn 
google.dk. Informationskällor så som bloggar och kommentarsfunktioner är inget som 
prioriteras av valet av informationskanal enligt vår undersökning. Prisjämförelsesajter 
förekommer också relativt ofta som informationssökningskanal hos konsumenterna. Vid 
mottagandet av information från företag föredrar respondenterna att få denna via 
företrädesvis e-post. Mottagandet av information via sms var dock mycket blygsamt.  
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Vi har funnit ett antal potentiella hinder och barriärer som kan bidra till varför de danska 
konsumenterna inte handlar oftare från Företaget. Vi har också funnit tänkbara samband 
till varför de danska konsumenterna inte handlar oftare från svenska 
distanshandelsföretag i allmänhet. 
 
En av de orsaker vi funnit är att danska konsumenter primärt väljer danska företag om det 
alternativet finns. Konsumenterna tenderar att vara induktiva i sin köpprocess vilket 
innebär att de använder sig av tidigare personliga erfarenheter och kunskap snarare än att 
de söker ny information. De känner sig tryggast av att handla via distans från företag som 
de är bekanta med.  Ytterligare en orsak till att danska konsumenter väljer att handla via 
danska företag är att de gärna betalar med det danska betalkortet Dankort. Dankortet är 
ett populärt betalningsmedel i Danmark där drygt 85 procent av danska konsumenter 
använder sig av kortet. Danska Dankort är ett av de betalningsmedel som danska 
konsumenter känner sig bekvämast och tryggast med. 
 
I vår undersökning fann vi att cirka 90 procent av respondenterna hade besökt Företagets 
hemsida men endast 30 procent hade handlat hos Företaget. Däremot kunde 80 procent av 
de icke handlande kunderna tänka sig att handla hos företaget i framtiden. Utifrån det här 
resonemanget ser den framtida potentialen för fler handlande kunder positiv ut men i 
verkligheten är det trots allt skillnad på vad konsumenterna säger och vad de gör. 
 
Företaget finns därmed med i de danska konsumenternas alternativutvärdering inför köp 
men anmärkningsvärt är att de oftare finns med på listan över alternativ som inte 
prioriteras. Det här kan bero på att trots konsumenterna känner till eller har hört talas om 
Företaget har de i många fall ingen konsumenterna en klar bild över Företagets sortiment, 
utbud och målgrupp. Vi drar slutsatsen att konsumenterna innehar 
varumärkesmedvetenhet om Företaget men att Företaget trots det har en relativt låg 
varumärkesidentitet i Danmark. Inte heller känner de danska konsumenterna till särskilt 
många andra svenska företag som säljer produkter via distans. Uppfattningen om svenska 
distanshandelsföretag är att svenska företag inte syns tillräckligt mycket på den danska 
marknaden. Detta stämmer med tidigare undersökningsresultat som visar att alldeles för 
få svenska företag marknadsför sig tillräckligt mycket i de nordiska länderna 
  
Vi har inte funnit några anmärkningsvärda skillnader mellan de handlande och icke 
handlande kunderna hos Företaget vad gäller attityder och uppfattning om och till 
Företaget. Företagets danska kunder verkar generellt sett nöjda. Dock kan vi dra 
slutsatsen att Företagets kunder och övriga respondenter ser höga kostnader för 
distribution, returavgifter och övriga fraktavgifter som ett hinder att handla oftare via 
distans. En variabel som gör att de danska konsumenterna kan tänka sig att handla från 
Företaget i framtiden är reducerade eller inga extra avgifter. Vi upptäckte också att 
konsumenternas förväntningar på produkterna inte alltid stämmer med de verkliga 
produkterna vilket utgör en irritationsfaktor. Konsumenterna efterfrågar information om 
storleksguide på produktspecifikationen men även tydligare återgivning av klädernas 
färger och kvalitet på materialen. En viss negativ divergens sker nämligen mellan 
uppfattningen om hur plaggen ser ut på webb eller i kataloger och när kunderna fått hem 
varorna. 
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7 Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet ämnar vi reflektera över uppsatsens arbetsgång och resultat. 
Rekommendationer och råd till Företaget kommer att delges. Vi avser också att kritiskt 
granska källor och ge förslag på framtida forskningsområden. 

7.1 Egna reflektioner 
Inför den här studien hade vi förutfattade meningar om vad som skulle kunna vara 
potentiella orsaker och bakomliggande hinder till varför Företagets danska kunder inte 
handlar lika ofta eller mycket som Företagets övriga nordiska kunder. En generell 
uppfattning är att det är mycket svårt för svenska företag att etablera sig i Danmark och 
exemplen på dessa är många. Av dem som lyckats ligger H&M och IKEA i framkant 
men vår uppfattning är att de här företagen ofta ses som i första hand internationella och 
globala företag. Vi trodde att danska attityder och kulturella skillnader kunde vara 
barriärer för en lyckad distanshandel mellan länderna. Undersökningar har dock visat att 
Danmark har en av den högsta Internetmognaden i världen och att Sverige hamnar på en 
tredjeplats över de länder danskarna handlar mest ifrån. Så varför handlar inte fler danska 
konsumenter från svenska distanshandelsföretag i allmänhet och Företagets verksamhet i 
synnerhet?  
 
Från de undersökningar som gjorts i den här studien framkom det att en av anledningarna 
till att danskarna inte handlar från svenska distanshandelsföretag ofta beror på att de inte 
känner till företagen och att de inte har särskilt mycket kunskap om dem. Om syftet är att 
nå ut till den danska marknaden tror vi att det är en vital faktor för svenska 
distanshandelsföretag att marknadsföra sig mer på Internet i Danmark. Då det även 
framkom att de allra flesta danskar söker information via sökmotorn Google och att de 
upplever att svenska distanshandelsföretag inte syns tillräckligt mycket bland 
sökresultaten behövs en mycket bra positionering och sökordsoptimering enligt oss. Vi 
tror att det krävs mer än sökordsoptimering för att svenska företag ska synas och placeras 
in mind hos danska konsumenter. Eftersom danska konsumenter oftast håller sig till det 
de vet och känner till och gärna handlar danskt om det alternativet finns så kan 
alternativet vara att erbjuda unika varumärken eller erbjudanden som inte finns i fysiska 
butiker. Vi tror också att kostnadsreduceringar av frakt- och portoavgifter, returavgifter 
och distributionsavgifter är variabler som kan hjälpa till och öka antalet lojala kunder hos 
svenska distanshandelsföretag.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har vi undersökt danska konsumenters attityder och köpbeteende till 
distanshandel. Det hade varit intressant att på ett djupare plan undersöka det faktum att 
det är svårt för svenska företag att etablera sig i Danmark. Det hade också varit intressant 
att besöka Danmark och personligen intervjua danska konsumenter om deras attityder 
och värderingar till svenska företag. I ett vidare perspektiv skulle även en jämförelse av 
konsument- och köpbeteende och distanshandel mellan Danmark kontra Sverige och 
övriga Skandinavien vara av intresse.  
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Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle vara hur marknadskommunikation tas emot i 
de nordiska länderna och om det går att se några väsentliga skillnader i 
reklammottagandet av distanshandelsföretag. 

7.3 Reflektioner kring validitet och reliabilitet 
Vi anser att om personliga intervjuer med danska konsumenter kunnat genomföras hade 
vi haft möjlighet att på ett djupare plan få insikt om deras attityder och inställning till 
distanshandel vilket hade varit önskvärt ur en validitetsaspekt. Vi hade med en större 
tidsram och en högre budget valt att fokusera på mer på personliga möten med danska 
konsumenter. Svarsfrekvensen från den kvantitativa undersökningen hamnade på endast 
5 procent. Det är dock mer än den generella svarsfrekvensen för en DM-kampanj men 
innebär att en stor del av de tillfrågade respondenterna uteblev. För att öka reliabiliteten 
och graden av generaliserbarhet hade det varit önskvärt med en högre svarsfrekvens. I 
metodkapitlet har vi redovisat de åtgärder vi ansåg vara nödvändiga för att skapa och 
bibehålla en så hög validitet som möjligt. För att stärka validiteten har vi under arbetets 
gång varit noggranna med att dokumentera eventuella felkällor. Det bekvämlighetsurval 
som gjordes skulle kunna påverka generaliserbarheten negativt eftersom alla 
respondenter inte haft samma chans att komma med. För att undvika det har urvalet gjorts 
helt utan andra förutsättningar än att respondenterna varit danska, kvinnliga konsumenter 
som någon gång handlat via distans.  
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Bilaga 1 
 
Webbenkät – Handlande SS09 
 
1) Är du man eller kvinna? 
 
Kvinna 
Man 
 
2) Vänligen ange din ålder! 
 
 
3) Hur ofta handlar du via nät-/distanshandel?  
(handel som ej innefattar att du går i en fysisk butik, t ex web-butiker på internet) 
 
1 gång i veckan 
1 gång i månaden 
1 gång i halvåret 
1 gång om året  
Aldrig  
 
4) Om du svarade 1 gång i halvåret eller aldrig på ovanstående fråga, varför 
handlar du inte via nät-/distanshandel 
 

-    Besvärligt 
- Svårt att veta om produkten passar 
- Inte tillförlitligt att handla på distans 
- Vill kunna se produkten ”live” innan köp 
- Utbudet tilltalar mig inte 
- Inte intresserad 
- Extra avgifter 

 
5) Hur väljer du helst att göra dina inköp via distans? 
 
Tittar i katalog och beställer via telefon eller beställningssedel 
Tittar i kataloger men beställer via företagets hemsida på internet 
Tittar inte i katalog utan surfar runt på företagets hemsida och lägger min beställning direkt i 
Internetbutiken 
Jag föredrar att göra mina inköp i en fysisk butik 
 
6) Om du har handlat på distans, från vilka webbutiker är det i så fall? 
 

- ellos.dk 
- hm.com/dk 
- cellbes.dk 
- nelly.dk 
- ginatricot.com 
- bonaparte.dk 
- veromoda.dk 
- annan, nämligen 
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7) Har du besökt Företagets hemsida/internetbutik på www.Företaget.dk 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
8) Om Ja på ovanstående fråga, Vad tycker du om Företaget 
hemsida/internetbutik, rangordna inbördes följande egenskaper:  
 
 5 mkt tillfredställande 4  tillfredställande 3  godkänd 2  kunde varit bättre 1 ej tillfredställande 
Tydlig  
Snabb 
Lättanvänd 
Relevant 
Aktuell 
Grafisk utformning 
Produktutbudet 
 
9) Vad anser du stämmer eller inte stämmer om Företaget på följande 
påståenden:  
(Stämmer/stämmer inte) 
 
Fraktkostnader och övriga avgifter finns tydligt specificerade 
Information om returer/bytesrätt är enkel att förstå 
Tillfredställande betalningsalternativ 
Vet ej 
 
10) På vilket eller vilka sätt föredrar du att få information om utbudet från 
Företaget? 
- E-post 
- Brev/reklamerbjudande 
- Sms 
- Vill själv söka upp via Internet 
- Annat… (Fyll i eget alternativ 
 
11) Vad tycker du om Företagets service? 

5  mkt tillfredställande 4  tillfredställande 3  godkänd 2  kunde varit bättre 1 ej 
tillfredställande 
Leveranstiderna  
Storleksguider 
Kundtjänst 
Personlig kontakt 
Svar på e-post  
 
12) Du har under året fått några av Företagets vårkataloger, vad tycker du 
om dem? 
 
- Bra erbjudanden 
- Produkterna tilltalar mig 
- Inspiration för kommande inköp 
- Handlar ofta efter att jag fått en ny katalog 
- Har sett katalogen men inte tittat i den 
- annat 
 
Tack för din medverkan! Vi önskar dig en riktigt skön sommar! 
Med vänliga hälsningar Företaget Marknadsavdelning 
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Bilaga 2 
Webbenkät-Icke handlande SS09 
 
1) Är du man eller kvinna? 
 
Kvinna 
Man 
 
2) Vänligen ange din ålder! 
 
3) Hur ofta handlar du via nät-/distanshandel?  
(handel som ej innefattar att du går i en fysisk butik, t ex web-butiker på internet) 
 
1 gång i veckan 
1 gång i månaden 
1 gång i halvåret 
1 gång om året  
Aldrig  
 
4) Om du svarade 1 gång i halvåret eller aldrig på ovanstående fråga, varför 
handlar du inte via nät-/distanshandel? (Besvara isåfall denna och nästa 
fråga annars gå till fråga nr 6) 
 

- Besvärligt 
- Svårt att veta om produkten passar 
- Inte tillförlitligt att handla på distans 
- Vill kunna se produkten ”live” innan köp 
- Utbudet tilltalar mig inte 
- Inte intresserad 
- Extra evgifter 
- Annat…………………………………………… 

 
5) Vad skulle kunna få dig att ändra inställning och börja handla via 
distans/postorder? 

- Utbudet 
- Prisvärda produkter 
- Förmånliga erbjudanden såsom rabatter/premier 
- Reducerade/inga extra avgifter 
- Unika produkter som enbart finns via distans/postorder 
- Annat……………………………….. 

 
6) Om du har handlat via nät-/distanshandel, från vilka internetbutiker är 
det i så fall? 

- ellos.dk 
- hm.com/dk 
- cellbes.dk 
- nelly.dk 
- ginatricot.com 
- bonaparte.dk 
- annan, nämligen:  
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7) Du har under året fått någon/några av Företagets vårkataloger, vad 
tycker du om den/dem? Rangordna enligt följande: 5 mkt tillfredställande 4  
tillfredställande 3  godkänd 2  kunde varit bättre 1 ej tillfredställande 
 
- Varuutbudet  
- Priserna 
- Erbjudandena 
- Har inte reflekterat över att jag fått någon katlaog 
 
8) Skulle du kunna tänka dig att handla från Företaget i framtiden? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
9) Vilket eller vilka av följande alternativ tycker du är viktigast i en katalog 
med som erbjuder kläder och hemtextil produkter? (markera gärna flera 
alternativ) 
 
- Erbjudande om rabatter eller gratis premier 
- Sortimentet 
- Priserna 
- Varumärkesutbudet 
- Annat.. (eget svarsalternativ) 
 
10) På vilket eller vilka sätt föredrar du att få information om utbudet från 
Företaget? 
(möjlighet till flerval) 
- E-post 
- Brev/reklamerbjudande 
- Sms 
- Vill själv söka upp via Internet 
- Annat… (Fyll i eget alternativ) 
 
11) Har du besökt Företagets hemsida på www.Företaget.dk 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
12) Om Ja, Vad tycker du om Företagets webbplats, rangordna inbördes 
följande egenskaper:  
(kunna svara på alla attribut med 5-1) 
 5 mkt tillfredställande 4  tillfredställande 3  godkänd 2  kunde varit bättre 1 ej tillfredställande 
Tydlig  
Snabb 
Lättanvänd 
Relevant 
Aktuell 
Grafisk utformning 
 
13) Vad skulle krävas för att du skulle överväga att bli kund hos Företaget? 
 
Tack för din medverkan! Vi önskar dig en riktigt skön sommar! 
Med vänliga hälsningar Företagets Marknadsavdelning 
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Bilaga 3  
Kvalitativ enkätintervju. Interview e-commerce and mail order. 
 

Thank you for your participation and you time!  
 
Please answer the questions below as detailed as possible. You can choose to write in 
the language of your choice. All questions are written in both English and Swedish, 
let us know if there is any question marks. All answers will be anonymous. Write 
your answers directly in the document and return it to Sofia at s051498@utb.hb.se  
  
1. Age:________________ 

 
2. Have you ever purchased anything from the Internet, if the answer is yes; how 

often? / Har du handlat via Internet, om svaret är ja; I så fall hur ofta har du 
handlat via distans? 

 
3. Which e-commerce stores have you made your purchase from? / Vilka 

webbutiker brukar du göra dina inköp ifrån? 
 

4. How do you make your choice on which e-stores to buy from? / Utifrån vilka 
premisser gör du ditt val av e-butik? (country, price, brands, availability etc.) 

 
5. Why do you make your purchases from the Internet, pros and cons? / Varför 

handlar du via Internet, för- och nackdelar? 
 

6. Which products do you prefer to shop online? / Vad handlar du helst på Internet? 
 

7. Have you bought anything online from international webbsites and in case you 
have, from which countries? / Har du handlat på utländska webbsajter och i så fall 
från vilket/vilka länder? 

 
8. Why have you or why haven´t you made purchases from abroad? /Varför eller 

varför har du inte handlat från utländska webbsajter? 
 

9. How do you find or look for information about products and goods online? / Hur 
hittar eller söker du information om varor och produkter på Internet? T.ex via 
prisjämförelsesajter, bloggar, google, produktens hemsida, vanliga butikers 
hemsidor, e-butiker. 

 
10. A known fact is that swedish companies have troubles establishing commerce and 

trade in Denmark, why do you think that is? / Ett känt faktum är att svenska 
företag har svårt att etablera handel i Danmark, vad tror du det här fenomenet kan 
bero på? 

mailto:s051498@utb.hb.se
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11. How do you experience swedish companies in general and e-commerce business 

in specific?/ Hur upplever du svenska företag i allmänhet och svensk e-handel i 
synnerhet? 

 
12. Which mail order companies have you heard of? / Vilka postorderföretag känner 

du till? 
 

13. Have you made any purchases the last year from any mail order company (online 
or by catalouge order) and if so which ones?/ Har du handlat från något 
postorderföretag (via internet eller via katalogbeställning) de senaste åren och i så 
fall vilket/vilka? 

 
14. Have you heard about Företaget? /Har du hört talas om Företaget? 

 
15. Have you visited Företaget webbpage? /Har du besökt Företaget hemsida? 

 
16. How do you percieve Företaget as a brand? / Hur uppfattar du Företaget som 

varumärke? 
 

17. If and in that case what do you know about Företaget such as range of products, 
brands, offer and catalouge? / Vad vet du om Företaget? (sortiment, varumärken, 
erbjudanden, katalog) 

 
18. Feel free to reflect on the questions above or if you have anything else on your 

mind!/ Varsågod att reflektera på ovanstående frågor eller om du har någonting 
annat på hjärtat! 

 
 
Once again, thank you for helping us!  
 
Best regards 
 
Sofia Schwenk & Anna Thorander 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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