
 

 

Marknadsundersökning 
-‐ En undersökning om vad Raglady by Taras befintliga kunder tycker om 

en eventuell internetbutik. 

 

Butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode 

Textilhögskolan i Borås 

2011-06-08 

 

 

 

 

Handledare: Ellinor Torsein 

Examinator: Martin Behre 

 

 

 

 

Caroline Engström, 890421-2985, S093945@student.hb.se  

 Mette Lilius, 891007-3967, S093907@student.hb.se  



 2 

	  

Förord	  
Vi vill tacka alla som har inspirerat och hjälpt oss att genomföra denna rapport.  

Främst vill vi tacka företaget Raglady by Tara för deras förtroende och engagemang under 
denna period. Det har varit väldigt lärorikt och givande att samarbeta tillsammans med Er. 

Vi vill även tacka vår handledare Ellinor Torsein för bra feedback. 

Framför också ett tack till våra familjer och närmaste vänner för att de har stöttat oss och 
funnits vid vår sida under denna tid. För att ni har visat tålamod och givit oss energi till att 
genomföra denna rapport.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett roligt och gott samarbete! 

Högskolan i Borås, 2011-06-08 

 

 

Caroline Engström    Mette Lilius 
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Sammanfattning	  
 

Företagsbakgrund: Vi har valt att arbeta tillsammans med företaget Raglady by Tara som 
har tre stycken butiker. Butikerna ligger i Kungsbacka, centrala Göteborg och i Västra 
Frölunda. Företaget säljer en stor blandning av varor och olika varumärken, bland annat: Marc 
by Marc Jacobs, Juicy Couture, Belstaff och One Teaspoon med flera. Sortimentet är unikt. 
Raglady by Tara har även en systerbutik som heter Tara. Företaget tillsammans med Tara har 
ungefär 25 anställda.   

Problembakgrund: En internetbutik ligger väl i tiden för det Göteborgsbaserade företaget 
Raglady by Tara och man har under en längre tid haft tankarna om en internetbutik. Företaget 
tillsammans med systerbolaget Tara har funnits i nästan 15 år och är nu inne i en 
expansionsfas.  

Problemformulering: Finns det någon marknad för Raglady by Tara på Internet, kan deras 
befintliga marknad/kundgrupp tänka sig att även handla via en tänkt Internetbutik? 

Syfte: Vårt syfte är att genom en marknadsundersökning, undersöka om de befintliga 
kunderna kan tänka sig att handla i Raglady by Taras eventuella internetbutik och vad 
kunderna tycker om den hemsida som företaget har idag. 

Metod: Det vi främst grundat vår rapport på är vår marknadsundersökning som vi har utfört 
genom att tillfråga Raglady by Taras befintliga kunder om vad de tycker om en eventuell 
internetbutik. Marknadsundersökningen består av en enkät med tretton enkla frågor. Dessa 
frågor ligger som grund för att se vad de befintliga kunderna tycker.  

Utöver enkäten har vi använt oss av litteratur, både kurslitteratur och övrig litteratur. Som 
extra källor har vi kollat på en kandidatuppsats om distanshandel och även tagit hjälp av 
företagets hemsida.  

Slutsats: Den slutsats vi har kommit fram till är att de befintliga kunderna är intresserade av 
en internetbutik driven av Raglady by Tara. Dock behöver man göra fler undersökningar och 
arbeta vidare med den befintliga hemsidan som finns idag. Vi har i slutsatsen beskrivit mer 
noggrant vad man kan arbeta vidare med, så som framtida undersökningar.  
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1. Inledning	  
Det inledande kapitlet syftar till att skapa en generell uppfattning om hur viktigt det är för 
företag att hela tiden försöka hitta nya kanaler för att sälja sina produkter. 
Internetanvändningen ökar i samhället och handel över internet blir allt mer populärt. Därför 
vill vi ge läsaren en bild av företaget, som vi samarbetar med, och dess koncept och kunder. 
Kapitlet innehåller en problembeskrivning vilket leder till studiens frågeställning och syfte.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning	  
När vi nu har studerat nästan två år på Butikschefsprogrammet på Textilhögskolan i Borås är 
det dags att utföra vårt examensarbete. Som examensarbete har vi valt att arbeta tillsammans 
med Göteborgsbaserade företaget Raglady by Tara där en av oss även arbetar. Detta medför 
att vi har god insikt i företaget och vi anser att det kan bli lättare att utföra 
marknadsundersökningar. Detta leder till att man får en god kontakt med alla anställda vilket 
leder till bättre kommunikation och de anställda får då chansen att påverka mer av 
undersökningen vilket gör att resultatet kan bli bättre. 

Raglady by Tara består idag av tre stycken butiker belägna i Göteborg, Kungsbacka och 
Västra Frölunda. Deras intressanta koncept med blandningen av prisvärt och lyx leder till att 
butikerna och företagen expanderar hela tiden och utökar sortimentet ännu mer. Man har haft 
en internetbutik i tankarna under en längre tid men nu känner sig företaget redo för att inom 
en snar framtid ta steget. Företagets VD, Tina Olsson, berättar för oss under kundkvällen den 
7 april 2011, att företaget just nu håller på att utveckla hemsidan och man lägger mer tid på 
den exempelvis genom en blogg där man presenterar nyheter i butikerna och olika event. 

Raglady by Taras målgrupp anser vi är kvinnor i åldern 18-50 år med en stadig ekonomi 
eftersom en del av produkterna de säljer ligger i det övre prissegmentet, men det finns även 
mycket andra produkter i butikerna som passar de flestas plånböcker. Målgruppen är bosatta i 
Västra Götaland och Hallands län eftersom det är där butikerna är belägna. En målgrupp kan 
förklaras som en grupp av människor som man riktar en handling mot (Gezelius & 
Wildenstam, 2009) 

Företaget har idag en hemsida, raglady.se, med en blogg där nyheter i butikerna och olika 
evenemang beskrivs och presenteras. Man kan idag ringa till butikerna om det är något man är 
intresserad av och då kan varan skickas mot postförskott vilket man även kan läsa om på 
Raglady by Taras hemsida. Enligt Tina Olsson vill man eventuellt i framtiden utveckla denna 
till en internetbutik och med hjälp av våra undersökningar kommer vi att se om det kan bli 
möjligt och vilka varor kunderna helst vill handla där. 

Vi kommer att genomföra marknadsundersökningar i butikerna för att undersöka om de 
befintliga kunderna skulle kunna tänka sig att även handla i en eventuell internetbutik. En 
marknadsundersökning är en undersökning som är underlag till beslut av marknadsföringen 
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exempelvis om man skall utvecklas till internetbutik. Vanligt är att befintliga och potentiella 
kunders handlingssätt i förbindelse med konsumtion och köp undersöks. När man utför en 
marknadsundersökning kan man använda sig av exempelvis enkäter, intervjuer, fokusgrupper 
och experiment som hjälpmedel. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

En Raglady kan presenteras som: ”En Raglady är en dam som hoppar hysteriskt in i 
garderoben och kastar på sig vad hon hittar och sedan springer ut igen..”. (Raglady by Tara, 
2009) Denna beskrivning är även företagets ledord och beskriver hur företaget tänker om 
affärsidén. En affärsidé är en verksamhetsidé där man förenar resurser och kompetens till en 
produkt vilket skall leda till ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag (Gezelius & 
Wildenstam, 2009). Företaget har inte någon mer utarbetad affärsidé utan man arbetar utefter 
dessa ledord och alla som arbetar inom företaget är Ragladies och Raggirls.  

Enligt företagets hemsida som är raglady.se förklarar man att butiken vill förmedla ett 
koncept som riktar sig till dem som är svaga för roliga saker, nya produkter, underbara 
smycken och andra måsten. De vill att man ska hitta något som förgyller ens vardag och att 
butikssortimentet ska vara en rolig mix av produkter. (Raglady by Tara, 2009) Detta är något 
som vi tycker att de befintliga kunderna även ska känna av i den tänkta internetbutiken och en 
anledning till att nya kunder lockas. 

 

1.2 Problemdiskussion	  
Internet är ett nytt sätt att nå ut till kunder och är idag en stor del av dagens handel. Internet 
utvecklas hela tiden och fler och fler finns där, både privatpersoner och företag. (Gezelius & 
Wildenstam, 2009) Internet är ett internationellt datanät med otroligt stor utbredning som 
baseras på TCP/IP, en standard för datakommunikation (Lundén, 2000). 

Idag kan vi använda oss av internet till det mesta, som exempelvis betala räkningar, beställa 
resor och shoppa. Detta leder till att handel via internet blir ett naturligt sätt att konsumera. 
Shopping på internet har ökat markant de senaste åren, fler och fler företag väljer att finnas 
och sälja på internet. Internethandel, även kallat E-handel kan definieras som försäljning och 
marknadsföring av produkter på internet. (Lundén, 2000). Enligt en studie, utförd av Posten 
tillsammans med HUI och Svensk Distanshandel, visar man att E-handelns omsättning har 
ökat med 10,1 % under första kvarttalet 2011 och man förväntar att den skall fortsätta stiga 
under året. Studien visar även att kläder och skor är en av tre branscher som går bäst på 
internet. (Habit, 2011) Att sälja och finnas på internet kan vara mindre kostsamt för ett företag 
än att ha en fysisk butik då man inte behöver ha en central butikslokal som kan vara otroligt 
kostsam. Man behöver ju dock en lagerlokal där allt paketeras och hanteras när man mottagit 
en beställning, men lagerlokalen kan ligga var som helst och har inga krav på sig att ligga 
centralt. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Det som däremot är negativt med att driva en internetbutik är att kunderna inte kan prova och 
känna på plaggen.  Vi anser att detta kan vara en anledning till att kunderna väljer att inte 
handla på internet och istället väljer att vända sig till den fysiska butiken. I den fysiska 
butiken kan man även få personlig hjälp och rådgivning om vad som kan passa en bäst. Detta 
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är något som Raglady by Tara satsar mycket på, med personlig service i butikerna. 
Tillsammans med Tina Olsson har vi kommit fram till att den personliga servicen är ett av 
Raglady by Taras största konkurrensmedel. Vilket man inte kommer kunna använda sig av i 
en eventuell internetbutik, då är det istället sortimentet och produkterna som är största 
konkurrenskraften. Sen kan självklart en bra internetsida som är lätt att använda och en bra 
kundtjänst vara till stor hjälp när kunden bestämmer i vilken internetbutik man vill handla i 
(Lundén, 2000).  

Det kan vara svårt för kunden att få samma personliga känsla för en internetbutik som för en 
fysisk butik. I en fysisk butik kan konsumenten få känslan av att man trivs bra där med 
sortimentet och den personliga servicen. Detta är inte lika lätt att uppnå i en internetbutik men 
det man kan använda sig av då är exempelvis snabba leveranser och fin paketering. (Ekberg & 
Lohmander, 2004) 

Internet har blivit en naturlig del av vår vardag och något som vi använder oss av dagligen. 
Enligt statistiska centralbyrån hade år 2010 i genomsnitt 97,25 procent av kvinnorna i Sverige 
mellan 16-54 år tillgång till internet. (SCB, 2010) Vi tror att de flesta av dessa kvinnor 
troligtvis någon gång använt sig av internettjänster och även handlat via en internetbutik. 
Detta grundar vi på människor i vår omgivning som är i detta åldersspann, då alla dessa 
använder eller har tillgång till en dator dagligen. Internet är en växande marknad som hela 
tiden expanderar och användartiden per dag fortsätter att stiga. När internet utvecklades 
tillsammans med mobiltelefoni blev internet mer åtkomligt även utanför hemmet. Den 
traditionella marknadsföringen påverkas också då man vill finnas mer tillgänglig och 
konkurrensen blir större vilket leder till att marknadsföraren måste hålla sig uppdaterad och 
hänga med för att ligga steget före och finnas tidigt i de nya kommunikationssätten. (Gezelius 
& Wildenstam, 2009) 

Köpbeslutsprocessen ser i stort sett likadan ut vid alla typer av köp, även vid köp på internet 
(Gezelius & Wildenstam, 2009). Vi tycker att den stora skillnaden är att man inte kan ta och 
känna på produkten och man får heller ingen personlig kontakt som kan vara ett stort skäl till 
att man väljer att gå till butiken istället för att handla på internet. Enligt våra erfarenheter är 
den sociala faktorn är en stor del i butikerna idag och många människor går just till butiken på 
grund av detta. Den sociala faktorn är väldigt viktig för många personer tror vi. Med en bra 
internetsida till webbutiken och med en fungerande kundtjänst så kan man även uppleva den 
sociala aspekten till viss del. (Ekberg & Lohmander, 2004) 

Konkurrensen är otroligt stor på internet och man har då inte möjlighet att konkurrera med 
personlig service eller likande vilket är ett viktigt konkurrensmedel för Raglady by Tara. 
Konkurrensen om rätt produkter att sälja i internetbutiken blir då ännu viktigare och det är då 
viktigt att man frågar kunderna vad det är för produkter som de kan tänka sig att köpa i en 
tänkt internetbutik (Gezelius & Wildenstam, 2009). Detta gör vi i marknadsundersökningen 
där de befintliga kunderna tillfrågas om vad de tycker.  

En internetbutik ligger väldigt väl i tiden för Raglady by Tara och därför vill vi se om 
Raglady by Tara är redo för att utvecklas till internetbutik. Detta kommer vi att göra genom 
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en noggrann och välplanerad marknadsundersökning i de tre olika butikerna. I 
undersökningen kommer de befintliga kunderna att tillfrågas just för att vi ska begränsa oss.  

 

1.3 Problemformulering	  
Finns det någon marknad för Raglady by Tara på Internet, kan deras befintliga 
marknad/kundgrupp tänka sig att även handla via en tänkt internetbutik? 

1.3.1 Huvudproblem	  
Är de befintliga kunderna villiga att handla i Raglady by Taras internetbutik? 

1.3.2 Delproblem	  
• Skulle de hellre handla över internet än i den befintliga butiken? 
• Vilka produkter skulle de helst handla i en eventuell internetbutik? 
• Besöker kunderna den hemsida som Raglady by Tara har idag? 
• Vad tycker de befintliga kunderna om den nuvarande hemsidan och vad tycker de 

saknas där? 

 

1.4 Syfte	  
Vårt syfte är att genom en marknadsundersökning, undersöka om de befintliga kunderna kan 
tänka sig att handla i Raglady by Taras eventuella internetbutik och vad kunderna tycker om 
den hemsida som företaget har idag. 

	  

1.5 Nyckelord	  
Nyckelord som vi använder oss mycket av i arbetet är exempelvis: 

• Marknadsundersökning - Är en undersökning som är underlag till beslut av 
marknadsföringen exempelvis om man skall utvecklas till Internetbutik. Vanligt är att 
befintliga och potentiella kunders handlingssätt i förbindelse med konsumtion och köp 
undersöks. När man utför en marknadsundersökning kan man använda sig av 
exempelvis enkäter, intervjuer, fokusgrupper och experiment som hjälpmedel. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

• Raglady by Tara – Är det företag som vi arbetar tillsammans med och det är åt dem 
som vi gör vår marknadsundersökning för att se om det finns en marknad för dem 
även på internet i form av en webbutik. Företaget har tre stycken butiker belägna i 
Kungsbacka, centrala Göteborg och i Västra Frölunda. 

• Göteborg – Göteborg med omnejd är det område som vi har valt att rikta in oss på och 
det är där vi kommer att utföra vår marknadsundersökning. Vi har blivit tvungna att 
tidsmässigt begränsa oss och av den anledningen har vi valt Göteborgsområdet 
eftersom det passar både oss och företaget bra. Även i Kungsbacka kommer vi att 
utföra marknadsundersökningen då Raglady by Tara även har en butik där. 
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• Befintliga kunder – Eftersom vi avgränsat oss har vi valt att rikta in oss på de 
befintliga kunderna som idag är kunder i de fysiska butikerna och handlar hos Raglady 
by Tara. Det är de befintliga kunderna som vi kommer att tillfråga i vår 
marknadsundersökning. 

 

1.6 Avgränsningar	  
Man skulle kunna göra detta arbete hur stort som hels, men eftersom vi endast har tio veckor 
till förfogande så har det varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar.  

Det vi fokuserar på är marknadsundersökningen och att analysera dess resultat och se vad 
Raglady by Taras befintliga kunder tycker och tänker om en eventuell internetbutik. De 
befintliga kunderna är kvinnor i de flesta åldrar, främst mellan 18 – 50 år. De är boende i 
Västra Götaland och Hallands län, då butikerna är belägna i centrala Göteborg, Västra 
Frölunda och Kungsbacka. Tror de att de skulle kunna tänka sig att handla även i en 
internetbutik? Varför vi har valt oss att rikta in oss på de befintliga kunderna är för att vi 
tyckte att det var en bra början. Vi ansåg att det kunde vara intressant att se vad de befintliga 
kunderna tycker om en eventuell internetbutik eftersom det är dem som känner företaget bäst 
tillsammans med de anställda. De avgränsningar som vi valt att göra kommer sedan att bli 
nästa steg för företaget i undersökningen, för att undersöka om en eventuell internetbutik är 
något som kan passa dem och som skulle kunna fungera.  

 

Det vi valt att inte ta upp i vårt arbete är exempelvis:  

• Ekonomi – det vill säga de olika ekonomiska rapporterna för den eventuella 
internetbutiken och likaså budgetar. 

• Webbdesign – Hur den tänkta internetbutiken skall utformas och se ut. 
• Vi avgränsar oss till Västra Götaland, Hallands län (då främst Kungsbacka) och 

Göteborgsområdet för att det ska kunna gå att hantera och hinnas med under dessa tio 
veckor. Detta är även en ekonomisk avgränsning eftersom det skulle kosta en del 
pengar att göra undersökningen i ett ännu större område som exempelvis hela Sverige 
och det skulle inte ge ett rättvisande resultat då man skulle behöva större resurser och 
mer tid.  

• Vi avgränsar oss och gör endast undersökningen i Raglady by Taras fysiska butiker för 
att undersöka hur deras befintliga kunder ställer sig till frågan angående en eventuell 
internetbutik. 
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2 Metod	  
I vårt andra kapitel presenteras den metod som vi huvudsakligen använt för insamling av 
data; marknadsundersökning i form av enkätundersökning. I denna del kommer även andra 
metoder för insamling av data beskrivas. Kapitlet innehåller också litteraturöversikt samt 
källkritik. 

 

2.1 Kvalitativ	  metod	  
Kvalitativ undersökning avser kvaliteten på så vis att man frågar en mindre grupp människor. 
Vid denna metod frågar man en väldigt liten del av målgruppen, några få personer och låter 
dem med ord beskriva viss fakta.  Det är dessa fakta som sedan blir till underlag för det 
slutliga resultatet. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

 

2.2 Kvantitativ	  metod	  
Kvantitativ metod avser kvantiteten på undersökningen. Då man genomför en kvantitativ 
undersökning är det en stor grupp människor som blir tillfrågade. Resultatet presenteras i 
form av siffror och tabeller. Man ska dock vara medveten om att man får förlita sig på de 
statistiska metoder som finns, så att man inte har uppfattningen att de tabeller och siffror som 
resultatet visar är en absolut sanning. Detta eftersom man förmodligen inte har möjlighet att 
tillfråga samtliga personer i målgruppen, utan endast en del av den. (Gezelius & Wildenstam, 
2009) 

 

2.3 Vår	  metod	  
Då vi har genomfört denna marknadsundersökning har vi valt att framför allt använda oss av 
en kvantitativ metod, då vi tyckte att detta var lämpligt för vårt syfte. På så vis har vi kunnat 
utföra vår enkät på ett sätt som gör det möjligt att presentera resultatet i form av siffror och 
tabeller. Vilket vi tycker har varit passande eftersom vårt syfte är att genomföra en 
marknadsundersökning, undersöka om de befintliga kunderna kan tänka sig att handla i 
Raglady by Taras eventuella internetbutik och vad kunderna tycker om den hemsida som 
företaget har idag. Trots att resultatet vid en kvantitativ metod inte visar en absolut sanning så 
ansåg vi att det var lättare att få en helhetsuppfattning av respondenternas svar då resultatet 
presenteras i form av siffror och tabeller och där av vårt val av metod.  

 

2.4 Metod	  för	  insamling	  av	  data	  
Intervju – Ett personligt sammanträffande mellan en intervjuare och en grupp eller en enskild 
respondent. Frågorna kan vara både muntliga och skriftliga. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
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Observation är en form av iakttagelse. Med det menas att man betraktar, studerar eller rent av 
lägger märke till händelseförloppet. (Orenström, 2003) 

Fokusgrupp, panel är en grupp av individer som vanligen är ett urval ur en större population. 
Att studera opinionsförändring, livsförloppsanalys och effekter av massmedieanvändning är 
exempel på då panelstudie används. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Enkät – Ingen intervjuare finns. Respondenten får ett formulär där frågorna ställs och 
besvaras direkt på plats (Lekvall & Wahlbin, 2001). Man kan även använda sig av 
telefonenkät och postala enkäter. (Gezelius & Wildenstam, 2009)  

 

2.5 Vår	  metod	  för	  insamling	  av	  data	  
Vi har valt att vända oss till företagets redan befintliga kunder för att samla in data till denna 
rapport, samtidig som vi hade kommit överrens om att vi framför allt skulle använda oss av en 
kvantitativ metod. Detta för att få ut så mycket som möjligt av resultatet av denna 
marknadsundersökning. Då vi tycker att detta stämmer överens med vårt syfte och vår 
problemformulering bäst har vi valt att använda oss av en enkät. Av den enkla anledning att vi 
då kommer nå ut till stor del av företagets nuvarande kunder eftersom frågorna kan besvaras 
direkt på plats, i butiken, vid köptillfället.   

Då vi har valt att undersöka om de redan befintliga kunderna är villiga att handla i företagets 
internetbutik, har vi vid utförandet av undersökningen begränsat oss till de kunder som idag 
handlar i butiken. Vi har med hjälp av en marknadsundersökning, som var utformad som en 
kvantitativ enkätundersökning, tagit reda på vad det är för typ av kunder, vilken ålder de har 
och om de i dagsläget brukar handla varor på internet. 

Undersökningen har genomförts i de tre fysiska butikerna under olika tillfällen. Första 
tillfället var i Kungsbacka under Raglady by Taras kundkväll. Därefter följde undersökningar 
i Västra Frölunda och centrala Göteborg. 

Vi har även haft funderingar på att utföra mer djupgående intervjuer för att få en bättre insyn i 
vissa specifika fall, men tiden har tyvärr inte räckt till för det. Detta är något som man kan 
arbeta vidare med. 

Likaså hade vi planer på att eventuellt utföra intervjuer med företagets VD och butikschefer 
för att se vad de tror om en eventuell internetbutik. Vi har under arbetets gång haft kontakt 
med dessa personer kontinuerligt och då vi haft frågor så har det inte varit några som helst 
problem att få svar på dessa. 

 

2.6 Litteraturöversikt	  
Den information som vi använt oss av delas in i primärdata och sekundärdata. Vi har använt 
oss av både primära och sekundära källor. Om det är primär- eller sekundärdata beror på hur 
den samlats in. Primärdata är hos oss marknadsundersökningen som vi utfört och det är ny 
information som vi samlat in till vårt ändamål att undersöka om det finns en marknad för 
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Raglady by Tara på internet. Trovärdigheten blir då högre när frågorna och undersökningen är 
formad för att ge de svar vi behöver för att få svar på vår problemformulering och för att vårt 
syfte skall uppfyllas. Sekundärdata däremot är information som samlats in till ett annat syfte 
och som redan finns från tidigare undersökningar. Det är sällan som man kan använda sig av 
bara sekundärdata utan att behöva använda sig av andra eller komplettera med egna 
undersökningar som blir primärdata då sekundärdata ofta är vinklat eller bristfällig. Vår 
främsta primära källa är vår marknadsundersökning och de sekundära källorna är främst 
böcker och litteratur. (Christensen et al, 2010) 

Vi har använt oss av främst litterära källor, så som böcker och vetenskapliga artiklar. Detta för 
att kunna förklara olika modeller men också för att öka vår kunskapsnivå och förståelse för 
det valda ämnet.  

Vi har även tagit hjälp av kurslitteraturen vi använde oss av under vår kurs i marknadsföring 
som vi läste höstterminen 2010, ”Marknadsföring – modeller och principer”, från 2009 
författad av Carl Gezelius och Per Wildenstam. Med hjälp av denna bok kunde vi förklara 
modeller och analysera kundgruppen och dess beteende. 

En annan bok som vi har använt oss av är ”Marknadsundersökning - en handbok”, författad 
av Lars Christensen, Nina Engdahl, Carin Grääs och Lars Haglund. Den har varit till stor 
hjälp när vi tagit fram vår marknadsundersökning och utfört den. Den ger små konkreta tips 
på hur man kan göra för att ta fram en bra och informationsrik marknadsundersökning.  

För att få mer information om enkäter och marknadsundersökningar har vi valt att ta hjälp av 
mer litteratur. Utöver redan nämnd litteratur har vi använt oss av boken ”Att få svar – 
intervju, enkät, observation” av Jan-Axel Kylén utgiven år 2004 av Bonnier Utbildning AB. 
Den kompletterar vår andra använda litteratur bra och är lätt att förstå.  

En annan bok vi kompletterat informationen om enkäter och marknadsundersökningar med är 
”Enkätboken” av Jan Trost utgiven av Studentlitteratur år 2001. I den här boken har vi främst 
kollat på urval och liknande för att få en korrekt metod och där vi visat hur vi gått tillväga. 

Boken ”Information om marknadsföringsbeslut” av Per Lekman och Clas Wahlbin från 2001 
har även varit användbar när vi beskrivit typer av marknadsundersökningar och 
marknadsföringsprocessen.  

Vid upplägget av vår rapport har vi tagit hjälp av boken ”Rapporter och uppsatser” av Jarl 
Backman som är pedagogisk och visar på ett lätt sätt hur man på bästa sätt bygger upp en 
uppsats och rapport.  

Som extra informationskälla har vi även använt oss av kandidatuppsatsen ”Kvinnors 
köpbeteende – en undersökning om att handla kläder på distans” från vårterminen 2004 
skriven av Maria Carneskog och Emelie Fredriksson som studerade vid institutionen för data 
och affärsvetenskap på Högskolan i Borås.  

För att få mer information om internethandel och hur det fungerar har vi använt oss av 
böckerna Hur driva handel på 2000-talet? av Hans G. Tonndorf utgiven år 2000 och 
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Internethandel – Hur du säljer varor via internet av Björn Lundén utgiven år 2000. Dessa två 
böcker har varit till stor hjälp och vi har kunnat läsa mycket om hur internethandel fungerar 
och vad som är viktigt att tänka på när man skall öppna en internetbutik. Detta är två böcker 
som man kan ha stor användning för om det är så att man vill göra verklighet av idén om att 
starta en internetbutik för Raglady by Tara. Dock har vi fått sålla bort en hel del ur böckerna 
då det inte är helt relevant för oss i detta arbete då vi skall undersöka om det finns en marknad 
och inte hur man just startar upp.  

I boken ”1000 tips om att sälja mer i din butik” har vi hittat bra information om hur man går 
tillväga när man vill utöka sitt företag till en internetbutik. Den ger konkreta tips och är 
väldigt lättläst. Vi använde denna bok som kurslitteratur under kursen Säljteknik och 
butikskommunikation som vi läste vårt första år på Textilhögskolan i Borås. Den är skriven av 
Stefan Ekberg och Thomas Lohmander och utgiven av Bokförlaget Redaktionen år 2004. 

Då vi har sökt information om behovstrappan och behovsidentifikation har vi använt oss av 
boken Den femte disciplinen skriven av Peter M. Senge. Boken är ursprungligen amerikansk 
men översattes till svenska år 1995. Vi använde den som kurslitteratur till kursen Ledarskap 
och kommunikation.  

 

2.7 Källkritik	  
Alla källor som vi använt oss av är inte helt aktuella i sin helhet men vi anser att vissa delar 
går utmärkt att använda. Det gäller att för oss på ett kritiskt sätt se vilka källor som är aktuella 
eftersom vi menar att internetmarknaden utvecklas och ändras hela tiden, vilket innebär att en 
källa som bara är några år gammal kan idag vara helt oanvändbart för oss och vårt arbete. 
Likaså menar vi att vissa studier som finns i kurslitteratur kan vara oaktuella siffror då just 
internetmarknaden är ett slag för sig själv och hela tiden ökar (SCB, 2011).  

Vi anser att man också bör vara väl medveten om att internet som källa i vissa fall kan vara 
bristfällig, då vem som helst kan skriva vad som helst på internet. Man måste därför vara 
kritisk och noggrant undersöka vad fakta grundas i.  

Däremot bedömer vi att en bok oftast är en väldigt trovärdig källa, då man bortser från de 
senast siffrorna och endast ser till ren fakta. Detta eftersom det i det flesta fall är väldigt 
många människor som läser och granskar böcker, vilket leder till att de eventuella fel som 
funnits vid trycktillfället oftast blivit åtgärdade. Detta tror vi innebär att de fakta som finns i 
böcker är nästintill alltid är en bra och trovärdig källa. 

Vi tycker att man bör vara medveten om att både människor, böcker och internetkällor kan 
vara väldigt partiska, beroende på vad deras syfte är. Av den anledningen tycker vi att det är 
viktigt att man på ett kritiskt sätt granskar källorna man använder sig av.  

När man utför en undersökning är det lätt att drabbas av felkällor som exempelvis att 
respondenten påverkas av oss som utför marknadsundersökningen och svarar det som de tror 
att vi vill höra och egentligen inte det som de tycker vilket blir vilseledande. (Christensen et 
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al., 2010) För att minimera den risken så har vi valt att respondenten får vara anonym i sina 
svar i enkäten. 

 

2.8 Processen	  vid	  utförandet	  av	  en	  marknadsundersökning	  
När man ska utföra en marknadsundersökning går man igenom ett antal faser eller 
delaktiviteter.  

1. Analysfasen – Företaget analyserar och undersöker vilka deras förutsättningar är för 
framtiden. Man undersöker hur man tror framtiden kan se ut och om företaget kan 
utvecklas. Vilka mål och visioner har företaget? Detta är en viktig fas då man kommer 
fram till om det ens är nödvändigt att fortsätta. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 

2. Utformningsfasen – Målen och visionerna har bestämts och man vet vart man vill 
komma med marknadsundersökningen. Marknadsundersökningen utformas och man 
bestämmer vilken typ av marknadsundersökning som skall utföras, antingen kvalitativ 
eller kvantitativ. Exempel på marknadsundersökningar är; enkätundersökning, 
personlig intervju, telefonintervju, fokusgrupp med flera. Vilken typ av enkät som 
man bestämmer sig för att använda beror helt på vad det är för typ av frågor och vad 
det är man vill ha ut av undersökningen. Exempelvis när en kvalitativ undersökning 
utförs, kan det vara lämpligt att använda sig av fokusgrupper eller personliga 
intervjuer då man kommer djupare och får mer analys kring ämnet. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001) 
 

3. Genomförandefasen – Själva marknadsundersökningen genomförs. Beroende på 
vilken typ av undersökning man valt att utföra ser fasen olika ut och kan ta olika lång 
tid att genomföra. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 

4. Uppföljningsfasen – Undersökningen följs upp och utvärderas. Fick man det önskade 
resultatet, behöver man komplettera med ytterligare en undersökning kan vara frågor 
som man får ställa sig. Vad kommer att bli nästa steg i marknadsföringsprocessen, 
kan man fortsätta att utvecklas och expandera eller bör man tänka om och se om vad 
som kan vara bra för företagets utveckling. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

 

2.9 Processen	  vid	  utförandet	  av	  vår	  marknadsundersökning	  
När vi bestämde oss för att undersöka vad de befintliga kunderna tyckte om en eventuell 
internetbutik var det viktigt att veta vad företaget tycker så att man har samma mål och 
visioner med undersökningen. Det hade varit onödigt om vi undersökt och företaget inte ens 
kan tänka sig att satsa på en internetbutik. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

I första steget i processen vid utförandet av vår undersökning har vi utefter våra erfarenheter 
av företaget, sett vilka förutsättningar företaget kan ha. Vi anser att de har ett spännande 
sortiment som kan passa på den svenska internetmarknaden. Vi bestämde oss därefter att 
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börja med att undersöka vad de befintliga kunderna tyckte. Målet med undersökningen är att 
se hur stort intresset för en internetbutik är bland Raglady by Taras befintliga kunder. 
Visionen är att med hjälp av fler och mer omfattande undersökningar se om en marknad finns 
för företaget på den svenska internetmarknaden och förhoppningsvis kunna bygga upp en 
webbutik men hela detta ligger inte i vår tidsram för arbetet utan något som man kan arbeta 
vidare med.  

När vi bestämt mål och vision var det dags för oss att bestämma på vilket sätt vi skulle samla 
in data. Vi kom fram till att en kvantitativ enkätundersökning skulle passa bäst, det är enkelt 
för kunderna som handlar och den går fort för oss att sammanställa. Vi utarbetade frågorna så 
att de skulle täcka det område som vi ville få mer information om. Vi tyckte även att det var 
viktigt med en snygg layout på enkäten så ser den roligare ut. 

När vi arbetat fram en bra enkät så påbörjade vi genomförandet av undersökningen. Första 
tillfället var i Kungsbacka under Raglady by Taras kundkväll. Därefter följde även 
undersökningar i butikerna i Västra Frölunda och centrala Göteborg. Vi tillfrågade endast de 
kvinnor som handlade i butikerna. Vi genomförde undersökningen under två veckor och 
under olika dagar i veckan för att få ett så brett spann som möjligt då vissa kunder kanske 
bara går på stan en viss dag i veckan.  

Efter att data samlats in så började vi utvärdera respondenternas svar på enkäterna. Under 
utvärderingen undersökte vi om vi fått det önskade resultatet eller om vi istället kommit fram 
till att det inte vore någon bra idé med en internetbutik. Resultatet presenteras i empirin. Från 
empirin och teorin har vi kopplat dessa samman i en analys för att kunna gå djupare och dra 
slutsatser om vad de befintliga kunderna tycker om en eventuell internetbutik. 

 

2.10 Typer	  av	  undersökningar	  
Det finns enligt boken ”Information om marknadsföringsbeslut” av Per Lekvall och Clas 
Wahlbin tre olika typer undersökningar. 

 Omvärldsundersökning – då man införskaffar sig kunskap om företagets 
förhållanden på marknaden. Man talar även om marknadskartläggning för att se 
vart företaget befinner sig på marknaden. En sådan undersökning är vanlig att 
genomföra då man expanderar och har tankar på att utveckla sig och överväger att 
gå in på ett nytt produktområde eller på en ny geografisk marknad.  
När man utför en omvärldsundersökning kan man använda sig av följande 
undersökningsätt som hjälpmedel för att kunna kartlägga sina funderingar.  
• Kundanalyser – man kartlägger konsumenters och befintliga kunders 

värderingar, attityder, inköpsbeteenden, behov och konsumtionsmönster. 
• Konkurrentanalyser – man utför en analys av företagets viktigaste konkurrenter 

på marknaden. Man undersöker deras bakgrund, finansiella styrkor, produkter, 
priser, framtidsstrategier mm.  

• Positioneringsstudier – andra varumärken och produkter på marknaden som 
konkurrerar med företagets egna. Produkterna och varumärkena jämförs och 
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analyseras för att se vad man tror har betydelse för kundernas val av märke och 
produkt.  

• Framtidsstudier – man försöker att med hjälp av scenarioanalys även kallad 
trendspotting analysera hur man tror att företaget kan utvecklas i framtiden. 

• Distributionsanalyser – man kartlägger och analyserar branschens alternativa 
distributions- och försäljningskanaler. Vilka för- och nackdelarna är med dessa 
och vilka aktörer som finns i respektive distributionskedja. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001) 
 

 Konkurrensmedelsundersökning – man undersöker hur effektiva de tilltänkta 
konkurrensmedel är som man förväntas använda. Denna typ av 
marknadsundersökning har syftet att man i förväg skall kunna se effekterna av de 
olika konkurrensmedel som vi har tillgång till. Man kan göra undersökningar inom 
olika områden som exempelvis erbjudande, pris, tillgänglighet och 
marknadsbearbetning. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 

 Uppföljningsundersökning – man utvärderar och följer upp resultatet av 
marknadsundersökningen. Detta blir grunden till förändringar och utveckling av 
företaget och dess marknadsföring och även till nästa period. (Lekvall & Wahlbin, 
2001)  

 

2.11 Vårt	  val	  –	  typer	  av	  undersökningar	  
Omvärldsundersökning är den typ av undersökning som vi har valt att utföra då vi ville 
genomföra en marknadskartläggning av Raglady by Tara. Detta för att införskaffa sig 
kunskaper och se vart företaget idag befinner sig på marknaden för att på så vis se om en 
expansion, som det innebär med en internetbutik, är möjlig för Raglady by Tara.  

För att kunna kartlägga våra funderingar har vi valt att använda oss av de redan befintliga 
kunderna vid utförandet av denna omvärldsundersökning.  Vi har haft som målsättning att 
bland annat utforska behov, inköpsbeteende, attityd samt värderingar bland företagets kunder.  

 

2.12 Allmänt	  om	  Enkät	  
En enkät kan utföras på många olika sätt och det finns många olika typer av enkäter. En enkät 
är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor. Den kan användas för att samla in 
data från grupper av människor, enskilda individer eller från organisationer och företag. 
Respondenten får då svara på frågor med egna ord eller genom att fylla i redan på förhand 
givna svarsalternativ. (Christensen et al., 2010) Alla respondenter får samma frågor och man 
kan på så vis sammanställa en meningsfull statistik över svaren. (Kylén, 2004) 

För att nå ut till de människor som man vill ska svara på enkäten kan man använda olika 
metoder. Man kan skicka ut enkäten via vanlig traditionell post och e-post, man kan även dela 
ut enkäten.  Till en specifik grupp av människor, så som skolklass eller en specifik avdelning 
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på ett företag, man kan även dela ut till allmänna folksamlingar eller förbipasserande folk på 
stan. (Christensen et al., 2010) 

Man skiljer på självadministrerande och intervjuadministrerande enkäter, där 
självadministrerande enkäter är då respondenten själv fyller i svaren medan intervjuaren fyller 
i den intervjuadministrerande enkäten. Telefonintervju och intervju på stan är exempel på 
enkäter som är intervjuadministrerande. Detta till skillnad från postenkät och webbenkät som 
är självadministrerande. Notera dock att både respondenten själv eller intervjuaren kan fylla i 
besöksenkät, vilket innebär att en sådan enkät kan tillhöra båda grupperna.  (Christensen et 
al., 2010) 

Då det innebär mycket arbete att genomföra en enkätundersökning, både före och efter 
datainsamlingen krävs det att man vet vad man vill ha ut av enkäten.  Vilket man måste ta 
ställning till både då man väljer ut vilka frågor som skall ingå och då man formulerar 
frågorna. Det är även viktigt vilken ordning man placerar frågorna i samt vilka förvalda 
svarsalternativ som finns alternativt om respondenterna med egna ord ska få möjlighet att 
svara på de olika frågorna. (Christensen et al., 2010) 

Man måste bedöma de olika för- och nackdelarna med de olika formerna att administrera en 
enkät. Viktigt är det också att bestämma hur enkäten skall administreras innan man slår fast 
vilka frågor, hur frågorna formuleras och vilka alternativ till svar som skall användas, 
eftersom de olika enkäternas utförande har sina speciella möjligheter men även sina 
begränsningar. (Christensen et al., 2010) 

 

2.12.1 Vår	  Enkät	  -	  Besöksenkät	  
Vi har valt att genomföra en marknadsundersökning med Raglady by Taras befintliga kunder 
med hjälp av en besöksenkät. Då vi vill att svaren ska bli så rättvisa och korrekta som möjligt 
och få minsta möjliga påverkan från utomliggande faktorer så har vi valt att denna enkät skall 
vara både självadministrerande och anonym.  Detta för att enkäten ska bli så trovärdig som 
möjlig samtidigt som vi inte vill riskera att intervjueffekter skall förekomma.  

Besöksenkät passade vår marknadsundersökning väldigt bra då vi vänt oss till Raglady by 
Taras redan befintliga kunder. Vi har genomfört enkäten ute i de redan befintliga butikerna 
som är lokaliserade i centrala Göteborg, Västra Frölunda och Kungsbacka. Då vi själva har 
varit ute i butikerna och bemött kunderna personligen så har vi kunnat besvara 
respondenternas frågor om eventuella oklarheter vilket vi ser som en stor fördel. Att 
svarsfrekvensen är hög och att enkäten går fort att genomföra, i jämförelse med vissa andra 
former av enkäter, är andra fördelar med besöksenkät (Christensen et al., 2010). Denna fördel 
har för oss inneburit att vi fått många respondenter som har varit villiga att delta i vår 
marknadsundersökning, hela 43 stycken. Av dessa så var det tre stycken som föll bort av olika 
anledningar, då främst av att enkäten innehöll ofullständiga svar. Så slutligen fick vi 40 
stycken fullständiga enkäter att utvärdera. 



 19 

En nackdel med besöksenkät är att det kan vara svårt att ställa vissa frågor, så som känsligare 
frågor (Christensen et al., 2010). Detta har vi dock inte sett som något problem då samtliga 
frågor i frågeformuläret ska vara relevanta för syftet, vilket inneburit att vi inte behövt ställa 
några känsliga frågor i denna enkät.  

 

2.12.2 Konstruktion	  av	  frågor	  till	  enkäten	  
Det är viktigt att enbart ställa frågor som är relevanta för syftet. Detta leder till att 
frågeformuläret hålls relativt kort, vilket förhoppningsvis medför att det blir en hög 
svarsfrekvens. Likaså kommer det inte ta lika lång tid och bli lika kostsamt att administrera 
och analysera frågorna om enkäten innehåller färre frågor. (Christensen et al., 2010) 

Man måste även tänka på att utforma frågorna så korrekt som möjligt. Att inte använda, för 
den tänkta målgruppen, svåra ord då det är viktigt att frågorna uppfattas lika av alla 
respondenter. Negationer, för många instruktioner i samma fråga och ledande frågor bör 
också undvikas, då detta kan leda till förvirring för hur respondenten skall svara på frågorna 
för att det ska bli rätt. (Christensen et al., 2010) 

 Att bestämma vilken ordning frågorna skall komma är också viktigt, det finns ett antal olika 
strategier man kan använda. Trattekniken är en, där man börjar med mer övergripande frågor 
för att sedan ställa mer specifika frågor längre ner på enkäten. Man kan också välja att ställa 
de viktigaste frågorna först, vilket kan vara bra om respondenten skulle tröttna. Då har 
respondenten förhoppningsvis svarat på de allra viktigaste frågorna trots att personen ifråga 
tröttnat innan den svarat på samtliga frågor i enkäten. Att ställa frågorna i en logisk ordning är 
ett annat exempel, man delar då in frågorna efter block så kallade frågeblock. Blocken bildas 
genom att man samlar de frågor som hänger samman, exempelvis frågor som handlar om 
personal bildar ett block medan frågor om produkten bildar ett block. (Christensen et al., 
2010) 

 

2.12.3 Vår	  Enkät	  –	  Strategi	  för	  frågornas	  följd	  och	  uppbyggnad	  
Vi har använt oss av en kombination av de olika strategierna för att få en så bra enkät som 
möjligt för vårt ändamål.   

Vi har valt att utföra och formulera frågorna på vår besöksenkät så enkelt och tydligt som 
möjligt, då detta underlättar för respondenterna då de skall svara på frågorna. Men även för 
oss, så att vi får ett så korrekt och rättvist resultat som möjligt, då vi skall sammanställa 
insamlingen av data och det blir även lättare att utvärdera och analysera resultatet. Följden på 
frågorna föll sig naturligt när vi arbetade fram en enkät. Vi börjar med att kategorisera 
respondenten med ålder. Vilket kön respondenten tillhör har vi inte frågat då vi bara tillfrågat 
kvinnor. Detta gör att det blir lättare att utvärdera och se vilken åldersgrupp som främst 
handlar på företaget och för att se om det är någon speciell åldersgrupp som är mer 
intresserade av en internetbutik. Frågorna leder bra till varandra i enkäten tycker vi och 
exempelvis frågar vi om kunden har varit inne på Raglady by Taras hemsida, efter den frågan 
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får de svara vad de tycker var bra med hemsidan respektive dåligt. Vi tror att detta underlättar 
för respondenterna när de svarar och det känns som att enkäten blir lättare att genomföra. 

 

2.12.4 Öppna	  alternativt	  slutna	  frågor	  
Man kan använda sig av både öppna alternativt slutna frågor då man utför en 
enkätundersökning. Öppna frågor innebär att respondenten får möjlighet att svara med egna 
ord och på så vis får stor frihet att skriva precis som han alternativt hon vill och känner. 
(Kylén, 2004) Beroende på vad det är för typ av fråga och vad det är för typ av person som 
blir tillfrågad så kan svaren i vissa fall bli väldigt långa och utförliga då man använder sig av 
öppna frågor. I andra fall kan öppna frågor avskräcka respondenterna vilket kan leda till att 
man inte får något svar alls på den frågan. Det är därför en fördel om man linjerar det 
utrymme som respondenten har att svara på frågan. (Christensen et al., 2010) 

Då det krävs stor arbetsinsats för att analysera och bearbeta svaren på öppna frågor bör man 
som alltid avväga hur man formulerar frågorna och hur mycket utrymme man ger till svaren. 
Det är också viktigt att ta ställning till vilka frågor man väljer att utforma, som öppna 
respektive slutna frågor. (Christensen et al., 2010) 

Öppna frågor är exempelvis då svaret på frågan anges genom ett värde, så som hur mycket en 
viss produkt kostade, hur gammal man är eller liknande. Syftet med detta är att inte fastställa 
några klassgränsningar i förväg, utan att se den exakta spridningen bland respondenterna. 
Likaså kan det vara bra att använda sig av öppna frågor då man undrar vilka specifika 
varumärken respondenten föredrar, detta då det finns väldigt många varumärken att välja 
bland. Då får respondenten fritt skriva de varumärken som de föredrar istället för att endast 
välja bland de varumärken som är förvalda i enkäten, då riskerar man inte att den tillfrågade 
blir styrd av de olika svarsalternativen. (Christensen et al., 2010) 

Motsatsen till öppna frågor är slutna frågor, då markerar den tillfrågade personen de 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med respondentens åsikt. Detta kan vara bra då 
somliga tycker att det är svårt att uttrycka sig med egna ord och då istället föredrar att få givna 
svarsalternativ att välja på. (Kylén, 2004) 

Frågor med givna strukturerade svarsalternativ är de vi kallar för slutna frågor. Dessa frågor 
är lämpliga då antalet möjliga svar är begränsade, om svaren är väl kända eller om svaren har 
tydliga gränser. (Christensen et al., 2010) 

Då man använder sig av slutna frågor bör man tänka på att svarsalternativen inte överlappar 
varandra. Man bör inte heller ge för många svarsalternativ att välja på, detta gäller speciellt då 
respondenten skall ange graden av någonting. Eftersom det då kan vara svårt att se ett mönster 
i svaren som respondenterna valt. Frågor som är lämpliga att utforma med givna strukturerade 
svarsalternativ är faktafrågor, så som exempelvis ålder och kön. Andra frågor lämpliga för 
denna form kan vara de frågor där respondenten kan antas ha en bestämd uppfattning. 
(Christensen et al., 2010) 
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Att utforma en bra enkät är inte lätt, det är mycket man skall ta ställning till för att få en så väl 
formulerad enkät som möjligt. Att täcka in samtliga svarsalternativ för en fråga kan också 
vara svårt, därför kan det vara lämpligt att komplettera de givna svarsalternativen med ett 
öppet svarsalternativ. Alternativt kan man komplettera svarsalternativen med svar så som ”vet 
ej” eller ”kanske”. Detta är lämpligt om man inte vill tvinga den tillfrågade att svara om denne 
inte har någon åsikt i frågan. Allt för att respondenterna ska ha möjlighet att svara så korrekt 
som möjligt. Man ska dock vara medveten om att det då finns risk att respondenten inte tar sig 
tid att tänka efter vad de egentligen tycker i frågan, vilket kan leda till att de markerar ett 
svarsalternativ av ren lathet. Hur man utformar svarsalternativen kan också vara avgörande, ju 
mer specifika svaren är desto bättre förutsättningar finns för att analysen och bearbetningen av 
den insamlade datan skall bli så bra och korrekt som möjlig. Ord som ”lagom”, ”ofta”, 
”sällan” och ”ibland” är väldigt svåra att definiera vilket innebär att de olika respondenterna 
kan uppfatta dessa svarsalternativ väldigt olika. Då detta är exempel på väldigt ospecifika 
svarsalternativ bör dessa undvikas. Däremot kan man använda ord så som ”oftare” som ett 
komplement till andra givna strukturerade och specifika svarsalternativ. Detta för att täcka 
upp och få ett så heltäckande svarsalternativ som möjligt och för att samtliga respondenters 
uppfattning skall finnas representerade. (Christensen et al., 2010) 

Som tidigare nämnt är det hela tiden en avvägning vilka svarsalternativ som är mest lämpliga 
för just den specifika frågan. (Kylén, 2004) 

Om man endast vill ha en grov uppskattning om frågan räcker det med ett färre antal 
svarsalternativ och större klasser, till skillnad om man vill ha en mer detaljerad uppskattning. 
Men hur små klasser och hur många svarsalternativ man kan ha per fråga hänger också 
samman med vad det är för typ av fråga samt hur många respondenter som svarar på frågorna. 
Om man har få respondenter så kan man inte ha för små klasser, därför det då blir svårt att 
finna ett mönster i de tillfrågades svar. (Christensen et al., 2010) 

 

2.12.5 Vår	  Enkät-	  öppna	  alternativt	  slutna	  frågor	  
För att får en så välarbetad och bra enkät som möjligt så har vi lagt ner mycket tid på vår 
enkät. Vi har använt oss av både öppna och slutna frågor, då det är viktigt att man anpassar 
varje fråga så att man får ut så mycket som möjligt av den slutliga enkäten. Hur man utformar 
svarsalternativen kan också vara avgörande, därför vi lagt mycket tid på detta. Är 
svarsalternativen mer specifika finns bättre förutsättningar för att analysen och bearbetningen 
av den insamlade datan skall bli så bra och korrekt som möjligt 

Då vi använt oss av helt slutna frågor är exempelvis då vi frågat efter respondenternas ålder, 
ifall de besökt det aktuella företagets specifika hemsida samt då vi frågat hur ofta de handlar 
varor på internet. Alltså har vi använt oss av slutna frågor då svaren har tydliga gränser, men 
också då svaren är väl kända för respondenten. Likaså när antalet möjliga svar är begränsade. 
Våra slutna frågor har vi i ett fall kompletterat med svarsalternativet ”oftare”. Detta för att 
täcka upp och få ett så heltäckande svarsalternativ som möjligt och för att samtliga 
respondenters uppfattning skall finnas representerade. Vi har även använt oss av 
svarsalternativet ”kanske” i vissa av de helt slutna frågorna. Vi är medvetna om att det finns 
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en viss risk då man använder detta ord som ett svarsalternativ, men då vi vägt tillgången mot 
risken har vår utvärdering visat att tillgången väger tyngst. Detta har varit lämpligt då vi inte 
vill tvinga den tillfrågade att svara om denne inte har någon åsikt i frågan. Allt för att 
respondenterna ska ha möjlighet att svara så korrekt som möjligt. 

Vi har även valt att använda öppna frågor där detta var mest lämpligt. Frågan vilka 
varumärken skulle du helst handla på Raglady by Taras internet butik är exempel på en sådan 
fråga. Detta eftersom den aktuella butiken säljer väldigt många olika varumärken och 
eftersom vi inte ville riskera att vår enkät skulle styra eller begränsa respondenterna och deras 
tankar och svar. 

Då vi frågat respondenterna vilka varor de helst skulle vilja handla i Raglady by Taras 
internetbutik samt vilka varor de brukar handla på internet har vi använt oss av givna och 
strukturerade svarsalternativ. Vi har även gett utrymme för ytterligare ett svarsalternativ, ett 
öppet sådant. Detta för att det annars är svårt att få ett heltäckande svarsalternativ som täcker 
alla respondenters åsikt, behov och fakta. 

 

2.12.6 Mätskalor	  
Vid utformandet av en enkät kan man använda sig av olika mätskalor, så som ordinalskala, 
intervallskala samt kvotskalan. Exempel på en annan skala som man kan använda sig av är 
nominalskala. Likaså kan man konstruera olika typer av svarsalternativ då man utformar en 
enkät. Beroende på vilken variant av skala man använder sig av då man utformar enkäten kan 
man göra olika typer av analyser i slutet. (Christensen et al., 2010) 

Då man använder sig av ordinalskala är det inte möjligt att beräkna medelvärdet eller 
standardavvikelsen, detta eftersom denna mätskala endast redovisar om respondenten föredrar 
ett alternativ före ett annat. Likaså om ett alternativ är större eller mindre än ett annat kan 
framgå.  Vid användning av denna skala har mätvärdet en naturlig ordningsföljd men däremot 
är avståndet mellan mätvärdena okända. Analyser som kan göras då man använt sig av denna 
skala är typvärde, frekvens, kvartilavvikelse samt median. (Christensen et al., 2010) 

Vid intervallskala är, till skillnad från den tidigare nämnda skalan, avståndet mellan de olika 
skalvärdena lika stora. Intervallskalan är den vanligaste mätskalan. Vid användning av denna 
skala kan man räkna fram både medelvärden och använda standardavvikelser som 
spridningsmått. Då det saknas en naturlig nollpunkt kan man inte dividera eller multiplicera 
värden. Däremot går det utmärkt att subtrahera och addera värden vid användning av denna 
skala. Skalor som utrycks i siffror eller grafiska skalor används oftast för att illustrera 
intervallskalan, detta eftersom avståndet mellan siffrorna då är lika stora. Då man använder 
sig av intervallskala kan man göra samma analyser som vid användning av ordinalskala samt 
ytterligare två, medelvärde och standardavvikelser. (Christensen et al., 2010) 

Den skala som det är möjligt att både addera, subtrahera, dividera och multiplicera värdena är 
kvotskalan. Detta eftersom mätvärdena utgörs av kvantitativa enheter, av siffror. Denna skala 
är en intervallskala, fast med skillnaden att kvotskalan har en naturlig nollpunkt. Detta innebär 
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att man kan göra samma analyser då man använder sig av denna skala som när man använder 
sig av intervallskala. Med hjälp av kvotskalan kan man bland annat mäta antal anställda, 
inkomst, ålder eller antal barn. Exempelvis har ett företag med tio anställda dubbelt så många 
anställda som ett företag med fem anställda. (Christensen et al., 2010) 

Nominalskalan är en väldigt enkel form av skala, den utgör mätvärdena, klasser eller 
egenskaper. Man kan exempelvis mäta ålder, kön, civilstånd och yrke med hjälp av en 
nominalskala. Med hjälp av denna skala kan man endast göras analyser så som typvärde och 
frekvens. (Christensen et al., 2010) 

 

2.12.7 Svarsskalor	  
Då det finns en uppsjö med olika svarsalternativ som kan användas vid utförandet av en enkät 
har vi valt att bara nämna några alternativ.  

Frågor där man exempelvis endast kan svara ja alternativt nej kan vara lämplig vid vissa 
frågor. Dessa frågor som endast har två svarsalternativ kallas för en dikotomisk fråga. Man 
måste vara medveten om att respondenten kan bli påverkad beroende på i vilken ordning 
svarsalternativ kommer. Därför kan man variera svarens ordning, så att hälften av 
respondenterna får ja som första svarsalternativ medans de resterande av respondenterna får 
nej som första svarsalternativ. Detta kan speciellt vara lämpligt vi utförandet av somliga 
frågor. (Christensen et al., 2010) 

Svarsskala med flerval ger respondenten möjlighet att svara på flera alternativ. Vid denna typ 
av fråga är det viktigt att man ger noga instruktioner till respondenten, hur frågan skall 
besvaras. Exempelvis kan man skriva kursivt under frågan Kryssa gärna fler alternativ om så 
är fallet. (Christensen et al., 2010) 

Svarsskalor där rangordning skall göras kan man också använda sig av. Respondenten blir då 
ombedd att rangordna ett antal alternativ, genom att exempelvis markera 1 för det som 
stämmer bäst, 2 för det som stämmer näst bäst och 3 för det som stämmer tredje bäst. 
(Christensen et al., 2010) 

Ofta är svaren utformade så att man vill att respondenten skall ta ställning till frågan genom 
att markera ett alternativ på en skala, kallat Likert-skala. Vid en sådan skala, Likert-skala, kan 
det framstå vilken attityd respondenten har till något. (Christensen et al., 2010) 

Vid utförandet av en enkät är det vanligt att frågorna är sådana att respondenten ombedds att 
ta ställning till ett påstående. Att använda en ordinalskala eller en intervallskala är exempel på 
hur detta kan genomföras. (Christensen et al., 2010) 

Att respondenten med utgångspunkt i ett påstående ombeds att markera sin åsikt, detta mellan 
två ytterligheter. Det är just detta som den semetriska differentialskalan bygger på. Vid 
användandet av denna svarsskala kan man använda sig av olika exakthet, detta då ord som 
alltid och ofta kan uppfattas olika av Adam i jämförelse till hur Eva uppfattar det. 
(Christensen et al., 2010) 
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2.12.8 	  Vår	  Enkät-	  mätskalor	  och	  svarsskalor	  
Vi har använt oss av en blandning av de olika mätskalorna då vi utformat vår enkät. Vid första 
frågan, då vi undrar över respondentens ålder, har vi exempelvis använt oss av skalan kallad 
nominalskala. Då detta är en väldigt enkel form av skala som passar väldigt bra då man ska 
mäta ålder.  

Intervallskala har vi också använt oss av då vi undrar vad respondenten tycker om företagets 
hemsida. Respondenten har fått svara genom att ange på en linje markerad med skalan 1 till 
och med 10, där 1 motsvarar dåligt medan 10 motsvarar väldigt bra.  

Den semantiska differentialsvarsskalan har vi använt då vårt syfte var att ta reda på hur ofta 
någonting görs. Då vi vill ha mer exakta svar har vi använt oss av mer exakta svarsalternativ 
istället för allt för subjektiva objekt. 

 

2.12.9 Enkätens	  utformning	  
För att påverka respondenterna positivt samtidigt som man bibehåller deras uppmärksamhet 
och engagemang är det väldigt viktigt att man lägger ner mycket tid på enkätens utformning. 
En grund i hela enkäten är att frågorna man ställer är tydliga och korrekt formulerade. Att 
enkäten har ett tilltalande utseende är likväl viktigt då detta kan fånga respondenternas 
uppmärksamhet. Beroende på vilket ämne undersökningen handlar om så kan enkätens längd 
variera, detta eftersom respondenterna i allmänhet fortare tappar intresset då det handlar om 
en reklamfilm på TV, till skillnad om ämnet handlar om deras fritidsintresse. Man ska dock 
alltid försöka begränsa antalet frågor och se till att enkäten inte blir allt för lång. Att 
utformningen är tydlig, med instruktioner, så att missförstånd undviks samt att enkäten är lätt 
att följa är vikigt. Likaså är det viktigt att frågorna inte är placerade allt för tätt, så att den är 
luftig och lättläst. (Christensen et al., 2010) 

 

2.12.10 Vår	  enkäts	  utformning	  
Då vi har valt att vända oss till de kunder som redan i nuläget handlar i butikerna förutsatte vi 
att våra respondenter tycker om konceptet, företaget och produkterna i dess butiker. Vilket 
medförde att vi valde att göra en något längre enkät innehållande 13 frågor, varav en fråga 
består av tre delfrågor. Detta därför att vi bedömde att samtliga frågor är relevanta för syftet 
och som tidigare nämnt trodde vi att vi kunde bibehålla uppmärksamheten, då vi ansåg att det 
inte fanns någon större risk att respondenterna skulle hinna tappa intresset. 

Vi har lagt ner mycket tid på enkätens utformning, så att den ska vara både tydlig, korrekt, 
lättläst och luftig samtidigt som den är utseendemässigt tilltalande. Vi har även försökt tänka 
på att förtydliga vissa frågor genom att med något mindre typsnitt, skrivet inom parentes för 
att informera respondenterna om diverse information, så som exempelvis Kryssa gärna fler 
alternativ om så är fallet.  
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2.13 Urval	  
Det är inte möjligt att samla in data från alla personer i den grupp man valt att undersöka. Det 
skulle bli alldeles för dyrt och skulle ta väldigt lång tid, men det är viktigt att man vänder sig 
till människor så att man får ett rättvisande resultat som man kan grunda sig på. Urvalet blir 
representativt för resten av folket och representerar även de som inte tillfrågats. Det finns 
slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. (Trost, 2001) 

Slumpmässiga urval är statistiskt representativa i största möjliga mån. Det finns flera olika 
modeller av både slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Icke-slumpmässiga urval är 
just som det låter, att det inte är slumpen som avgör. Ofta finns det en datainsamlare eller 
intervjuare och det kan vara så att han väljer sina respondenter och då blir det ofta icke-
slumpmässiga urval. (Trost, 2011) 

 

2.14 Urval	  vid	  vår	  marknadsundersökning	  
När vi har utfört vår marknadsundersökning åt företaget Raglady by Tara har vi använt oss av 
en enkät. När vi valt ut våra respondenter har vi utgått ifrån företagets befintliga kunder och 
när vi utfört undersökningen i de tre fysiska butikerna har vi tillfrågat de personer som 
handlar något i butikerna. Vi har inte utgått från att man skall handla för en speciell summa 
utan vi har frågat alla kvinnor i alla åldrar som handlar någonting under tiden vi var där. Den 
7 april 2011 hade Raglady by Tara kundkväll på Kungsmässan i Kungsbacka då vi fick 
möjlighet att delta. Detta var otroligt bra då vi kunde tillfråga många av företagets trognaste 
kunder och många var även på gott humör då de fick 20 % på hela sortimentet. Detta var ett 
perfekt tillfälle att utföra vår undersökning.  

Vi har använt oss av icke-slumpmässiga urval när vi tillfrågat våra respondenter. Vi har själva 
stått i butikerna och under kundkvällen stod vi vid ingången till butiken och hälsade alla 
välkomna. På ett bord intill fanns tilltugg och dryck vilket gjorde att de flesta blev frestade. Vi 
ville skapa en trevlig stämning och var samtidigt väldigt mån om att inte störa vid kundernas 
inköp. Detta tycker vi att vi lyckades med och kunderna tyckte att det var roligt att några tog 
tag i detta med en internetbutik och undrade varför det inte gjorts tidigare.   

Vi har även utfört denna marknadsundersökning vid ett flertal tillfällen, både i Arkaden och i 
butiken i Västa Frölunda, allt för att få ett så korrekt och rättvisande resultat som möjligt. Vid 
de andra tillfällena så har det varit som vi kallar det vanliga dagar, då vi menar att det inte har 
varit någon kundkväll eller liknande. För att se om det var någon skillnad på respondenternas 
svar före alternativt efter löning så har vi varit på plats i butikerna vid olika datum. Då vi även 
undrade om det var någon skillnad på resultatet av respondenternas svar på exempelvis en 
måndag alternativt en lördag så har vi varit noga med att besöka butikerna under alla veckans 
olika dagar.  

Det har dock visat sig att då vi sammanställde resultatet av enkäten så var det ingen skillnad 
på svaren från de olika tillfällena, varken mellan de olika datumen eller mellan de olika 
veckodagarna. Det framgick även att det inte vara någon större skillnad på respondenternas 
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svar från de olika butikerna, då svaren från de olika tillfällena och de olika butikerna var 
väldigt snarlika. 

 

2.15 Undersökningens	  tillförlitlighet	  

2.15.1 Validitet	  
Validitet handlar om hur väl man mäter det man vill mäta (Kylén, 2004) och vi har valt att 
rikta in oss på och avgränsat oss till att mäta de befintliga kunderna och vad de tycker om en 
eventuell internetbutik. Av Raglady by Taras befintliga kunder har vi frågat 40 personer om 
vad de tycker. Detta har vi gjort med hjälp av tretton stycken enkla frågor som skall täcka det 
området som vi valt att undersöka. Frågorna sammanfattas i en dubbelsidig enkät och 
frågorna ställs i en naturlig följd så att de leder lite till varandra. Bortfallet blev cirka tre 
stycken då de inte svarat fullständigt på frågorna och de gick då inte att utvärdera och 
använda sig av. Så vi tillfrågade egentligen 43 stycken personer.  

2.15.2 Reliabilitet	  
Tillförlitligheten i vår undersökning är bra men man behöver göra den större och det är svårt 
att på bara den här undersökningen grunda sina idéer. För att veta om det finns en marknad 
för Raglady by Tara på internet bör man göra kompletterande undersökningar. Detta är dock 
en bra grund som man kan bygga vidare på.  

2.15.3 Undersökningsproblem	  

2.15.3.1 Datainsamlingsfel	  
Exempel på fel som kan inträffa under en datainsamling är att respondenterna svarar det som 
de tror att vi vill att de ska svara, att de inte förstår frågorna eller att datainsamlaren påverkar 
respondentens svar. (Christensen et al., 2010) 

2.15.3.2	  Vårt	  val	  -	  datainsamlingsfel	  
För att undvika att respondenterna svarar något bara för att de tror att vi vill att det ska svara 
de så har vi varit noga med att informera respondenterna om att det är en anonym 
marknadsundersökning. Då vi har utfört denna marknadsundersökning har det funnits 
möjlighet för respondenten att sätta sig vid ett annat bord för att ensam, i lugn och ro, svara på 
enkäten. Vilket vi tror medförde att respondenterna kände större frihet att svara precis som de 
själva känner. 
 
Vid utförandet av denna enkät förtydligade vi vissa frågor genom att med något mindre 
typsnitt och inom parenteser, under den befintliga frågan, informera respondenterna om 
sådant som vi ansåg kunde vara viktig information. Kryssa gärna fler alternativ om så är 
fallet är exempel på en sådan förtydning som vi skrev. Vi har även valt att personligen finnas 
tillgänglig vid samtliga tillfällen då vi genomfört denna marknadsundersökning, eftersom vi 
tyckte att det var en självklarhet att respondenterna skulle kunna fråga oss om det var 
eventuella oklarheter. Detta har även givit oss en möjlighet att samtala med några av 
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företagets nuvarande kunder, vilket har gett oss en ökad förståelse för de resultat som denna 
marknadsundersökning visat.   

2.15.3.3	  Datatolkningsfel	  
Det finns en tänkbarhet att man kan tolka respondenternas svar fel och där med få ett 
missvisande resultat. Man bör inte dra för långtgående slutsatser. (Christensen et al., 2010) 

2.15.3.4	  	  	  Vårt	  val	  -	  Datatolkningsfel	  
Då vi personligen har varit närvarande vid samtliga tillfällen som denna undersökning ägt rum 
har detta tänkbara fel enlig oss inte uppstått, eftersom den personliga kontakten har gett oss 
möjlighet att samtala med respondenterna. Den möjligheten har varit värdefull och gett oss en 
ökad förståelse för respondenternas svar och då även för det slutliga resultat som visast.  

2.15.3.5 Databearbetningsfel	  
Man bör vara noggrann när man bearbetar data som samlats in. Många fel kan uppstå som 
oftast beror på den mänskliga faktorn. Det kan vara felräkningar, avläsningsfel eller att 
exempelvis svarsenkäter tappas bort. (Christensen et al., 2010) 

2.15.3.6 Vårt	  val	  –	  Databearbetningsfel	  
Vi har varit medvetna om att det finns en risk för avläsningsfel, felräkning och andra fel som 
beror på den mänskliga faktorn eftersom vi själva bearbetat den data som samlats in.  För att 
undvika detta så har vi kontrollräknat enkäterna både en och två gånger. Av denna anledning 
har vi också varit noga med att vi båda ska finnas på plats vid avläsningen, då vi anser att fyra 
ögon är mer uppmärksamma än två.  
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3 Teoretisk	  referensram	  
Detta kapitel har för avseende att presentera de teoretiska metodval som ligger till grund för 
denna rapport. I kapitlet beskrivs de olika modellerna vi använt oss av vid utförandet av 
denna rapport och hur internethandel fungerar. Avslutningsvis finns en sammanfattning över 
vad som tagits upp i den teoretiska referensramen. 

 

3.1 Kommunikationsmodellen	  
Kommunikationsmodellen beskriver processen då ett företag med hjälp av någon annan eller 
på egen hand sänder ut ett budskap till sin målgrupp. Det kan vara ett erbjudande, information 
eller liknande. Att få ut budskapet på rätt sätt är inte alltid lätt och man vill helst att profil, 
image och identitet skall samverka. Profilen måste grunda sig på företagets identitet. 
(Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Viktigt att tänka på är att budskapet skall vara tydligt från sändaren för att mottagaren ska få 
ett meddelande som stämmer så bra som möjligt överens med det budskap som sändaren 
sände ut från början. Medier som är vanliga att använda sig av vid massmarknadsföring då 
man sänder ut ett budskap till en stor grupp människor är annonser i tidningar, stortavlor, tv 
eller radioreklam, direktreklam eller banners på internet. Valet av vilka medier man använder 
sig av spelar stor roll för hur resultatet blir. Det gäller att budskapet och produkten passar med 
den typ av media som man väljer. Viktigt är det även att målgruppen som man vill ska 
påverkas av budskapet är mottaglig och till exempel läser den tidning som företaget 
annonserar i. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Det är alltid störningar på vägen mellan de olika aktörerna i modellen exempel på störningar 
kan vara särskrivningar som gör att budskapet blir fel, tekniska fel och att mottagaren inte är 
mottaglig för budskapet.  Efter att budskapet sänts ut är det bra med återkoppling då man 
undersöker hur bra budskapet nått ut till mottagaren. Detta görs genom exempelvis marknads- 
eller opinionsundersökningar undersökningar eller genom kontroll av försäljningssiffrorna 
som visar om varan eller tjänsten sålts i önskad kvantitet. (Gezelius & Wildenstam, 2009)  
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Figur 3.1 Kommunikationsmodellen 

 

Gezelius & Wildenstam, Marknadsföring – Modeller och principer, (2009) sidan 209. 

	  

3.2 Köpbeslutsprocessen	  
När en person bestämmer sig för att köpa en produkt så har den gått igenom ett antal steg i en 
process, även kallad köpbeslutprocessen.(Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Figur 3.2 Köpbeslutsprocessen 

 

Gezelius & Wildenstam, Marknadsföring – Modeller och principer (2009) sidan 220. 

 

Modellen visar de fem steg vid beslutsfattande som konsumenten går igenom vid 
köpprocessen. Första steget, behovsidentifikation då kunden identifierar sitt behov och vid 
andra steget börjar konsumenten söka information om alternativ som kan tillgodose det 
aktuella behovet. Därefter i det tredje steget utvärderar konsumenten de aktuella alternativen 
för att komma fram till vilket som passar bäst. När konsumenten utvärderat och jämfört för- 
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och nackdelar med produkten kommer själva köpet. När kunden utfört köpet görs en 
utvärdering av produkten och kunden avgör om det var ett bra köp och han är nöjd eller inte. 
(Gezelius & Wildenstam, 2009)  

Köpprocessen ser i stort sett likadan ut vid alla typer av köp men kan vara olika lång. 
Exempelvis vid ett impulsköp där processen kan gå otroligt fort och behovet uppstår när man 
ser produkten. När man skall göra ett större inköp tar processen längre tid och man kan ta in 
offerter från olika leverantörer får att se vad de har att erbjuda innan man bestämmer sig för 
vilket som är mest aktuellt och passar en bäst. Vid större inköp är det främst steg två och tre 
som tar längre tid. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

I Maria Carneskog och Emelie Fredrikssons kandidatuppsats om kvinnors köpbeteende – en 
undersökning om att handla kläder på distans, kan man läsa om hur kvinnors köpbeteende är 
annorlunda mot hur kvinnors köpbeteende är när de handlar via traditionell handel. En kvinna 
som handlar på distans har ett starkt individuellt klädval och klarar sig oftast utan några råd. 
De betalar gärna för kvalitet, design och anser att ett fungerande retursystem är viktigt.  
Tidsbesparing är en stor anledning till varför många kvinnor väljer att handla på distans då 
man kan handla när man vill under dygnets alla timmar. (Carneskog & Fredriksson, 2004) 

 

3.2.1 Behovsidentifikation	  
Behov är en känsla av att något saknas och människors behov är omättliga och kan vara svåra 
att förstå sig på. Alla människor har olika behov och det är viktigt för företagen att veta vilka 
behov de kan tillgodose och vilka människor som har dessa behov. På detta sätt kan företagen 
spara pengar när de riktar sig till rätt kundgrupp och slösar då inte några resurser på att rikta 
sig till människor som ändå inte är intresserade av deras produkter. (Gezelius & Wildenstam, 
2009) 

Det finns olika typer av behov och de behöver inte bara vara rationella och funktionella utan 
även vara sociala och psykologiska. De kan vara fysiska som menas med att behoven hunger, 
värme, vatten och tak över huvudet måste täckas. Dessa är basen som alla människor har. 
Behoven kan även vara sociala som kan vara grupptillhörighet och uppskattning. Den tredje 
typen av behov är de psykoligiska behoven som kan vara självförverkligande. (Gezelius & 
Wildenstam, 2009) 

Behoven kan vara olika stora hos olika typer av människor och alla nöjer sig inte med det 
enklaste. Det som upplevs som vardag för en person kan vara lyx för en annan. När en kund 
har tillräcklig köpkraft kan behovet omvandlas till efterfrågan. (Gezelius & Wildenstam, 
2009)  

 

3.2.2 Informationssökning	  
När ett behov har uppstått hos en konsument börjar den söka information för att hitta möjliga 
sätt till att tillgodose behovet och lösa problemet. Informationssökningen kan vara väldigt stor 
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eller som i vissa fall exempelvis vid inköpsbeslut i dagligvaruhandeln, då 
informationssökningen är näst intill obefintlig. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Informationssökningen kan vara både intern och extern. Med en intern sökning menas att 
personen letar i sitt långtidsminne för att se om den kommer ihåg varumärken eller produkter 
som kan vara det som täcker behovet och problemet. Vid större och mer komplexa inköp kan 
man behöva använda sig av en extern sökning. En extern sökning kan vara nödvändig att 
använda då man inte har tillräcklig kunskap för att täcka behovet och för att se vilken produkt 
som skulle passa en själv och ens behov bäst. Den externa sökningen kan gå till på olika sätt 
men exempel kan vara att man diskuterar med andra som har mer kompetens inom området, 
går igenom broschyrer och testar olika produkter. Ju mer engagemang som finns hos 
konsumenten desto mer information kommer den åt. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

 

3.2.3 Alternativutvärdering	  
I köpprocessen är informationssökningen och alternativutvärderingen två olika steg men i 
verkligheten så går dessa hand i hand. Samtidigt som konsumenten tar in information 
bearbetas den och tar på samma gång in ny information. När konsumenten utvärderar 
alternativen så rangordnar han dem efter dess attribut. Vissa attribut är mer relevanta än andra 
och två attribut som de flesta finner viktiga är pris och varumärke. Både priset och varumärket 
ger vissa signaler. Är priset lågt eller sänkt så kan det ses som mer lockande men med ett 
lägre pris så kan man få signalen av att kvalitetsstandarden på produkten är lägre. Ett välkänt 
och inarbetat varumärke står ofta för något som exempelvis kvalitet eller säkerhet vilket kan 
vara till stor hjälp när en konsument skall välja produkt då den kan veta i förväg vad man får 
för pengarna om man väljer det välkända varumärket istället för det nyetablerade eller mindre 
välkända där egenskaperna inte är lika kända än. (Gezelius & Wildenstam, 2009)  

 

3.2.4 Köp	  
Köpet är det minst komplicerade steget i köpprocessen då redan utvärderingen och valet är 
klart. Ett mindre köp kräver inte lika stort engagemang som ett stort köp då kunden vanligtvis 
lägger mer tid på att hitta rätt försäljningsställe. Vart köpet skall utföras någonstans, 
exempelvis i en butik, på internet eller på postorder kan vara bra att ta reda på i förväg. Säljs 
produkten i närheten eller kan den levereras till mig? Vissa produkter kanske man bara köper i 
en viss typ av butik medan andra standardprodukter går att köpa i alla butiker. Planeringen av 
köpet kan se olika ut för människor. Vissa handlar där det är bekvämt och det kanske ligger 
nära hemmet eller för att man vet att man alltid blir nöjd i den butiken. (Gezelius & 
Wildenstam, 2009) 

Oplanerade köp kan förekomma av olika varianter. Exempel på oplanerade köp kan vara 
rationellt beteende då man till följd av ett köp behöver något tillbehör tillför att göra det 
komplett. Ett annat oplanerat köp kan vara emotionellt betingat även kallat impulsköp som är 
stundens ingivelse när man är i butiken och kanske upptäcker något som faller en i smaken. 
(Gezelius & Wildenstam, 2009)  
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3.2.5 Utvärdering	  efter	  köp	  
Företaget bör sträva efter att få kunden att känna sig nöjd efter ett genomfört köp och de flesta 
vill gärna ha bekräftelse på att de gjort ett bra köp och tagit ett bra beslut. Det är alltid bra om 
företaget håller kontakten med kunden även efter köpet med exempelvis kundtidningar, 
serviceerbjudanden på produkter de redan köpt vilket ökar möjligheten till nöjdare kunder. Att 
få nöjda kunder ökar sannolikheten till att de återkommer och gör nya köp hos företaget. 
(Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Alla människor vill inte ha kontinuitet i sina inköp utan söker kanske variation och vill prova 
flera olika företag innan de verkligen vet vilket de tycker passar dem bäst. En fungerande 
marknadsföringskampanj eller ett bra erbjudande kan få kunderna att byta till konkurrenterna. 
Då är det extra viktigt att man värnar om sina kunder och visar att man bryr sig om dem och 
behöver dem. (Gezelius & Wildenstam, 2009)  

När en person handlar i en fysisk butik går köpbeslutsprocessen relativt snabbt om man 
jämför med processen vid köp på internet. I en fysisk butik kan kunden känna och klämma på 
produkten och testa den, vilket inte går om man väljer att handla på internet. I en fysisk butik 
kan man även få personlig service, som inte är möjligt är i en internetbutik. Man kan väga 
fördelarna med internethandel mot nackdelarna men det är personligt vad man föredrar och 
alla tycker olika. I en internetbutik kan man lätt bläddra mellan produkterna och mellan olika 
internetsidor och komma åt varor från hela världen som man inte har tillgång till på 
hemmaplan. Detta kan upplevas som positivt då man kan se vilken produkt och webbutik som 
uppfyller ens behov och krav bäst tillsammans med exempelvis leveranstider och 
betalningsmöjligheter (Lundén, 2000).  

 

3.3 Internet	  
Internet är ett sätt att nå nya kunder som förhoppningsvis leder till ökad försäljning och ökad 
vinst. Internet gör det möjligt för konsumenten att se plagget med rörliga bilder och ljud. 
Något som är väldigt positivt med att finnas på internet som internetbutik är att kunden alltid 
kan, var och när som helst och i sitt eget tempo fatta sitt köpbeslut och söka information om 
produkten. Detta är inte möjligt i en fysisk butik då de inte är öppna 24 timmar om dygnet, sju 
dagar i veckan och 365 dagar om året. Man kan nå väldigt brett och långt över internet och 
detta till en förhållandevis låg kostnad. (McAndrew & Hedén, 2005)  

När man har en internetbutik kombinerat med en fysisk butik kan man enkelt erbjuda kunder 
som besöker den fysiska butiken att fortsätta handla i internetbutiken trots att kunden bor i en 
annan del av landet. Även de som flyttar kan fortsätta att handla i sin favoritbutik om den 
finns på internet. Det finns likaså en stor möjlighet att knyta nya kunder till företaget när man 
finns på internet, även knyta kunder som normalt sett inte skulle handla i butiken kan handla i 
internetbutiken. (Ekberg & Lohmander, 2004) 

När man startar en internetbutik och en hemsida där företaget kan sälja sina produkter och 
tjänster är det viktigt att man tänker på för vem man skapar hemsidan. Är det åt kunderna, 
leverantörerna eller för företaget exempelvis. Bestämmer man sig för att skapa en hemsida för 
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kunderna, som de flesta gör, är det viktigt att bestämma hur den skall byggas upp så att den 
kan underlätta för verksamheten och göra det så tydligt som möjligt för kunden att ta sitt 
beslut när den ska handla. Hemsidan kan även positionera ditt företag och kunden kan själv 
hitta information om företaget innan de besöker den fysiska butiken. (Ekberg & Lohmander, 
2004) 

Konkurrensen är otroligt stor på internet och det finns många som erbjuder i stort sett samma 
sortiment. När man väljer att satsa och bestämmer sig för att driva en internetbutik så är det 
viktigt att man känner till sin målgrupp och kan sina produkter väl. Det är likaså viktigt att ha 
en lättnavigerad webbutik så att det inte blir krångligt och jobbigt för kunden att hitta 
produkten som den söker. Hittar inte kunden vad den söker kan den lika gärna klicka sig in på 
en annan webbutik. En fungerande kundtjänst, att erbjuda olika betalningssätt och bra 
leveransförhållanden är också otroligt betydelsefullt. (Ekberg & Lohmander, 2004) Man 
måste veta vad man vill göra med internetbutiken och vilka mål och visioner man har med 
den för att det skall fungera. Man måste ha kontroll och avsätta den tid som behövs och 
samtidigt satsa på de befintliga butikerna. (Tonndorf, 2000) 

Det finns två olika typer av handel via internet, direkt- och indirekt handel. Den indirekta 
handeln är då en konsument beställer en vara på internet och betalning sker exempelvis mot 
faktura. Den direkta handeln är däremot när man beställer, betalar och även får varan 
levererad via internet. Detta kan gälla exempelvis musik, filmer, spel och datorprogram. 
(Lundén, 2000)  

 

3.4 Maslows	  behovstrappa	  
Visionen och känslan av att ha ett gemensamt uppdrag är det som kännetecknar grupper av 
människor som fungerar exceptionellt bra tillsammans.  I de grupper av människor där det 
fungerar som bäst ”var uppdraget inte längre skilt från personen… han eller hon identifierade 
sig så starkt med sitt uppdrag att man inte kunde beskriva personen utan att inkludera 
uppdraget.” Detta har Abraham Maslow studerat och fått fram genom att observera grupper 
av människor. Behovstrappan är framtagen av Maslow och där av även kallad för Maslows 
behovstrappa. (Senge, 1990/1995) 

Att lägga ned miljoner på att identifiera kundernas behov är inget ovanligt för 
marknadsorienterade bolag. Detta är väldigt viktigt då företaget sparar stora pengar genom att 
marknadsföra sig rätt till rätt person, på så vis slippa marknadsföra sig mot kundgrupper som 
sannolikt aldrig kommer att köpa deras produkt. Istället kan man koncentrera sig mer på just 
den gruppen av människor som ingår i företagets segment och på så vis blir sannolikheten att 
just de kommer köpa större. Att identifiera kundernas behov kan exempelvis göras genom 
kundundersökningar och genom att personalen tränas i att lägga märke till olika kundbehov. 
(Gezelius & Wildenstam, 2009) 

 



 34 

Figur 3.3 Maslows behovstrappa 

 

Föreläsning Konsumenternas behov, Lennart Andreasson, hämtad 22 april 2010. 

  

Första trappsteget i behovstrappan är Fysiska behov. Behov som hunger och vatten, sådana 
behov som vi behöver för att över huvudtaget kunna överleva, vilket idag oftast är tillfredställt 
hos dagens västerländska konsumenter. (Gezelius & Wildenstam, 2009)  

Denna modell presenterades av Abraham Maslow år 1943 och den förklarar hur människor 
prioriterar sina behov, där första trappsteget som nämndes ovan prioriteras högst. (Senge, 
1990/1995) 

Det som prioriteras näst högst är behov av trygghet, vilket kan vara i form av husrum som 
idag finns tillgängligt för nästan alla . Gemenskap tillhör det tredje trappsteget och även detta 
trappsteg har nästan alla i den västerländska delen av världen i form av tillhörigheter. (Senge, 
1990/1995) 

Då vi tittar på vad det fjärde trappsteget i behovstrappan innehåller så ser vi behov av 
uppskattning. (Senge, 1990/1995) Vilket innebär att människor har ett behov av att känna sig 
värdesatt, gillad eller att någon är tacksam över det man gör. Att man känner sig uppskattad 
helt enkelt. (Oreström, 2003) 

Behov av självförverkligande är det femte och sista trappsteget och är ”förverkligande av den 
egna personlighetens inneboende möjligheter.”(Nationalencyklopedin, 2011) 
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3.5	  	  	  	  	  	  	  	  Sammanfattning	  av	  den	  teoretiska	  referensramen	  
Vi har valt de teorier och modeller som vi tycker passar syfte, problemformulering och resten 
av rapporten bäst. Det är främst tre stycken olika modeller och teorier som vi har använt oss 
av. Dessa är kommunikationsmodellen, köpbeslutsprocessen och Maslows behovstrappa. För 
att få modellerna och teorierna mer relevanta för oss och vårt arbete så har vi även sökt 
information om internet.  

Kommunikationsmodellen visar informationens väg från sändaren till mottagaren. Sändaren 
är vanligtvis ett företag och mottagaren är vanligtvis en kund. Man använder sig av medier för 
att nå ut med budskapet och på vägen kan budskapet stöta på störningar så som exempelvis 
stavfel, brus eller att kunden är nonchalant mot medierna. (Gezelius & Wildenstam, 2009). 
Människor har lärt sig att sålla bort information på internet då marknadsföring via internet är 
väldigt vanligt i form av exempelvis banners. Detta kan man tänka sig räknas som störningar i 
kommunikationsprocessen, kunden väljer själv att inte se informationen och budskapet. 
(Lundén, 2000)  

Köpbeslutsprocessen visar processen som en kund går igenom vid ett köp. Processen kan vara 
olika lång vid olika typer av köp. De olika stegen i processen är behovsidentifikation, 
informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köpet. Processen ser 
inte annorlunda ut på internet men man har många fler alternativ på internet då man lätt kan 
klicka sig vidare mellan olika typer av sidor. Utbudet är otroligt stort på internet och man har 
många fler valmöjligheter där. (Gezelius & Wildenstam, 2009) Då man handlar på internet så 
behöver man inte tänka på vilket geografiskt läge butiken har, detta eftersom varan vanligtvis 
skickas till den adress kunden angivit. (Lundén, 2001) 
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4 Empiri	  
I detta kapitel kommer vårt resultat vi fått genom vår marknadsundersökning, i form av en 
enkät, att presenteras.   

 

4.1 Marknadsundersökning	  
Vi har utfört en marknadsundersökning i form av en enkät som vi har låtit Raglady by Taras 
befintliga kunder besvara. Enkäten består av tretton frågor som ligger till grund för att vi skall 
kunna se vad Raglady by Taras kunder tycker om en eventuell internetbutik. Utifrån vad 
kunderna har svarat så kan vi läsa av resultatet. Resultatet redovisas i både diagram, text och 
siffror för att det skall bli enkelt att förstå och läsa av samtidigt som det blir lite variation för 
läsaren. Textfrågor har redovisats i text då vi kan analysera lättare om vad kunderna tyckte på 
det sättet. 

 

4.1.1 Tillvägagångssätt	  
Vi började med att söka information om hur man skulle gå till väga då man genomför en 
marknadsundersökning. Vi kom fram till att en marknadsundersökning i form av en enkät 
skulle passa vårt syfte med denna rapport. Efter att vi noggrant läst igenom litteratur som 
passade detta ämne, bland annat boken ”Marknadsundersökningar en handbok” skriven av 
Lars Christensen, Nina Engdahl, Carina Grääs samt Lars Haglund, började vi diskutera vad vi 
ville ha ut av denna marknadsundersökning. Diskussionen ledde vidare till att vi tillsammans 
kunde börja konstruera frågorna, vilket var väldigt intressant då detta öppnade nya 
diskussioner om hur vi skulle utforma frågorna. Exempelvis om vi skulle använda oss av 
slutna alternativt öppna frågor för att få ett så bra och innehållsrikt svar som möjligt som 
sedan skulle ligga till grund för vår analys.  

Då vi noga övervägt våra frågor och kände oss nöjda med dessa var det dags att bestämma 
vilken ordning frågorna skulle komma. Vi lade sedan ner mycket tid på att utforma vår enkät 
så tilltalande som möjligt, då detta kan vara avgörande vid en enkätundersökning. Speciellt då 
man som vi vänder sig till kvinnor, redan befintliga kunder till en modebutik som säljer varor 
med högt modegrad.  

Då vi kände oss nöjda med frågorna samt utformningen på enkätens skickade vi ett mejl till 
vår handledare, där vi bifogat enkäten, för att på så vis få feedback. Utefter vissa synpunkter 
från vår handledare så utförde vi några små justeringar. Vi testade sedan enkäten i en mindre 
skala för att på så vis se om det var ytterligare några justeringar som behövd utföras. Vi kom 
dock fram till, efter att vi hört respondenternas åsikt, att enkäten var både tydlig och bra. Detta 
ledde till att vi då bestämde oss för att göra denna marknadsundersökning, med samma enkät 
fast i en större skala.  
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Eftersom vi har ett nära samarbete med företaget ifråga och endast vänder oss till Raglady by 
Taras redan befintliga kunder, fick vi möjlighet att delta och utföra vår 
marknadsundersökning i sambad med deras kundkväll i butiken i Kungsbacka. Detta var 
väldigt passande då denna kundkväll vänder sig till företagets befintliga kunder. Vi hade 
möjlighet att stå som värdar vid entrén och välkomna alla kunder samtidigt som vi bjöd på 
dricka och tilltugg. Alla kunder som kände att de hade tid och möjlighet att fylla i enkäten var 
välkomna att göra detta. Vi fanns hela tiden på plats och på så vis kunde vi besvara eventuella 
frågor som respondenterna undrade över. Detta blev en väldigt lyckad kväll på många sätt och 
inte minst fick vi in många besvarade enkäter.  

För att vi ska få ett så korrekt och rättvisande svar som möjligt har vi utfört 
marknadsundersökningen även i Raglady by Taras andra butiker, i Arkaden samt i Västra 
Frölunda. Vi har då utfört undersökningen under vanliga dagar, med det menar vi då det inte 
har varit någon kundkväll eller liknande. Vi har utfört undersökningen under veckans alla 
olika dagar för att se om detta gjort någon skillnad, lika så har vi låtit respondenterna besvara 
enkäten vid olika tillfällen under månaden för att se om svaren är skilda exempelvis före och 
efter löning. 

Då vi sammanställde resultatet från denna marknadsundersökning så kunde vi konstatera att 
det inte var någon skillnad på svaren. Respondenternas svar var snarlika i de olika butikerna 
och vid de olika tillfällena. Vi kunder konstatera att det inte gjorde någon skillnad på svaren 
vilken veckodag det var. Likaså noterade vi att månadens dag, före alternativt efter lön, inte 
påverkade resultatet.   

 

4.1.2 Slutsats	  av	  marknadsundersökning	  
Då vi känner att vi fått stor bredd på respondenterna som svarat på denna 
marknadsundersökning, att vi varit tillgängliga i butikerna under olika tidpunkt och under 
olika dagar i veckan samt vid olika tillfällen under månaden, känner vi att resultatet är väldigt 
trovärdigt. För att öka trovärdigheten ytterligare på denna marknadsundersökning så har vi 
varit noga med att finnas tillgängliga i samtliga av Raglady by Taras tre butiker. Detta 
sammantaget har lett till att vi känner oss väldigt nöjda med resultatet på denna 
marknadsundersökning.  

 

	  



 38 

	  

4.1.3 Resultat	  
Fråga 1: Ålder? 

 

Raglady by Taras kund är enligt dem själva ”En Raglady är en dam som hoppar hysteriskt in 
i garderoben och kastar på sig vad hon hittar och sedan springer ut igen.. (Raglady by Tara, 
2009). Av den orsaken att Raglady by Taras sortiment men även hela deras affärsidé vänder 
sig till kvinnor har vi endast tillfrågat kvinnor vid denna marknadsundersökning. 
Respondenterna består således framför allt av kvinnor mellan 20-30 år, men det är även en 
stor del som är 19 år eller yngre samt 41-50 år. Notera att vi inte varit i kontakt med någon 
som är 66 år eller äldre då vi genomfört denna marknadsundersökning.  
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Fråga 2: Hur ofta handlar du på internet? 

 

Enligt undersökningen och resultatet på denna fråga så handlar största delen av Raglady by 
Taras befintliga kunder mellan en gång om året och en gång i månaden. Men det är även en 
stor del av kunderna som handlar oftare än så, nämligen två till fem gånger per månad. Det 
var bara tre procent av de redan befintliga kunderna som i dagsläget handlade på internet två 
till fem gånger per vecka. Likaså var det tre procent som handlade oftare än så, det vill säga 
oftare än fem gånger per vecka.  
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Fråga 3: Vad brukar du handla när du handlar på internet?  
 (Kryssa gärna fler alternativ om så är fallet) 

 

Observera att respondenterna vid denna fråga hade möjlighet att svara fler alternativ om så 
var fallet. Det man kan konstatera av detta resultat är att Raglady by Taras befintliga kunder 
framför allt föredrar att handla kläder på internet, men även accessoarer. Baserat på 
respondenternas nuvarande vanor för e-handel var det väldigt jämnt mellan produkter så som 
väskor, hudvård och inredning. Medan det inte var någon av de tillfrågade som handlade mat 
över internet, detta kan möjligtvis ha med att det är en ganska ny trend. Under 
produktgruppen annat finner vi exempelvis produkter så som kosttillskott, programvaror, 
hårvård men även teknik och skor.  
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Fråga 4: Skulle du kunna tänka dig att handla varor från Raglady by Tara på internet?  

 

Största delen av respondenterna skulle kunna tänka sig att handla varor från Raglady by Tara 
på internet. Hela åttio procent svarade Ja på denna fråga, medan det endast var fem procent 
som inte kunde tänka sig att handla på företagets internetbutik om en sådan fanns. Således var 
det femton procent som besvarade frågan med ett kanske. 
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Fråga 5: Skulle du föredra att handla varor från Raglady by Taras internetbutik istället 
för i den befintliga butiken? 

 

Respondenterna besvarade denna fråga så att resultatet blev följande. De flesta skulle inte 
föredra att handla varor från Raglady by Taras internet butik istället för i den befintliga 
butiken. Hela fyrtiofem procent svarade nej, vilket var ett väldigt intressant resultat. Det var 
endast tjugotre procent som skulle föredra att handla genom en internetbutik framför någon av 
de tre befintliga butikerna. 

 

Fråga 6: Vad tycker du om Raglady by Taras sortiment?  
 (Sätt kryss någonstans på skalan) 

Då respondenterna på denna fråga hade möjlighet att utan begränsningar sätta ett kryss 
varsomhelst på en skala mellan ett och tio, då ett är dåligt och tio är väldigt bra, har vi valt att 
presentera resultatet på denna fråga med hjälp av ett medelvärd. Resultatet är väldigt högt och 
kundernas åsikt leder oss till ett medelvärd på 8,5375 som kan avrundas till 8,5.  
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Fråga 7: Vilka produkter skulle du helst handla i Raglady by Taras internetbutik?
 (Kryssa gärna fler alternativ om så är fallet) 

 

Då respondenterna vid denna fråga hade möjlighet att svara fler alternativ om så var fallet, 
innebär detta att resultatet är väldigt högt. Det var många som hade svarat både två och tre 
olika produkter, medan största delen av respondenterna valt att svara att de helst skulle 
föredra att handla från samtliga produktgrupper. Detta visar att de flesta av respondenterna 
som deltagit i denna marknadsundersökning är villiga att handla mer eller mindre samtliga av 
Raglady by Taras produkter på internet.  

 

Fråga 8: Vilka varumärken skulle du helst handla i Raglady by Taras internetbutik?
 (Skriv gärna fler varumärken om så är fallet) 

Det vi har kunnat konstatera av svaren på denna fråga är att väldigt många skulle helst handla 
varumärket Marc by Marc Jacobs i företagets internetbutik. Det är även väldigt många som 
helst skulle handla varumärken så som Juicy Couture, Odd Molly men även Belstaff. 
Varumärket Nolita samt Rabens Saloner är det andra som har skrivit. Dessa tätt följt av andra 
varumärken, så som exempelvis See by Chloé, True Religion, UGG och Hunter. Många av 
respondenterna har även skrivit att de gärna skulle handla varor från samtliga av Raglady by 
Taras varumärken.  
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Fråga 9: Vilka varumärken handlar du från andra butiker, internetbutiker? 

Svaren på denna fråga är väldigt spridda, men det är en del kunder som svarat att de handlar 
varumärken som Hennes & Mauritz, men även från Nelly.com. Andra varumärken som 
nämns på denna fråga är bland annat Replay, Filippa K, Hunky Dory, Nolita samt Miss Greta. 

 

Fråga 10: Har du varit inne på Raglady by Taras hemsida? 

 

Hälften av de som deltog i denna marknadsundersökning hade besökt företagets hemsida som 
de har idag.  

 

Fråga 11: Om du svarade Ja på tidigare fråga, vad tyckte du om hemsidan? 
 (Sätt gärna ett kryss någonstans så skalan) 

Vi vill först påpeka att det inte är alla som svarat på denna fråga, eftersom den endast riktade 
sig till dem som svarade Ja på föregående fråga. Även vid denna fråga, likt fråga 6, hade 
respondenten möjlighet att sätta ett kryss någonstans på en skala. Detta innebär att värdet kan 
bli vad som helst mellan talen ett; som motsvarar dåligt, till tio; som motsvarar väldigt bra. 
Resultatet presenterar vi genom ett medelvärde av vad respondenterna svarat, detta 
medelvärde blir på denna fråga 6,85 vilket kan avrundas till 6,9.  

 

-‐ Vad tyckte du var bra med hemsidan? 
Företagets befintliga kunder har svarat lite blandat på denna fråga, men något som är 
återkommande från många kunder är att de uppskattar att hemsidan är uppdaterad och 
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att man kan se vilka nyheter som finns inne i butik. Många har även skrivit att de 
tycker att det är en snygg design på hemsidan, en design som passar företaget väldigt 
bra. Det visade sig även att några kunder tyckte att, informationen om de olika 
varumärkena var något som var bra med hemsidan.  
 

-‐ Vad tyckte du var dåligt med hemsidan? 
Det som samtliga respondenter, som har besökt hemsidan, påpekar som någonting 
dåligt med hemsidan är att det inte finns någon internetbutik. Respondenterna 
efterlyser att kunna handla varor på Raglady by Taras hemsida. Sen är det någon av de 
som deltagit i denna marknadsundersökning som även tycker att det är dåligt att det 
inte finns fler bilder på företagets hemsida.  
 

-‐ Vad tyckte du saknades på hemsidan?  
Även på denna fråga är nästintill samtliga respondenter överrens om att det saknas en 
internetbutik, de efterlyser en webbshop helt enkelt. Resultatet visar att andra saker 
som respondenterna saknas är fler bilder samt lite mer information om varorna.  

 

Fråga 12: Vilka intressen har du på fritiden? 

Fritidsintresset för deltagarnas i denna marknadsundersökning har varit blandat. Men det vi 
har kunnat konstatera är att mestadels av Raglady by Taras kunder är på fritiden intresserade 
av shopping. Det är lika många som är intresserad av träning alternativt sport. Andra intressen 
som företagets befintliga kunder har är att umgås med vänner, familj och pojkvän. Fest och 
resa har kunderna också svarat på denna fråga. 

 

Fråga 13: Har du någon annan tanke som du vill framföra till företaget? 

Endast ett mindre antal av respondenterna har besvarat denna fråga, av den anledningen att 
denna var frivillig på så sätt att man endast behövde besvara om det var någon annan tanke, 
utöver de andra frågorna, som de ville framföra till företaget . Men vi kan med glädje 
presentera till företaget att svaren från respondenterna består nästan uteslutande av lovord. 
Fortsätt som ni gör, Ni är toppen! Good Work! Ni är bäst! är bara några exempel på alla 
lovord som har trillat in i samband med denna enkät. En respondent ville framföra sin åsikt 
som var följande ta in många saker till hemsidan så att det finns mycket att välja mellan. 
Medan en annan kund ville framföra att alla kvinnors rätt är ett Juicy set! Vilket vi tyckte var 
en rolig kommentar som, i samband med svaren på de övriga frågorna, tyder på att denna 
kvinna är en trogen Ragladykund. En kund som utöver de tre redan befintliga butikerna skulle 
uppskatta även en internetbutik. Slutligen tycker vi att svaren på fråga nummer tretton 
sammantaget pekar på, att en redan befintlig Ragladykund sannerligen är en trogen 
Ragladykund.  
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5 Analys	  
I detta femte kapitel kommer läsaren kunna se våra tankar och idéer kring detta arbete, vi 
kommer här analysera kring arbetet.  

 

5.1 Vår	  analys	  
Efter att vi har utfört vår marknadsundersökning och tillfrågat Raglady by Taras befintliga 
kunder har vi kommit fram till att de flesta är intresserade av en internetbutik men i dagsläget 
har inte många, drygt hälften, av de tillfrågade varit inne på företagets hemsida. Detta ser vi 
som ett problem och vill man utveckla sin hemsida till en internetbutik bör man först och 
främst sprida information om den hemsida man har idag. Detta kan man göra med hjälp av sitt 
kundregister som finns och även kanske sätta en notis vid kassan. En notis om att man gärna 
får kika in på företagets hemsida för att kolla nyheter och få mer information om varumärken 
samt annat skoj. Raglady by Tara håller just nu på att utveckla hemsidan och lägger mer 
energi än tidigare på bloggen. Detta är ett bra steg i rätt riktning men man bör även upplysa 
kunderna i butikerna bättre, för som det är i dagsläget ser man ingen information om det.  

Vi har även pratat om att man till exempel kan skicka med ett visitkort med företagets 
webbadress och några ord som ”tack för att just du handlar hos oss” vid varje köp i butikerna. 
Detta för att få fler besökare på hemsidan och för att locka fler kunder till butikerna. När man 
får fler besökare och läsare på hemsidan ökar även kraven på att hålla den uppdaterad och 
med information som läsaren vill ha. Detta kan vara en bra grund för att utveckla hemsidan 
till en webbutik då man samtidigt som man läser bloggen kan shoppa de varorna som man 
läser om på bloggen.  

Om man kan kommunicera hemsidan mer till sina kunder så kan man dra nytta av det både 
ekonomiskt och tidsmässigt eftersom kunderna kan sprida hemsidan vidare genom mun till 
mun metoden. Detta kan verka positivt för företagets kommunikationsmodell då man till en 
början själva sänder ut ett budskap som sedan kunderna sprider vidare. Man använder ingen 
speciell media utan metoden att sprida budskapet blir mellan kunder och deras vänner. Det 
kan dock vara svårt att få en mätbar återkoppling. Störningar man kan tänka sig uppstå är att 
informationen förvrängs och att det kan misstolkas. Detta är mycket vanligt speciellt vid mun 
till mun metoden då man ofta ”späder” på lite extra när man berättar något för till exempelvis 
en väninna.  

Utifrån vår undersökning kan vi se att Raglady by Taras kunder har olika vanor av att handla 
via internet. De flesta av företagets befintliga kunder handlar på internet ungefär en till fem 
gånger per år eller sex till tolv gånger per år. Resultatet visar även att det är väldigt få som 
aldrig handlat på internet. Cirka en femtedel av de tillfrågade kunderna handlar på internet två 
till fem gånger per månad och då är det främst varor så som kläder och accessoarer som 
inhandlas. Jämför man det med resultatet av vad kunderna kan tänka sig att handla i Raglady 
by Taras internetbutik, ser man att de angivit att de kan tänka sig att köpa både väskor, kläder 
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och accessoarer. Det var väldigt jämnt mellan alla dessa tre kategorier och en del kunde även 
tänka sig att köpa skor. Detta passar väldigt bra eftersom detta är vad företagets sortiment till 
stor del består av. Resultatet av denna fråga visar vad de redan befintliga kunderna kan tänka 
sig att köpa på företagets hemsida, denna information kan var väldigt värdefull så att företaget 
vet vilka varor de framför allt borde satsa på att sälja via den tänkta internetbutiken. Detta 
visar ju dock inte vad alla andra kan tänka sig att handla utan då behöver man göra en större 
och mer omfattande marknadsundersökning i fler delar av landet. Företagets befintliga kunder 
består i dagsläget både av mer flitiga och mindre flitiga internetshoppare. 

När vi ställde frågan skulle du föredra att handla varor från Raglady by Taras internetbutik 
istället för i den befintliga butiken, blev resultatet som så att vi i efterhand befarar att somliga 
av respondenterna missuppfattat frågan. Vi inser att vi formulerat denna fråga på ett felaktigt 
och otydligt sätt, vilket vi misstänker har givit oss ett felaktigt resultat. Många av 
respondenterna svarade Nej på denna fråga och detta tolkar vi som att de befintliga kunderna 
hellre väljer att komma till de fysiska butikerna istället för att handla på internet. Andra 
svarade Ja och detta tolkar vi som att de hellre skulle handla på internet istället för i den 
befintliga butiken. Det är här vi tror att de har missuppfattat lite och vi kunde ha varit 
tydligare. Vi menar, baserat på enkätundersökningen men också i samtal med kunderna i 
samband med marknadsundersökningen, att de kan tänka sig att handla på internet kombinerat 
med att handla i de fysiska butikerna. Den fråga men kan ställa sig är ifall kunderna tycker, 
sett ur Maslows behovstrappas perspektiv, att det är stor skillnad att handla på internet 
gemfört med i den befintliga butiken. Det man kan undra är ifall de fysiska butikerna 
uppfyller fler behov än en internetbutik. Att både internetbutiken och företagets fysiska 
butiker uppfyller kundernas fysiska behov vet man, men hur är det egentligen med behoven 
för trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Skulle man exempelvis kunna 
tillfredställa behovet om gemenskap på Raglady by Taras internetbutik. Att genom den 
hemsida som företaget har idag utveckla en kundklubb kanske kan vara ett steg i rätt riktning 
för att tillfredställa kundernas behov om gemenskap i internetbutiken. Här är det viktigt att 
fortsätta undersöka och se vad personer som inte är kunder idag tycker och om de skulle 
kunna tänka sig att handla i Raglady by Taras internetbutik. De kanske inte vet om att 
företaget finns eller så känner de till dem men inte kan handla där på grund av det geografiska 
läget.  

När man använder sig av köpbeslutsprocessen på internet innehåller den samma steg som vid 
köp i en befintlig butik och det svåra är att få kunderna att stanna kvar i just Raglady by Taras 
webbutik och inte klicka sig vidare till andra butiker på internet som erbjuder delar av samma 
sortiment. I och med detta är det viktigt att man ser till att täcka de behov som kunderna har. 
Man har inte samma möjlighet till att övertala kunden och erbjuda exempelvis längre öppet 
köp eller bytesrätt om man märker att kunden tvekar i den fysiska butiken. Det gäller att man 
erbjuder bra leverans- och betalningsmöjligheter så att man har fördelar om kunden tvekar på 
produkten. Annars kan det leda till att kunden väljer att handla i en annan webbutik istället för 
hos Raglady by Tara.  

Det är viktigt att kunden hittar företagets hemsida och webbutik tidigt i dess 
köpbeslutsprocess och att den är lätt att navigera så att kunden hittar vad den söker för annars 
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kan kunden ge upp och söka sig till andra webbutiker istället. Just internetbutiker anser vi är 
extra känsligt med detta, då vi själva vet av erfarenhet när man handlar via internet, att man 
uppskattar en enkel och lättnavigerad hemsida. Man ska inte behöva leta i evigheter efter det 
man söker. Avslutningsvis har vi även kommit fram till att det är viktigt att man har en 
lättnavigerad hemsida och internetbutik tillsammans med bra leverans- och 
betalningsmöjligheter. Detta för att både behålla de befintliga kunderna och för att även knyta 
nya. Man skall även kunna se att det är just Raglady by Taras internetbutik som man kommit 
till. Internetbutiken och de fysiska butikerna bör stämma överens så att man kan se ett 
samband mellan dem, både med sortimentet och även en del till utseendet.   
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6 Slutsats	  och	  förslag	  till	  fortsatt	  undersökning	  
I detta avslutande kapitel kommer slutsatser att presenteras utifrån studiens 
problemformulering och syfte. Slutsatsen kommer således till en början sammanfattas kort för 
att sedan övergå i en lite längre diskussion. Efter detta ger vi sedan förslag på framtida 
undersökningar inom ämnet.  

 

6.1 Slutsatser	  
När vi påbörjade detta arbete så fanns det inga tidigare undersökningar inom detta område. 
Denna rapport visar att det, då man ser till företagets redan befintliga kunder, finns en väldigt 
stor anledning till att bygga vidare på denna tanke och utveckla en internetbutik. Att Raglady 
by Taras redan befintliga kunder är villiga att handla i den tänkta internetbutiken råder det 
ingen tvekan om. Men vi kan med hjälp av denna rapport konstatera att det finns att stort 
intresse och med tanke på det även en anledning att göra fortsatta marknadsundersökningar 
för att vidare se om det skulle fungera i en större skala.  

Slutsatsen blir därför att det finns en marknad för Raglady by Tara på internet som 
internetbutik om man ser till vad de redan befintliga kunderna tycker. För att kartlägga 
marknaden mer bör man dock göra större och mer omfattande undersökningar. Det är svårt att 
säga att det finns en marknad för företaget på bara denna undersökning men utifrån de 
befintliga kunderna så kan de flesta tänka sig att även handla på internet från Raglady by Tara 
och detta ser vi som positivt. 

	  

6.2 Förslag	  för	  framtida	  undersökningar	  
Nedan presenteras tre olika förslag till vidare undersökningar då vi anser att vårt arbete inte 
täcker in alla aspekter. Det man bör bygga vidare kort sagt kan vara sådant som vi tagit upp i 
avgränsningar som exempelvis ekonomi, webblayout och större regioner.  

Ur företagets perspektiv är ett förslag till vidare undersökning att studera hur marknaden ser 
ut utöver de redan befintliga kunderna, ifall det finns någon marknad för Raglady by Tara 
som internetbutik i övriga Sverige. Man bör utföra en marknadsundersökning i större skala för 
att undersöka om det finns någon marknad i andra städer i Sverige, inte bara i 
Göteborgsområdet detta är förslag på vidare undersökning. Man kan på så vis se om det finns 
underlag för en internetbutik i större skala, se om exempelvis större städer som Stockholm 
eller Malmö är redo för Raglady by Tara. Om det finns ett underlag för butiken även i mindre 
städer och på landsbygden. Eftersom företaget i dagsläget har en hemsida så skulle de enkelt 
kunna göra en marknadsundersökning, i större skala, som vänder sig till kvinnor i hela 
Sverige. Det finns alla möjligheter att genom Facebook sprida information om företaget och 
på så vis nå ut till många potentiella kunder för att prova sina idéer.  
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Ur kundernas perspektiv är ett förslag till vidare undersökning att se hur kunderna uppfattar 
och värdesätter att handla i en internetbutik. Ifall kunderna får samma känsla då de handlar på 
internet som i en fysisk butik. Värdesätter kunderna flexibiliteten och tillgängligheten som 
finns då man handlar på internet eller värdesätter kunderna servicen och den personliga 
kontakten mer. Detta skulle förslagsvis även kunna leda till att man undersöker om man kan 
utforma en internetbutik så att kunden får en känsla av personlig service och liknande, även 
då man handlar på webben. Detta förslag på vidare undersökning förutsätter nästan att 
företaget öppnar en internetbutik, så att man både kan undersöka, analysera och dra slutsatser 
utefter den.  

Vårt tredje och sista förslag är att man kan undersöka hur en eventuell internetbutik kan se ut. 
Den bör vara lättnavigerad, passa företagets image och visa produkterna ur rätt synvinkel. 
Detta för att kunderna lättare skall kunna använda den och få så mycket information som 
möjligt om produkterna för att de ska kunna göra så rätta köp som möjligt vilket även gynnar 
företaget så de slipper eventuella returer och reklamationer. Detta kan man göra genom 
ytterligare en marknadsundersökning, genom att besöka andra internetbutiker för att se hur de 
är uppbyggda och vad man tycker är bra respektive dåligt. Man kan även ta hjälp av externa 
företag som arbetar med att utarbeta internetbutiker och hemsidor åt företag. Det finns även 
väldigt bra litteratur som man kan ta hjälp av som ger tips på hur man kan göra.  

För att kunna bli motståndskraftiga bör man även känna till sina främsta konkurrenter. 
Arbetar man vidare med detta tror vi att man kan komma otroligt långt och har en bra grund 
för en internetbutik.  
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7 Källförteckning	  

I detta kapitel kommer de källor som vi använt oss av till detta arbete att pressenteras. I 
källförteckningen anges exempelvis författare, utgivningsår, titel, förlag och utgivningsort.  
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Björn Lundén Information AB. 
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7.4	  	  	  	  	  	  	  Muntliga	  källor	  
Frågor vi ställt under arbetets gång till Tina Olsson, VD på Raglady by Tara, då främst i 
samband med kundkvällen den 7 april 2011. 

Föreläsning Konsumenternas behov, Lennart Andreasson, i samband med kursen Ledarskap 
och kommunikation. Hämtat den 22 april 2010.  
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8 Bilagor	  
Vi har lagt in kapitlet bilagor för att öka läsaren förståelse för denna rapport. I detta kapitel 
finns den marknadsundersökning, i form av en enkät, som vi använt oss av och som ligger till 
grund för detta arbete. 
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MARKNADSUNDERSÖKNING 

Ålder 

19 år eller yngre              20-30 år              31-40 år              41-50 år              51-65 år              66 år eller äldre 

Hur ofta handlar du på internet? 

Aldrig            1-5 gånger/år            6-12 gånger/år            2-5 gånger/månad            2-5 gånger/vecka           Oftare 

Vad brukar du handla när du handlar på internet?  
(Kryssa gärna flera alternativ om så är fallet) 

Väskor            Kläder            Accessoarer            Hudvård           Mat            Inredning   Annat______________ 

Skulle du kunna tänka dig att handla varor från Raglady by Tara på internet? 

Ja            Nej            Kanske 

Skulle du föredra att handla varor från Raglady by Taras internetbutik istället för i den befintliga 
butiken? 

Ja            Nej            Kanske 

Vad tycker du om Raglady by Taras sortiment?  
(Sätt gärna ett kryss någonstans på skalan) 

Dåligt 1________2________3________4________5________6________7________8________9________10 Väldigt bra 

Vilka produkter skulle du helst handla i Raglady by Taras internetbutik?  
(Kryssa gärna flera alternativ om så är fallet) 

Väskor            Kläder            Accessoarer            Skor          Annat___________________________________________ 

Vilka varumärken skulle du helst handla i Raglady by Taras internetbutik?  
(Skriv gärna flera varumärken om så är fallet) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vilka varumärken handlar du från andra butiker, internetbutiker? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Bilaga	  8.1-	  Marknadsundersökning	  
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Har du varit inne på Raglady by Taras hemsida? 

Ja            Nej 

Om du svarat Ja på tidigare fråga, vad tyckte du om hemsidan? 
(Sätt gärna ett kryss någonstans på skalan) 

Dåligt 1________2________3________4________5________6________7________8________9________10 Väldigt bra 

-      Vad tyckte du var bra med hemsidan? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

-      Vad tyckte du var dåligt med hemsidan? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

-      Vad tyckte du saknades på hemsidan? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vilka intressen har du på fritiden? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Har du någon annan tanke som du vill framföra till företaget?  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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