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Abstract 
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Developments in the technology market have come to influence the company in greater 

extent where Internet marketing has become increasingly important. The increased use of 

smartphones has contributed to that more and more people are constantly connected, 

which in turn has opened up new ways for companies to build relationships and to inter-

act with their customers. A contributing factor is social media that has opened up for in-

teraction with companies and customers where they can communicate with each other. 

This creates both positive and negative word of mouth. With the development of new 

telephony, mobile applications have come to acquire increasing importance as a market-

ing channel. By that it is available in the customers' phones which create closeness and 

accessibility, opening up possibilities for relationship-building.  

 

Relationship marketing on the Internet has become more important as the competition 

intensified, which is particularly topical in the fashion industry where companies have 

adopted a more customer focused strategy in order to survive. Mobile applications can be 

viewed as a new marketing channel, a way to strengthen relationships with customers and 

contribute to increased sales. This paper focuses in the fast fashion industry and is illus-

trated by a case study of the company Gina Tricot. The starting point is a relationship 

marketing strategy in which the underlying factors are loyalty, customer value, interac-

tion, word of mouth and image. This essay aims to examine how mobile applications can 

create customer loyalty through increased interaction and word of mouth in order to 

strengthen the company's image. A qualitative study was performed in which the empiri-

cal evidence was collected through four focus groups. The theoretical framework is based 

on theories of the five factors which are then analyzed using the empirical evidence.  

 

The literature shows that the five factors, loyalty, customer value, interaction, word of 

mouth and image, are crucial in implementing a mobile application. The result is also 

supported by respondents in the study that emphasizes how interaction, word of mouth 

and customer value affects customer loyalty and hence the company's image. Renewal, 

value and simplicity are key words that companies should consider when developing a 

mobile application. 

 

Keywords:  Mobile applications, relationship marketing, customer loyalty, customer 

value, interaction, word of mouth, image, fast fashion, Gina Tricot. 



 

Sammanfattning 
 

Utvecklingen på den teknologiska marknaden har kommit att påverka företag i en allt 

större utsträckning då marknadsföring på Internet blivit allt viktigare. Den ökade använd-

ningen av smartphones har bidragit till att fler och fler människor ständigt är uppkopp-

lade vilket i sin tur har öppnat upp för nya sätt för företag att skapa relationer och att inte-

ragera med sina kunder.  En bidragande faktor är sociala medier som har öppnat upp för 

interaktion där företag och kunder kan kommunicera med varandra. De har även öppnat 

upp för kommunikation kunder emellan, vilket både skapar positiv och negativ word of 

mouth. I takt med utvecklingen av den nya telefonin, har mobilapplikationer kommit att 

få en allt större betydelse som marknadsföringskanal. Genom att företaget finns tillgäng-

ligt i kundernas telefoner kan närhet och tillänglighet skapas vilket öppnar upp för relat-

ionsskapande.  

 

Relationsmarknadsföring på Internet har blivit viktigare i takt med att konkurrensen 

hårdnat, vilket är särskilt aktuellt inom modebranschen där företagen har antagit ett större 

kundfokus för att överleva. Mobilapplikationer kan ses som en ny marknadsföringskanal, 

ett sätt att stärka relationerna till kunderna och bidra till en ökad försäljning. Uppsatsens 

fokus ligger i fast fashion-segmentet inom modebranschen och belyses genom fallföreta-

get Gina Tricot. Utgångspunkten är en relationsmarknadsföringsstrategi där de underlig-

gande faktorerna utgörs av lojalitet, kundvärde, interaktion, word of mouth och image. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur mobilapplikationer kan skapa kundlojalitet genom 

ökad interaktion och word of mouth för att därigenom stärka företags image. En kvalita-

tiv studie har genomförts där det empiriska materialet samlats in genom fyra fokusgrup-

per. Den teoretiska referensramen baseras på teorier om de fem faktorerna som sedan 

analyserats med hjälp av det empiriska materialet. 

 

Litteraturen visar på att de fem faktorerna, lojalitet, kundvärde, interaktion, word of 

mouth och image, är avgörande vid implementeringen av en mobilapplikation. Resultatet 

stöds även av respondenterna i studien som betonar att interaktion, word of mouth och 

kundvärde påverkar kundlojaliteten och därigenom företagets image. Uppsatsens resultat 

har genererat ledorden förnyelse, värde och enkelhet, vilka företag bör ta hänsyn till i 

utvecklandet av en mobilapplikation. 

 

 

Nyckelord:  Mobilapplikationer, relationsmarknadsföring, kundlojalitet, kundvärde, in-

teraktion, word of mouth, image, fast fashion, Gina Tricot.  
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1. Inledning 
 

 

Kapitlet inleds med en problembakgrund till uppsatsens ämne och följs av en beskrivning av 

fallföretaget Gina Tricot. Därefter behandlas uppsatsens problematisering vilken leder fram 

till problemformuleringen samt uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en definition av vik-

tiga begrepp samt uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Den teknologiska utvecklingen är på ständig frammarsch och introduktionen av den avance-

rade telefonin med så kallade smartphones har skapat nya möjligheter och spelregler på 

marknaden. Smartphones har inte bara funktionerna en telefon innehar utan ger även möjlig-

heter i form av tillgång till webb, surf och mail. ”Jag tror att det här är ett så kallat para-

digmskifte. I framtiden kommer vi att prata om tiden före och efter smartphones” menar Pa-

trik Granström, försäljningschef för den Mobila Affären i Sverige.
1
 Mobilapplikationer är en 

del av den nya telefonin och består av en programvara som kan laddas ned till en mobiltele-

fon eller en pekdator. Den snabba utvecklingen har bidragit till att nedladdningen av mobil-

applikationer blivit tillgänglig och intressant för fler och fler människor, vilket har inneburit 

att en helt ny marknadsföringskanal skapats.
2
 För två och ett halvt år sedan fanns inga appli-

kationer, idag har 10 miljarder laddats ned från Apples App Store. Denna applikationsbutik 

har även fått konkurrens från andra applikationsförsäljare och system. På App Store finns 

idag ca 350 000 applikationer att välja bland.
3
 

 

Enligt Fredrik Oskarsson grundare till Mobiento, Sveriges ledande mobilbyrå, ska alla före-

tag med självaktning ha en mobilapplikation och han drar paralleller till webbside- revolut-

ionen i mitten av 90-talet.
4
 App Store har förändrat hur mjukvara skapas, distribueras, upp-

täcks och säljs. På grund av den snabba utvecklingen och ständigt ökande försäljningen inne-

bär detta nya möjligheter för företag. Fredrik Oskarsson på Mobiento har en stark tilltro till 

applikationsindustrin och dess utveckling och ser att den kommer att skapa nya sätt att tjäna 

pengar, bland annat genom mobil e-handeln som redan är en marknad på frammarsch i USA.
5
 

George Samuelsson, Nordenchef för Fox Mobile Group, spår flera trender för mobilapplikat-

ioner för år 2011. En av dem är utvecklingen av sociala medier såsom Facebook och Twitter 

och dess sammankoppling med mobilapplikationer, vilket kan komma att bli en framgångs-

faktor för företag. Två miljoner företag finns redan på Facebook vilket ger en indikation på 

hur utvecklingen ser ut. En annan trend är den ökande betydelsen av trafik till företagets ap-

plikation. Aktiva användare blir allt viktigare då nya upplevelser genererar nöjda kunder vil-

ket skapar lojalitet. De företag som lyckas skapa nya upplevelser för varje inloggning ger 

därför lönsamhet på sikt.
6
  

 

                                                 
1
 http://www.ringup-teledata.se Hämtad: (2011-03-09) 

2
 http://www.svd.se Hämtad: (2011-02-05) 

3
 http://www.apple.com Hämtad: (2011-02-05) 

4
 http://www.e24.se Hämtad: (2011-02-05) 

5
 http://www.svd.se Hämtad: (2011-02-05) 

6
 http://www.mynewsdesk.com Hämtad: (2011-03-29) 
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Med tanke på att mobilapplikationer utgör en helt ny industri är tillväxten stor och allt fler 

vill vara en del av den nya teknologiska utvecklingen. Genom den aktuella kanalen som en 

applikation utgör kan företaget skapa relationer och öka kontakten med kunderna.
7
 Blakeman 

(2009) menar att företag och kund, genom ömsesidig kommunikation, kan utbyta information 

för att därigenom möta kundens behov. Företaget kan skapa en nischmarknadsföring för att 

bygga en relation med kunden och sålunda skapa kundlojalitet. En applikation är ett sätt att 

knyta relationer till sina kunder och ta plats i den mest intima kanalen av alla - mobilen.
8
 Ge-

nom att skapa en mobilapplikation som blir framgångsrik och laddas ned av många, kan före-

tag skapa positiv word of mouth och därigenom en hype kring produkten. På så vis kan en 

applikation ge företaget en skjuts inte bara genom igenkänning och uppmärksamhet, utan 

även ekonomiskt. Ett företag kan genom en mobilapplikation utöka kontakten med sina kun-

der och därigenom skapa lojalitet och merförsäljning. Eftersom applikationer kan ses som ett 

relativt nytt fenomen är det dock svårt för företag att se dess potential och förstå hur den nya 

marknaden fungerar.
9
 

 

Interaktionen med kunderna har blivit allt viktigare för företag i takt med att konsumenterna 

förväntar sig kommunikation snarare än passiva budskap. Enligt Mitch Joel, marknadsförare 

på Twist Image, har sociala medier förändrat hur kommunikationen ser ut mellan företag och 

kund. Han menar att alla marknadsförare bör använda sig av Facebook, Twitter och Youtube 

för att nå ut till kunderna.
10

 Även Carlsson (2009) betonar att de sociala medierna öppnar upp 

för en dialog och inblick i hur kunderna resonerar, vilket företag kan dra nytta av genom att 

det genererar kunskap om vad kunderna vill ha. 

 

Mobilhandel har två fördelar, dels i form av bekvämlighet och dels i form av direkt tillgång 

till produktinformation. En sådan funktion i en mobilapplikation ger kunden flexibilitet att 

bestämma när och var inköpet ska ske, vilket i sin tur ger en ökad service. Det utökade erbju-

dandet ger därför mervärde vilket kan bidra till kundlojalitet.
11

 Det är därför viktigt, inte 

minst för detaljhandelsföretag, att inkludera en köpfunktion i mobilapplikationen.
12

  För ett 

företag som missar en sådan funktion, innebär det en förlorad chans till försäljning, menar 

Neil Strother, mobilmarknadsföringssamordnare på ABI Research.
13

 En annan fördel med 

mobilapplikationer är att detaljerad information kan samlas in av företaget vilket ger stort 

värde i form av kartläggning av köpbeteende för att därigenom kunna anpassa erbjudandet 

efter kundens köphistorik. Med ytterligare inblick i konsumentens shoppingbeteende kan 

företag skräddarsy erbjudanden och på så vis öka förmågan att möta kundens behov. Med den 

ökade användningen av smartphones som förutspås för 2011 kan framtidens shopping utgöras 

av mobilapplikationer.
14

 

 

Modebranschen är ett av alla verksamhetsområden som börjat förstå vikten av att följa med i 

den tekniska utvecklingen. Azuma, Fernie och Higashi (2004) menar att fast fashion-

segmentet karaktäriseras av snabba svängningar, krav på ständigt nya produkter och en allt 

hårdare konkurrenssituation, vilket innebär att företagen måste nyttja alla medel för att nå ut 

                                                 
7
 http://www.svd.se Hämtad: (2011-02-05) 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 http://internetworld.idg.se Hämtad: (2011-04-29) 

11
 http://www.luxurydaily.com Hämtad: (2011-03-30) 

12
 http://www.mobilemarketer.com Hämtad: (2011-03-16) 

13
 Ibid. 

14
 http://www.luxurydaily.com Hämtad: (2011-03-30) 
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och de har därför inte råd att halka efter. Enligt Bohdanowicz och Clamp (1994) har mo-

debranschen blivit alltmer kostnadsmedveten vilket har inneburit att företagen har antagit ett 

större kundfokus för att överleva. Flera företag har redan sett möjligheter till en ny marknads-

föringskanal och chans till ökad försäljning genom mobilapplikationer såsom H&M.
15

 Enligt 

Håkan Andersson, presstalesman på H&M, är deras applikation ett sätt att kommunicera de-

ras affärsidé till kunderna, visa inspirationsvideor och de senaste nyheterna med målet att 

locka kunderna till H&Ms butiker. Neil Strother, mobil marknadsföringssamordnare på ABI 

Research, menar att det inte är nödvändigt med en mobilapplikation men att det är en fördel 

att utveckla en, särskilt för att nå den yngre målgruppen. Enligt Nordiskt Informationscenter 

för Medie- och Kommunikationsforskning, Nordicom (2009), är det åldersgruppen 15-24 år 

som är de mest frekventa användarna av Internet i mobilen, där 76 % anger att de har tillgång 

till Internet i sin telefon. Neil Strother menar vidare att det inte finns något krav på att ett fö-

retag ska inneha en applikation, dock så förväntas det oftast av kunderna och företag vill i så 

stor utsträckning som möjligt möta sin kundgrupps förväntningar. 

 

Vågen av nya applikationer och det stigande intresset hos allmänheten innebär, som tidigare 

nämnt, nya möjligheter för modeföretag. Ett företag som är redo att haka på trenden är mode-

företaget Gina Tricot, där nästa steg för företaget är att skapa en mobilapplikation. Enligt 

Renée Säverot, projektledare för Gina Tricots online-avdelning, är målen med att införa 

denna nya marknadskanal flera. De befintliga kunderna ska erbjudas ett större värde i form av 

inspiration och en möjlighet till att enklare kunna handla oavsett var de befinner sig. En mo-

bilapplikation kan då stärka relationen till kunderna och om den är väluppbyggd även stärka 

varumärket och locka till sig nya kunder.
16

 

1.2 Företagspresentation 
 

Gina Tricot är en svensk klädkedja som idag är den snabbast växande i Norden, företaget 

förväntas att omsätta upp till 3 miljarder kronor under 2011.
 17

 Företaget grundades 1997 av 

makarna Jörgen och Anette Appelqvist och har gått från noll till 2,2 miljarder i omsättning år 

2009. Närmare 2000 är anställda i företaget idag och starten på 12 butiker i Sverige har blivit 

185 butiker i fem länder. Varken lågkonjunktur eller finanskris har kunnat hejda företagets 

utveckling.
18

 

 

Framgången kommer främst ifrån en av marknadens största omsättningshastigheter, korta 

ledtider och egen design. En grundläggande del i konceptet bygger på att ständigt leverera 

nya plagg till butikerna, vilket innebär att sortimentet ständigt förnyas. Varje vecka skiftas 

varornas plats för att visa nya varor och trender, vilket alltid skapar nya shoppingupplevelser 

för kunderna. Kunderna ska finna nya plagg oavsett hur ofta de väljer att återkomma och de 

skall finna trendriktigt mode till kvinnor i alla åldrar.
 19

 Företagets målgrupp är modemed-

vetna kvinnor i alla åldrar som vill shoppa billigt och ofta. Produktion och försäljning går 

hand i hand och detta gör att företaget snabbt kan svara på förändringar och erbjuda nydesig-

nade plagg till ett lågt pris. På detta sätt lever företaget upp till sin affärsidé, mycket mode för 

lite pengar.
20

 

                                                 
15

 http://www.appfeber.se Hämtad: (2011-03-16) 
16

 Reneè Säverot, projektledare för Gina Tricots online-avdelning. Mail den 28 mars 2011. 
17

 http://www.ginatricot.se Hämtad: (2011-03-16) 
18

 http://www.di.se Hämtad: (2011-03-24) 
19

 http://www.ginatricot.se Hämtad: (2011-03-16) 
20

 Ibid. 
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Försäljning av modeprodukter över Internet växer kraftigt. För modekedjan Gina Tricot är 

Internetförsäljning en viktig del i företagets tillväxtstrategi.
21

Gina Tricot har likt många andra 

företag i modebranschen uppmärksammat kundernas efterfrågan gällande e-handel. Fler och 

fler konsumenter väljer idag att handla över nätet och klädkedjorna anpassar därför sina er-

bjudanden därefter. Modemarknaden växer snabbt på nätet och Gina Tricot har med ett brett 

sortiment på en attraktiv plattform stor potential för att växa online.
22

 Målet med företagets 

webbutik är att varorna ska levereras redan dagen efter beställningen.
 23

 

 

-Vi tror att våra kunder vill ha det så här. Det är deras sätt att konsumera. Våra bästa 

kunder är inne i butiken två gånger i veckan, och vi tror att det är samma mönster på 

webben. De ska ha samma känsla som när de går fram till en hängare och tar ett plagg 

– att de kan ha på sig det i stort sett direkt, säger Per Johan Swartling, administrativ 

chef på Gina Tricot till Computer Sweden.
24

 

 

En mobilapplikation är nästa steg för företaget att utvecklas online. Renée Säverot, projektle-

dare för Gina Tricots online-avdelning, menar att en mobilapplikation kan fungera som ett 

sätt att skapa en relation till sina kunder genom att erbjuda dem värde i form av ett utökat 

erbjudande i applikationen. Hon nämner bland annat delar som inspiration och möjligheter 

till enklare e-handel via mobilen, men menar också att det är ett sätt att stärka företagets 

image. 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Enligt Reichheld och Schefter (2000) har den snabba utvecklingen på Internet bidragit till att 

många företag kastat sig ut på den nya marknaden, där fokus legat i att attrahera kunder sna-

rare än att behålla dem. En sådan strategi leder möjligtvis till ett köp men inte mer, där det 

stora misstaget ligger i att de inte inser vikten av lojalitet på nätet. Författarna menar vidare 

att företag som satsar på att skapa kundlojalitet inte bara genererar större vinster, utan även 

konkurrensfördelar. Även Blakeman (2009) påpekar att lojala kunder inte bara genererar mer 

intäkter i form av återköp, utan kunderna är dessutom mer hängivna företaget och tenderar att 

inte handla produkter av konkurrerande företag. Gremler och Brown (1998) menar att lojala 

kunder har en högre tendens att rekommendera företaget till andra vilket ger fler kunder och 

därigenom mer intäkter.  

 

Företag har börjat förstå vikten av att satsa på aktiviteten i applikationen snarare än antalet 

nedladdningar. Aktiva användare skapar trafik till applikationen vilket innebär nöjda kunder, 

då det skapar lojalitet och lönsamhet på sikt.
25

 Enligt Reichheld och Schefter (2000) kommer 

företag som lyckas med att utnyttja Internets potential att skapa kundvärde och därigenom 

generera många fördelaktiga relationer. För att skapa relationer måste företaget skapa värde 

för kunden vilket är en del i en relationsmarknadsföringsstrategi, en RM-strategi. En mobil-

applikation öppnar upp för sökandet efter omedelbar, direkt kundrespons och mätbara reakt-

ioner. Enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2006) har kundernas värderingar som 

reaktion på teknologins utveckling ett allt större fokus på individualitet, bekvämlighet, till-

gänglighet, snabbhet, effektivitet och låga kostnader. Det är viktigt att mobilapplikationens 
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egenskaper är de som kunderna anser vara betydelsefulla för att de ska vilja ladda ned och 

använda applikationen. Ett sätt att skapa värde för kunden är genom att företaget kan se klick-

frekvensen på vissa produkter. Därigenom kan erbjudanden anpassas efter vad som passar 

den enskilda kundens preferenser. Genom ökad kundkontakt via en mobilapplikation och en 

växande förståelse för kundens behov har företaget möjlighet till ökad försäljning. Eftersom 

erbjudandet är anpassat till kunden och är något som han eller hon efterfrågar, ger det upphov 

till fler köp.
26

 Ett aktivt användande av applikationen bör vara ett mål eftersom det blir allt 

viktigare i takt med att applikationsmarknaden växer och konkurrensen hårdnar.
27

  

 

För att kunna tillfredsställa kundens behov och skapa värde måste företaget interagera med 

kunden. Enligt Blakeman (2009) har Internet öppnat upp för interaktion och relationsskap-

ande, där envägskommunikation nu istället består av ömsesidig kommunikation mellan före-

tag och kunder.  Samspelet i kommunikationen leder till att relationer skapas vilket därige-

nom genererar kundlojalitet. Författaren menar att det är viktigt att uppmuntra kunden att 

vara i kontakt med företaget genom exempelvis olika meddelande och erbjudanden för att 

därigenom bygga en relation och kommunikation med kunden. McCann (1997) menar att 

kunder genom interaktion med företaget kan kommunicera behov som därefter tillfredsställs 

för båda parter, kunderna får erbjudanden som tilltalar dem och företaget får återkommande 

kunder, vilket är grundläggande i en RM-strategi. Enligt Carlsson (2009) har den växande 

betydelsen av sociala medier, såsom Facebook och Twitter, ändrat förutsättningarna för före-

tag vad gäller hur kommunikation och agerande bör gå till. Carlsson (2009) menar att de före-

tag som arbetar med sociala medier främst bör vara inriktade på att interagera med kunderna, 

skapa relationer och att skapa förtroende. Författaren menar att det inte bara är för kundens 

vinning som företag och kund interagerar, utan att informationen om vad kunderna tänker och 

tycker även är till nytta för företaget. Utifrån informationen kan företaget då lättare erbjuda 

dem produkter som de är intresserade av, vilket leder till nöjda kunder som delar med sig av 

sina erfarenheter och därigenom skapar positiv ryktesspridning, word of mouth. 

 

Enligt Silverman (2001) är word of mouth ett effektivt redskap för att nå ut till kunder och 

betydligt mer kraftfullt än traditionell marknadsföring. Författaren menar att anledningen är 

att word of mouth ses som en oberoende källa och att det är i det dess styrka ligger. Rosen 

(2000) framhåller att word of mouth kommit att spela en allt större roll på marknaden i takt 

med Internets ökande betydelse som kanal, vilket har inneburit en maktförflyttning från före-

tag till kunder. Enligt författaren kan nu word of mouth spridas till fler människor i en snabb-

bare takt med hjälp av verktyg som mail och hemsidor. Rosen (2000) menar att utvecklingen 

kan skapa både positivt och negativt buzz, vilka båda sprids i snabb takt på nätet. Enligt för-

fattaren kan företag idag med en minimal investering i reklam ändå lyckas skapa buzz och 

därigenom nå framgång genom word of mouth. Enligt Blakeman (2009) bör alla företag vara 

närvarande på webben på den teknologiska marknaden idag. Författaren menar att Internet 

som verktyg innebär en ökning av interaktionen mellan företag och kund.Företag kan nu inte-

ragera med kunderna på ett enklare sätt och assistera med exempelvis service och support. 

Det kan i sin tur leda till positiv word of mouth som stärker företagets image. 

 

Enligt Blakeman (2009) skapas och upprätthålls ett företags image av vad konsumenterna 

tycker om en produkt före och efter användning. Författaren menar vidare att företaget genom 

att skapa en varumärkesimage och en personlighet kan stå vid sidan av konkurrensen. Om 

företagets produkt är den de tänker på först och den de satt sin tillit till så kommer de att välja 
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att genomföra sitt köp hos dem. Blakeman (2009) menar att marknadsföring på Internet byg-

ger varumärkeskännedom samt öppnar upp för interaktion med kunder. Även Carlsson (2009) 

betonar att det genom den ökade användningen av sociala medier och nätverk på Internet, 

inte är lika lätt för företag att styra hur det uppfattas. Kommunikationen är inte längre ensidig 

där företaget bestämmer vilket budskap som det vill förmedla. Författaren menar vidare att 

företagen bör handla med detta i åtanke och lyssna på vad som sägs om varumärket online 

och själva bemöta kritik och frågor från konsumenter för att skapa en positiv bild av företa-

get. 

 
1.4 Problemformulering 
 

Problembakgrunden och problemdiskussionen leder fram till följande problemformulering; 

 

Hur kan mobilapplikationer användas för att skapa kundlojalitet genom att öka kundvär-

det och interaktionen för att därigenom sprida positiv word of mouth och stärka företagets 

image? 

 
1.5 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka egenskaper en mobilapplikation bör innehålla för 

att skapa kundvärde och kundlojalitet. De bakomliggande faktorerna, interaktion och word of 

mouth, kommer att utredas och hur de i sin tur leder till att stärka företagets image. Fokus 

ligger i modebranschen i fast fashion-segmentet och belyses genom en fallstudie av Gina 

Tricot. Uppsatsens slutsatser är tänkta att användas av Gina Tricot men även av fast fashion-

företag i övrigt. 

 
1.6 Avgränsningar 
 

Avgränsningar har gjorts till modebranschen på grund av modeföretagens krav på att ständigt 

närvara på den teknologiska arenan och deras behov av att följa med i utvecklingen, vilket 

gör det nya fenomenet mobilapplikationer intressanta för dem. Avgränsningar har även gjorts 

till fast fashion-segmentet med en inriktning på mode- och fallföretaget Gina Tricots mål-

grupp, som genom en förstudie definierats till kvinnor i åldern 15-30 år. 
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1.7 Definition av begrepp 
 

Nedan presenteras viktiga begrepp som kommer att tas upp i uppsatsen: 

 

Android  Mobil plattform som Google tillhandahåller. Den programvara 

som utgör en Android telefon.
28

 

 

Apps   Förkortning av mobilapplikationer.
29

 

 

App Store  Apples online-affär för nedladdning av mobilapplikationer till 

iPhone.
30

 

 

Blogg  En loggbok på nätet. Webbplats där inlägg publiceras mer eller 

mindre regelbundet. Läsarna kan oftast skriva kommentarer och 

har möjlighet att prenumerera på inlägg. Carlsson (2009). 

 

Buzz En modern form av skvaller, ryktesspridning och prat. Carlsson 

(2009). 

 

Facebook   En webbplats för socialt nätverksbyggande.
31

 

 

Fast fashion En marknadsföringsstrategi med fokus i att erbjuda de senaste 

modetrenderna genom ett frekvent uppdaterat sortiment på grund 

av en kort livscykel vilket skapar en snabb omsättningshastighet. 

Byun och Sternquist (2008). 

 

iPhone   Apples första smartphone med Internetuppkoppling.
32

 

 

Mobilapplikation  Används för att beskriva Internetapplikationer som kan användas 

av smartphones och andra mobilanordningar.
33

 

 

Push-notiser  En del i pushmarknadsföring, där avsändaren styr, formulerar och 

sänder ut ett budskap. Det kan exempelvis bestå av rabatter och 

erbjudanden. Carlsson (2009). 

 

Smartphone  Alla mobiltelefoner som tillhandahåller möjligheter till andra 

tjänster utöver telefontjänster, såsom Internetuppkoppling.
34

  

 

Twitter   Webbaserad tjänst som utgörs av mikrobloggar.
35
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1.8 Disposition 

 

Uppsatsens disposition ser ut på följande vis: 

 

Kapitel 2. Metod Metodkapitlet beskriver vilket vetenskapligt angreppssätt 

samt vilken undersökningsdesign som valts. Här behandlas 

också vilket metodval som har gjorts samt studiens trovär-

dighet. 

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  Teori och aktuell forskning presenteras inom valda ämnes-

områden. 

 

Kapitel 4. Fokusgruppsintervjuer Till empirin hör det material som samlats in i form av fyra 

fokusgruppsintervjuer. 

 

Kapitel 5. Analys Empirin som samlats in genom fokusgruppsintervjuer tol-

kas med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6. Slutsatser Slutsatser som hänförs till uppsatsens problemdiskussion 

och syfte följs av en avslutande diskussion kopplad till pro-

blemformuleringen. Uppsatsen avslutas med implikationer 

för fallföretaget Gina Tricot och förslag till framtida forsk-

ning. 
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2. Metod 
 

 

Kapitlet inleds med vilket vetenskapligt förhållningssätt som valts, vilket följs av studiens an-

greppssätt till teori och empiri. Därefter behandlas undersökningsdesignen och användningen 

av en kvalitativ metod valts. Det följs av valet av en fallstudie som motiveras varefter valet av 

fokusgrupper behandlas med genomförande och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med 

undersökningens trovärdighet. 

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Uppsatsen har utgått från det hermeneutiska synsättet eftersom det är människor som har stu-

derats, där fokuseringen har legat i den socialt konstruerade verkligheten. Enligt Halvorsen 

(1989) bygger den samhällsvetenskapliga forskningen ofta på det hermeneutiska synsättet 

som menar att det inte finns några oföränderliga lagar vad gäller samhälle och människor. 

Till skillnad från naturvetenskapen som enligt Halvorsen (1989) alltid har vad som kallas ett 

positivistiskt synsätt som betonar en neutral och värdefri inriktning. Uppsatsen syfte är att 

skapa förståelse kring människors förhållningssätt och uppfattning kring kundlojalitet, kund-

värde, interaktion, word of mouth och image . Studien kommer att fokusera på att skapa för-

ståelse för hur en mobilapplikation ska användas för att skapa värde för kunderna och därige-

nom generera kundlojalitet. 

 

Uppsatsprocessen har bestått i att bearbeta empiri och teori parallellt för att skapa förståelse 

för ämnet, vilket kan ses som en cirkulär process. Utifrån teorin har förståelse skapats för de 

data som empirin genererat samtidigt som empirin givit upphov till andra teorier. Gilje och 

Grimen (1992) beskriver sambanden mellan det som ska tolkas, förförståelsen och det sam-

manhang det bearbetas i, genom den hermeneutiska cirkeln. Den beskriver hur tolkningen 

växer fram mellan förförståelse samt nya händelser och tankar, vilka blir till förförståelse i 

nästa tolkningsfas. Cirkeln beskriver hur delarna tolkas för att tillsammans bilda en helhet. 

 
2.2 Samspelet mellan teori och empiri 
 

Uppsatsen har ett abduktivt förhållningssätt eftersom utgångspunkten ligger i både teori och 

empiri som har varvats under processens gång. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

abduktion är en process där både det empiriska och teoretiska materialet utvecklas successivt. 

Det abduktiva förhållningssättet innefattar därför, till skillnad från de induktiva och deduktiva 

förhållningssätten, även förståelse. 

 

Dubois och Gadde (2002) menar att forskare som rör sig mellan teori och empiri utökar sin 

förståelse för de båda aktiviteterna. De menar att teorin inte kan förstås utan den empiriska 

observationen samtidigt som det empiriska materialet inte kan förstås utan teorin. Genomfö-

randet av analysen har baserats på den teoretiska och empiriska undersökningen i uppsatsen 

och dessa har under uppsatsens gång ändrats och anpassats. Dubois och Gadde (2002)  menar 

vidare att en abduktiv studie ändrar uppsatsens innehåll under hela processen, delvis på grund 

av oförutsedda resultat i den empiriska undersökningen men även genom teoretiska insikter 

under arbetets gång. Enligt Andersen (1998) är målet med det abduktiva förhållningssättet att 

uppnå en förståelse. Genom att analysera resultaten från den empiriska undersökningen med 

stöd av teorin har uppsatsens syfte besvarats. 
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2.3 Undersökningsdesign 
 

Uppsatsen har utgått från ett kvalitativt angreppssätt eftersom de data som samlats in är äm-

nade att ge svar på frågor som rör värderingar och åsikter, vilket genererar tolkningsbara tex-

ter snarare än beräkningsbara data. Enligt Johannessen och Tufte (2002) kan angreppssättet 

av en studie ske utifrån två metoder, kvalitativ metod eller kvantitativ metod. Enligt Johan-

nessen och Tufte (2002) är en huvudsaklig skillnad att arbetet sker med olika typer av data. 

Den kvantitativa ansatsen består av hårda data som operationaliseras för att räkneoperationer 

ska kunna utföras. Detta i motsats till den kvalitativa ansatsen där arbetet sker med mjuka 

data såsom texter, där data måste bearbetas och tolkas istället för att omvandlas till räkneop-

erationer. Uppsatsen kommer att utgå från en ostrukturerad intervjumetod i form av fokus-

grupper för att samla in primärdata till uppsatsen. Den empiri som samlats in genom intervju-

erna syftar till att skapa förståelse för de frågeställningar som tas upp i problemformulering-

en, där tolkning kommer göras av hur respondenterna i fokusgrupperna svarar och hur de 

uppfattar de ämnen som tas upp. Bryman (2005) menar att den kvalitativa ansatsen till skill-

nad från den kvantitativa, är tolkningsinriktad där tyngdpunkten ligger i förståelsen av den 

sociala verkligheten. Förståelsen grundar sig i hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Valet av undersökningsdesign baseras även på att ämnet mobilapplikationer som 

studerats berör ett nytt fenomen där undersökningen då främst syftar till att få ett resonemang 

kring de frågor som tas upp. Johannessen och Tufte (2002) anser att en uppsats vars fokus 

ligger i ett relativt nytt fenomen bör ha en kvalitativ ansats eftersom den har ett mer öppet 

och flexibelt förhållningssätt. 

 
2.4 Fallstudie  
 

Valet av undersökningsdesign baseras på studiens karaktär där fast fashion-företaget Gina 

Tricot används som ett fall, för att konkretisera undersökning med syftet att skapa förståelse 

kring det samtida fenomen som mobilapplikationer utgör. Det teoretiska materialet och kun-

skapen om ämnet är därtill begränsat varför stor vikt har lagts vid det empiriska materialet 

där ett begränsat antal undersökningsenheter har använts. Andersen (1998) menar att använd-

ningen av en fallstudie som undersökningsmetod är vanligt vid undersökningar av sociala 

system för att på så vis kunna beskriva, förstå och förklara olika fenomen. Det är därför en 

vanlig undersökningsdesign när det teoretiska materialet är begränsat och syftet är att säga 

något generellt utifrån ett fåtal undersökningsenheter. I studien har fallföretaget Gina Tricot 

valts eftersom det är ett företag inom fast fashion som ser det som ett steg i deras teknolo-

giska expansion att utvecklas genom införandet av en mobilapplikation. Den empiriska 

undersökningen har därför baserats på Gina Tricots målgrupp som fått utgöra respondenter 

och frågorna har även till viss del varit riktade mot Gina Tricot och vad deras applikation bör 

innehålla, vilket även konkretiserar undersökningen. Enligt Andersen (1998) är fallstudien en 

empirisk undersökning med kännetecknen få observationsenheter och många variabler. För-

fattaren menar att den empiriska undersökningen klarlägger aktuella fenomen inom verklig-

hetens ramar där gränserna inte är självklara, samt där det är möjligt att använda flera inform-

ationskällor för att belysa fenomenet. 
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2.5 Genomförandet av fokusgrupper 
 
Det empiriska materialet har samlats in genom att intervjuer i fyra olika fokusgrupper har 

genomförts. Andersen (1998) menar att fördelarna med fokusgruppsintervjuer är att det är en 

billig och snabb metod för att få in detaljerad data från flera personer. Författaren menar 

också att interaktionen mellan deltagarna ger mer nyanserade svar och även är mer stimule-

rande för de deltagande än vad en traditionell intervju är. Andersen (1998) uttrycker vidare 

att det finns problem med fokusgrupper då endast få frågor och teman kan tas upp på grund 

av deltagarantalet. Målet med studien är att uppnå en förståelse kring de områden som tas upp 

i uppsatsen, varför interaktionen mellan gruppdeltagarna är av vikt för att få flera olika infall-

svinklar på de teman som tas upp. Andersen (1998) påpekar också att det finns risk för kon-

flikter eller motsättningar i gruppen, vilka kan komma att störa processen. Författaren menar 

även att personliga teman inte lämpar sig bra vid gruppintervjuer då de är av för privat karak-

tär för att delges i grupp. Utgångspunkten för sammansättningen av fokusgrupper gjordes 

därför utifrån att deltagarna skulle känna varandra, så att alla respondenter skulle känna en 

trygghet i att uttrycka sina åsikter. Vad gäller antalet personer i varje fokusgrupp har målet 

varit att minst 4 respondenter ska delta i varje grupp, eftersom syftet är att kunna skapa en 

diskussion bland gruppmedlemmarna. 

 

Johannessen och Tufte (2002) menar vidare att det både finns för- och nackdelar med små 

och stora fokusgrupper. I stora grupper är risken större att den enskilde respondenten deltar i 

mindre utsträckning och överlåter till övriga i gruppen att föra diskussionen. I små grupper 

kan det däremot finnas risker i form av en mindre bredd i svaren på grund av det låga delta-

garantalet. Författarna betonar att syftet med studien samt vilken typ av data som ska samlas 

in ska avgöra vilken storlek gruppen skall ha. Enligt Johannessen och Tufte (2002) finns det 

inget bestämt antal vad gäller hur många fokusgruppintervjuer som bör göras. Eftersom resul-

tatet inte är överförbart till en hel population är antalet fokusgrupper inte avgörande, utan 

tyngdpunkten ligger snarare i hur bra information som fås ut av dem. Eftersom den empiriska 

undersökningen bygger på uttömmande svar, har fokus inte legat i antalet respondenter utan 

snarare sammansättningen, för att alla deltagare ska kunna uttrycka sina åsikter och bidra till 

djupgående svar. 

 

För utformandet av en kvalitativ intervjuguide bör den, enligt Trost (2010), inte vara struktu-

rerad som ett frågeformulär med i förväg formulerade frågor, utan snarare bestå av frågeom-

råden där den intervjuade har frihet att styra ordningen. Studien har därför utgått ifrån en in-

tervjuguide där ämnena och huvudfrågorna är öppna för att de intervjuade ska kunna resonera 

fritt kring dem och därigenom inte bli styrda i sina svar. Följdfrågor har ställts för att respon-

denterna inte ska hamna utanför ämnets ramar. 

 
2.6 Tillvägagångssätt gällande fokusgrupper 
 

Enligt Gina Tricot är deras målgrupp modemedvetna kvinnor i alla åldrar.
36

 Den något vaga 

definitionen gör det svårt att strukturera studien, för att urskilja den typiska kunden för före-

taget har därför en förundersökning gjorts. Förundersökningen genomfördes genom att bu-

tikspersonal kontaktades i ett antal butiker runt om i Sverige för att ta reda på vilka de ansåg 

vara deras huvudkundgrupp. Anledningen till att förundersökningen genomfördes var för att 

ge vägledning vid val av åldersgrupper till fokusgruppsintervjuerna. Fokusgruppernas sam-
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mansättning kommer därför baseras på de uppgifter som butikspersonalen i de valda butiker-

na gett. Totalt har Gina Tricot butiker i 45 städer
37

 där 10 butiker valts ut genom ett flerstegs-

urval. På grund av uppsatsens begräsningar har inte en undersökning som innefattar samtliga 

butiker kunnat göras, Körner och Wahlgren (2005) menar att en urvalsundersökning både är 

ett billigare och snabbare alternativ. Enligt Johanessen och Tufte (2002) är det inte urvalets 

storlek som är avgörande för resultatet utan betonar att det är urvalets sammansättning som är 

det viktiga. För att få en geografisk spridning vid urvalet har butikerna delats in efter vilken 

landsdel de tillhör. Utifrån detta har tre kluster skapats med butiker inom regionerna Götland, 

Svealand och Norrland. Klusterurval är en användbar metod när det som ska undersökas är 

spritt över ett stort geografiskt område och urval delas därför upp efter område.
38

 Ett enkelt 

slumpmässigt urval gjordes därefter utifrån varje kluster där antalet enheter är proportioner-

ligt med klustrets storlek. Ur varje geografiskt område slumpades butikerna fram genom lott-

dragning. Eftersom totalt 10 butiker ska tillfrågas dras 6 stycken ur Götalandsklustret (totalt 

27 butiker), 2 stycken ur Svealandsklustret (totalt 9 butiker) och 2 stycken ur Norrlandsklust-

ret (totalt 9 butiker). De städer som slumpades fram var Jönköping, Göteborg, Landskrona, 

Kalmar, Borås, Uddevalla, Stockholm, Eskilstuna, Luleå och Skellefteå. Eftersom det i vissa 

städer finns fler än en butik har den butiken som ligger mest centralt valts för att göra ett en-

hetligt urval.  

 

Enligt samtliga tillfrågade i förundersökningen är Gina Tricots målgrupp bred, vissa anger 

yngsta kunden som 10 år och äldsta som 70 år vilket stämmer överens med företagets utta-

lade målgrupp. Vad gäller den typiska kunden ansåg majoriteten av de tillfrågade att den till-

hörde åldersgruppen 15-25 år, där enbart två svarade att åldersspannet gick från 15 och 

uppemot 30-35 år. Flera respondenter svarade att de ansåg den typiska kunden som tonåring 

upptill 20-års ålder, men även såg trenden att äldre kunder börjat handla mer. Valet av ålders-

spann baseras därför på den kundgrupp som anses vara den primära av butiksanställda, vilken 

kan klassas som yngre (15-30 år). De flesta angav tonåringar samt 20-åringar som den ty-

piska kunden vilket ger en indikation om vilka som är de mest frekventa konsumenterna hos 

Gina Tricot. Valet av den yngre målgruppen kan även baseras på användandet av smartpho-

nes, eftersom de yngre oftast tar till sig den nya tekniken snabbare och därför använder sig av 

den nya teknologin i större utsträckning.
39

  

 

För att få in ett tillräckligt omfattande empiriskt material, utgår studien från fyra fokusgrup-

per med tjejer i de åldersspann som förundersökningen visade på. Därför skapades en grupp 

med respondenter i åldern 25-30 år, en i åldern 20-24 år och två grupper i åldern 15-19 år. 

Rekryteringen till fokusgrupperna gjordes genom ett snöbollsurval, där vi frågade personer i 

vår omgivning som sedan frågade sina vänner och bekanta tills vi hade uppnått det antal re-

spondenter som behövdes inom varje grupp. Samtliga informerades innan om huvudämnet 

och vilka teman som skulle beröras. Intervjuerna gick till på samma sätt varje gång, där vi 

presenterade oss och förklarade hur intervjuerna skulle gå till samt lät deltagarna presentera 

sig. Platserna för fokusgrupperna lokaliserades till lugna platser som respondenterna hade en 

koppling till, för att de skulle känna sig trygga. Därför genomfördes tre av grupperna i re-

spektive gruppmedlemmars skola och en i hemmiljö hos en av respondenterna i gruppen 25-

30 år där samtliga respondenter är verksamma i yrkeslivet. Intervjuerna utgick från en inter-

vjuguide där gruppdeltagarna först fick svara på allmänna frågor om vilken mobil de innehar, 

frågor som berör mobilapplikationer samt om de är kunder hos Gina Tricot. Därefter leddes 

                                                 
37

 http://www.ginatricot.se Hämtad: (2011-03-16) 
38
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diskussionen in på de ämnen som uppsatsen tar upp; lojalitet och kundvärde, interaktion, 

word of mouth och image med tillhörande underfrågor kopplade till mobilapplikationer och 

Gina Tricot. 

 
2.7 Undersökningens trovärdighet 
 

Enligt Johannessen och Tufte (2002) är en studies trovärdighet beroende av hur data samlats 

in, vilka data som samlats in och hur de bearbetats. Det empiriska material som använts i 

form av intervjumaterial från fokusgrupper har transkriberats för att öka tillförlitligheten, då 

vi själva inte har påverkat vilken information som tagits med. Intervjuerna spelades även in 

för att vi inte skulle missa viktiga delar som togs upp samt för att vi inte skulle påverka vilka 

data som togs med. Trost (2010) poängterar att den som intervjuar ska ha en så tillbakadragen 

roll som möjligt, det är därför av vikt att de intervjuade är de framträdande och de som för 

diskussionen under intervjun. Fokusgruppsintervjuerna började med slutna enkla frågor som 

grupperna lätt kunde besvara, för att få i gång ett samtal mellan gruppdeltagarna och skapa en 

avslappnad stämning. Vidare ställdes mer öppna frågor för att fokusgrupperna skulle disku-

tera de valda ämnena. På det viset minimerades moderatorns inblandning, vilket innebar att 

gruppernas åsikter och interaktion var i fokus. Johannessen och Tufte (2002) menar att resul-

tatet från kvalitativa intervjuer inte är överförbart till en hel population och därför är antalet 

fokusgrupper inte avgörande, utan tyngdpunkten ligger snarare i hur utförlig information som 

fås ut av dem. Urvalet till fokusgruppsintervjuerna baserades på de åldersgrupper som ut-

gjorde resultatet i förundersökningen, men även tillgänglighet och att deltagarna kände till 

varandra för att de skulle känna sig trygga var avgörande vid urvalet. Genom att deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna kände sig trygga kunde en interaktion mellan de medverkande skap-

as där det på så vis uppnå uttömmande svar. 

 

Förundersökningen som gjordes för att definiera Gina Tricots målgrupp gav en indikation på 

vilken åldersgrupp som ansågs vara de primära kunderna. Om ett annat antal butiker slumpats 

fram hade svaren kunnat se annorlunda ut men eftersom butikerna som togs med i urvalet är 

spridda över hela landet borde inte resultatet variera i så stor utsträckning. Förundersökning-

en visade tydligt på att den yngre kundgruppen är de som handlar mest på Gina Tricot, varför 

det kan anses relevant med de utvalda åldersgrupperna till fokusgruppsintervjuerna. 

 

Enligt Andersen (1998) syftar uppsatsens giltighet till överensstämmelsen mellan teori och 

empiri medan relevansen beskriver hur viktigt det empiriska materialet är för problemställ-

ningen. Frågorna som ställdes till deltagarna i fokusgrupperna, det vill säga de empiriska data 

som samlats in, bygger samtliga på de ämnen som tas upp i teorin. Den abduktiva processen 

har bestått av en cirkulär process där teorier gav stöd åt den empiriska insamlingen av data, 

samtidigt som det empiriska materialet gav upphov till nya teorier. Eftersom teorin och empi-

rin modifierats under processens gång genereras en hög giltighet och relevansen ökar. Även 

problemställningen och empirin bygger på varandra eftersom samma ämnen berörs, där de 

empiriska data ska ge svar på frågorna i problemställningen för att därigenom uppnå syftet 

med uppsatsen. 
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2.8 Källkritik  
 

Källorna som uppsatsen baserats på är i stor utsträckning tryckta källor. De litteraturkällor 

som använts anses som trovärdiga eftersom de fakta som tas upp kring huvudämnena lojali-

tet, kundvärde, interaktion, word of mouth och image är fakta som flera författare belyser. 

Som komplement har vetenskapliga artiklar använts för att ge mer aktuell fakta till de ämnen 

som uppsatsen tar upp. De vetenskapliga artiklarna som använts har samtliga blivit granskade 

av experter, peer reviewed
40

, innan de utgivits vilket kan anses öka artiklarnas trovärdighet. 

Eftersom mobilapplikationer är ett förhållandevis nytt ämne har även Internetbaserade källor 

använts. Trovärdigheten kan då anses vara lägre men bidrar samtidigt till att nypublicerade 

artiklar och sidor om ämnet ger uppsatsen mer relevant och aktuell fakta. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Kapitlet ämnar ge en teoretisk grund till det ämne som uppsatsen behandlar. Inledningsvis ges 

en introduktion till relationsmarknadsföring och RM-strategier. Därefter kommer valda delar i 

en RM-strategi, lojalitet, kundvärde, interaktion, word of mouth och image att behandlas var för 

sig. Kapitlet avslutas med en utredning av ämnena marknadsföring via Internet och ökningen av 

mobil e-handel. 

 

 

3.1 Relationsmarknadsföringsstrategier på Internet 
 
Gummesson (1998) definierar relationsmarknadsföring som marknadsföring med relationer, 

interaktion och nätverk i centrum. Enligt Grönroos (2008) syftar relationsmarknadsföring till 

interaktion och samverkan för att utveckla gemensamt värdeskapande mellan företag och 

kund. Han menar att företaget bör se kunden som en resurs, där både kunden och företaget 

kan dra nytta av relationen. Gummesson (1998) betonar även att ett av relationsmarknadsfö-

ringens viktigaste fokus är samarbete och för företag att se sina kunder som medparter sna-

rare än motparter. 

 

Grönroos (2008) beskriver även viktiga delar i en relationsbaserad strategi där fokus ligger i 

strävandet efter direktkontakt med kunden, framtagandet av en databas med information om 

kunderna och utvecklingen av tjänstesystem med kunden i fokus. För att skapa direktkontakt 

med kunderna kan modern informationsteknik användas. Målet är att komma så nära kunden 

som möjligt för att därigenom kunna skräddarsy erbjudanden. Grönroos (2008) menar att 

detta kan uppnås genom en databas med kundinformation. Informationen kan användas i flera 

olika sammanhang såsom att anpassa marknadserbjudanden, stärka serviceaktiviteter eller 

upprätta profiler över kundtyper. Även Brito (2011) betonar vikten av att systematisera och 

samla in kunddata för att utveckla relationsprogram som kan användas till att individanpassa 

erbjudanden. Författaren menar att vikten av att använda marknadsföring på ett mer effektivt 

sätt blir allt större i takt med att konkurrensklimatet hårdnar.  

 

Enligt Grönroos (2008) är relationsperspektivet inte ett lika självklart val för företag på 

massmarknader där kundkontakten är begränsad, även om det finns stora möjligheter att till-

lämpa en relationsstrategi. Författaren menar vidare att relationsperspektivet kan tillämpas 

genom interaktivmedia och utvecklandet av informationsteknik där företaget kan anpassa 

lösningar genom kommunikation och information om kunderna. Även Feurst (1999) framhål-

ler att företag med hjälp av IT kan hålla reda på kunden och genom lagrad data kartlägga 

kundens aktiviteter. Företaget kan även på ett enklare sätt kommunicera med kunden genom 

en interaktiv dialog och därigenom lättare förstå kundens behov. Freust (1999) menar vidare 

att de nya teknikerna kan användas för att anpassa erbjudanden till kunderna. Det finns sär-

skilt två drivkrafter till detta; det ökade värdet av kundrelationer samt kostnadsjakten. Förfat-

taren menar vidare att relationsbyggande blivit allt viktigare och betonar att relationen måste 

bygga på ömsesidigt intresse. Både parter måste veta vad de får ut av relationen för att skapa 

en ärlig kommunikation. Söderlund (2001) betonar också att relationen måste bygga på ett 

intresse från båda parter, företaget kan inte förutsätta att kunden vill ha en relation. De viktiga 

delarna i en relationsstrategi bygger på att skapa värde och interagera med kunden för att 

skapa lojalitet. Grönroos (2008) betonar vikten av hur ett företag uppfattas av kunderna och 
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hur de upplever företaget. Vad kunderna förväntar sig bygger på vad företaget kommunicerar 

genom sin marknadsföring såsom genom kampanjer och reklam. Författaren betonar dock 

vikten av faktorer som företaget inte styr men som påverkar kunderna såsom image och word 

of mouth. Utifrån ovanstående resonemang kan viktiga delar urskiljas i en RM-strategi, vilka 

är uppsatsens fokus. Delarna, lojalitet, kundvärde, interaktion, word of mouth och image, 

kommer nedan att behandlas var för sig. 

 
3.1.2  Lojalitet 
 

Kundlojalitet definieras av Söderlund (2001) som individens tendens att fortsätta uppvisa 

samma beteende som tidigare visats i liknande situationer, till exempel att fortsätta köpa 

samma produkt eller varumärke i samma butik varje gång individen har behov av samma 

eller liknande produkt. Författaren menar vidare att begreppet kundlojalitet handlar om ett 

förhållande över tiden och att den ena parten i förhållandet är en individ med en vilja medan 

den andra parten innefattar ett objekt. Enligt Aaker (2008) skapas kundlojalitet då individens 

förväntningar gällande ett produkterbjudande upprätthålls, en relation skapas och kunden 

erbjuds något utöver det vanliga vilket i sin tur skapar kundnöjdhet. Författaren beskriver 

ytterligare hur en kundbas med lojala kunder kan bidra till hållbara konkurrensfördelar. En 

befintlig kund är relativt lätt att bibehålla och kräver inga stora ekonomiska investeringar. Att 

skaffa nya kunder kräver däremot både mycket tid och marknadsföringskostnader. En lojal 

kund är lättare att hålla nöjd och dessutom mer ekonomiskt gynnande, menar Aaker (2008), 

vilket på sikt gör att företagets kostnader gällande marknadsföring kan minskas. Ett företag 

med en lojal kundbas har även en fördel ute på den konkurrerande marknaden. Ett konkurre-

rande företag har svårt att ta över de kunder som är trogna och lojala till ett specifikt företag 

och detta gör det således svårt för andra företag att ta sig in på marknaden. Företag bör visa 

sina lojala kunder för konkurrenterna i form av exempelvis intressegrupper i sociala medier. 

Författaren menar vidare att en nöjd kundbas även stärker företagets image och produkter. De 

rekommendationer och val den lojala kundgruppen gör bidrar till nya kunder till företaget då 

många finner trygghet i att andra valt företaget eller produkten tidigare. Slutligen menar 

Aaker (2008) att ett företag med en lojal kundbas har möjlighet att svara på konkurrerande 

företags steg med en mindre riskabel strategi. En kundbas med många lojala kunder minskar 

risken att förlora dem och ger därigenom en fördel gentemot företagets konkurrenter. 

 

Enligt Smith (2000) har lojalitet blivit allt viktigare för företag på webben i takt med att kon-

kurrensen hårdnat. Många företag har satsat stort på reklamkampanjer i sin jakt på kunder på 

nätet och helt missat vikten av återkommande kunder och därigenom vinsten av marknadsan-

delar. Författaren beskriver begreppet e-lojalitet som positivt beteende som genererar återbe-

sök, flera köp, rekommendationer eller aktivt deltagande i kundprogram på webben. Smith 

(2000) betonar även att det inte bara är kundnöjdheten som avgör, som många företag utgår 

ifrån. Författaren framhåller att det är viktigt för företag att ta reda på vilka faktorer som 

skapar lojala kunder inom deras bransch. Sådana faktorer kan vara ett företags webbsidas 

utformning, vilka egenskaper och funktioner den bör ha för att kunderna ska vilja besöka den 

igen, handla igen och rekommendera den till andra. Enligt Reichheld och Schefter (2000) 

förbises ofta vikten av lojalitet på Internet. Författarna menar dock att det avstånd och ano-

nymitet som Internet skapar mellan företag och kund gör att lojalitet är ett måste för att bli 

framgångsrik på nätet. En viktig del i skapandet av lojalitet på nätet genom en mobilapplikat-

ion är att generera nya upplevelser för varje inloggning. Aktiva användare blir allt viktigare 

då nya upplevelser ger nöjda kunder vilket skapar lojalitet.
41

 Reichheld och Schefter (2000) 
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framhåller att den höga kostnaden för att generera nya kunder först betalas tillbaka efter en 

längre relation där kunden gör upprepade köp. Författarna påpekar att tendenserna är särskilt 

tydliga för klädindustrin, där kunderna tenderar att spendera mer ju längre tid de har varit 

kunder hos företaget. Enligt Reichheld och Schefter (2000) byggs en lojal relation av tillit 

och de menar att det inte är priset som är en avgörande faktor för e-handel utan att det är till-

förlitligheten som avgör. Författarna påpekar även att företaget har stora möjligheter att 

bygga en relation med kunden genom den information som kan samlas in om köpbeteende 

och preferenser. Genom att individanpassa och föreslå produkter som är anpassade till kun-

den kan lojalitet skapas. Reichheld och Schefter (2000) menar vidare att det är en viktig fak-

tor för merförsäljning och därigenom ett sätt för företaget att få en större andel av kundens 

totala inköp. 

 

3.1.3 Kundvärde 
 

Kundvärde är enligt Yang och Peterson (2004) basen för all marknadsföringsaktivitet. Förfat-

tarna menar att kundens upplevda värde av en produkt eller en tjänst bidrar till att skapa ett 

ökat stöd och lojalitet för företaget. Enligt Kotler et al (2006) konsumerar kunderna det som 

ger dem mest värde, de är ute efter att maximera värdet för deras inköp inom gränsen av kun-

skap, tillgänglighet och inkomst. Kunder skapar förväntningar av värde och agerar därefter, 

de jämför värdet de får med värdet de förväntar sig och detta påverkar deras tillfredsställelse 

av köpet samt om de kommer att handla igen. Kotler et al (2006) använder begreppet total 

customer value eller totalt kundvärde. Det totala kundvärdet skapas av produkten i sin helhet 

tillsammans med personal, service och image värden som kunden får från marknadserbjudan-

det. 

 

Totalt kundvärde (Produkt, service, personal och image värde) 

Minus 

Total kundkostnad  (Monetär, tid, energi och psykisk kostnad) 

Är lika med: 

Levererat kundvärde (Kundens vinst/behållning) 
Figur 1. Kotler et al (2006) illustration av totalt kundvärde. 

 

Kotler et al (2006) menar vidare att en kund köper ifrån det företag som erbjuder att leverera 

det högsta möjliga kundvärdet, skillnaden mellan totalt kundvärde och total kundkostnad. För 

att ett företag ska få kunden att välja dem framför andra ger författaren tre förbättringsförslag 

enligt ovanstående modell. Det första innebär att göra en bättre produkt med hjälp av någon 

av komponenterna i produkterbjudandet exempelvis höja värdet på service, produkt eller 

märkets image. Det andra alternativet är att sänka kostnaderna i form av att minska kundens 

kostnad för energi, tid och psykiska kostnader. Slutligen är det tredje alternativet att sänka 

den monetära kostnaden för kunden, på lång eller kort sikt. Kundvärde kan alltså ses som det 

samlade värdet som kunden ser i ett erbjudande och som är kopplat till produkten. Det är 

dock viktigt att, som ovanstående modell visar, det inte är enbart kundvärdet som styr inköpet 

utan värdet sätts i förhållande till den totala kostnaden för erbjudandet och först då ser kun-

den sin vinst av erbjudandet och fattar ett beslut.  

 

Enligt Levenburg (2004) är Internet en kanal som ger möjligheter för företaget att öka sin 

affärsverksamhet och det upplevda kundvärdet av dess erbjudanden. Det upplevda värdet 

påverkar kundnöjdheten och slutligen även återköpsfrekvensen och kundlojaliteten.  Författa-

ren menar att värdeökande tjänster kan implementeras i varje fas av kundens köpprocess. Om 

företaget säljer produkter eller visar information kring verksamheten och deras produkter på 
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en hemsida eller i en applikation förväntar sig kunden likvärdig service som i butiken. Le-

venburg (2004) påpekar att det här är av största vikt att företaget lever upp till sina uttalade 

löften. Författaren menar att en nyckel till framgång via e-handel är att uppnå och underhålla 

kundnöjdheten. Internet erbjuder en möjlighet att reducera kostnader gällande kundservice 

och samtidigt skapa en relation med kunderna, något som gör att många företag idag väljer att 

gå online och erbjuda värdehöjande service till sina kunder även där. 

 

3.1.4 Interaktion 
 

Interaktion definieras som en samverkan eller ett samspel, en så kallad process där grupper 

eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.
42

 Söderlund (2001) menar 

att interaktion som skapar kundnöjdhet leder till lojalitet i det hänseendet att kunderna gör 

återköp. Författaren betonar även att det är viktigt att se kunden som en individ för att kunna 

erbjuda det som hon eller han anser vara betydelsefullt. Författaren påpekar även att interakt-

ion inte måste ske rent fysiskt utan även kan göras online. Interaktionen med kunderna har 

blivit allt viktigare för företag i takt med att konsumenterna förväntar sig kommunikation 

snarare än passiva budskap. Enligt Mitch Joel, marknadsförare på Twist Image, har sociala 

medier förändrat hur kommunikationen ser ut mellan företag och kund. Han menar att alla 

marknadsförare bör använda sig av Facebook, Twitter och Youtube för att nå ut till kunder-

na.
43

Enligt McCann (1997) kommer affärerna online att öka som en konsekvens av den be-

kvämlighet som det innebär. Författaren menar att det öppnar upp för ökad interaktion mellan 

företag och kunder, vilket möjliggör individanpassad marknadsföring och anpassade med-

delanden. Kommunikationen kan ske via mail med erbjudanden eller påminnelser om rabatter 

eller liknande, som passar den specifike kunden. McCann (1997) menar vidare att ett sätt inte 

passar alla och betonar att tvåvägs- kommunikationen mellan företag och kund där båda par-

ter vinner är nyckeln till framgång. Genom interaktion kommuniceras behov som därefter 

tillfredsställs för båda parter, kunden får erbjudanden och företaget får en återkommande 

kund, vilket är vad relationsmarknadsföring handlar om.  

 

Blakeman (2009) menar att företagen som kombinerar traditionell marknadsföring med Inter-

netmarknadsföring är effektiva gällande varumärkesbyggande, interaktion och på att ge in-

formation till sina kunder om företagets erbjudande gällande produkter och service. Författa-

ren menar att Internet är en plats som används för informationssökande, underhållning och 

köp men belyser framförallt att Internet skapar interaktion mellan köpare och säljare. 

Elektronisk media har fört företaget nära konsumenterna och har gjort dem till deltagare i 

dess marknadsföringsbeslut. Enligt Blakeman (2009)  har marknadsförare skiftat fokus från 

envägskommunikation till tvåvägs-kommunikation och fokus ligger nu i att skapa kundlojali-

tet. Strategin skapar interaktion mellan företag och kund vilket i sin tur är relationsskapande. 

Blakeman (2009) menar att det nu är enklare för företag att rikta sin marknadsföring mot ett 

mer nischat segment av lojala kunder. Författaren påpekar dock Internets begränsning i form 

av kundernas tillgänglighet, främst i form av tekniska och ekonomiska hinder. Konsumenter 

som handlar via nätet är enligt Blakeman (2009) priskänsliga och lägger stor vikt vid säker-

hetsaspekten gällande köpet. Önskvärt är rabatter, fri frakt, lättnavigerade sidor, tydliga priser 

och andra kunders kommentarer. Enligt Blakeman (2009) är Internetanvändare även vana att 

söka information via nätet och därmed positiva gällande sökandet efter företags sidor och 

meddelanden. Valfriheten gällande tidpunkt och tid att spendera på Internet är andra fördelar 

menar Blakeman (2009) och belyser även vikten av hemsidans utformning. För att fånga kon-
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sumentens uppmärksamhet krävs en lättnavigerad, lättläst och väldesignad hemsida. Om inte 

dessa delar är väl genomtänkta riskerar företaget att kunden väljer bort företagets sida med 

något så enkelt som ett knapptryck. Ett företags hemsida ska enligt Blakeman (2009) ha in-

teraktiva möjligheter, besökaren ska kunna komma i kontakt med företaget på ett enkelt sätt 

och erbjuda dem något som får dem att vilja återvända. Att uppmanas till återbesök innebär 

ofta återköp och detta i kombination med god service från företaget är ett vinnande koncept. 

En interaktiv dialog är kärnan till all form av Internetmarknadsföring.   
 

Carlsson (2009) menar att den växande betydelsen av sociala medier har ändrat förutsättning-

arna för företag i alltifrån hur marknadsföring, kommunikation och agerande bör gå till. Soci-

ala medier definieras som ett samlingsnamn på de olika sätt som människor kan kommuni-

cera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud.
44

 Enligt Carlsson (2009) 

bygger alla sociala medier på nätverkande mellan individer. Det kan exempelvis vara bok-

märken eller länkar, affärer, musik eller fotografier. Sociala medier öppnar upp för att använ-

darna ska kunna dela med sig av information, hitta och bevara kontakter, skapa olika former 

av innehåll såsom texter eller bilder samt konversera med andra eller ta del av andras inform-

ation. Carlsson (2009) framhåller att den nya tekniken har ändrat kommunikationsförutsätt-

ningarna på marknaden och har gått från envägskommunikation till flervägskommunikation. 

Författaren menar att de företag som arbetar med sociala medier främst bör vara inriktade på 

att interagera med kunderna, skapa relationer och skapa förtroende och inte fokusera på för-

säljning. Dock menar Carlsson (2009) att det finns en stor möjlighet för företag att lyssna på 

sina kunder för att få veta vad de tänker och tycker vilket även företagen kan dra nytta av då 

de i större utsträckning kan erbjuda produkter som kunderna är intresserade av. Carlsson 

(2009) menar vidare att det inte längre handlar om att företaget ska hitta rätt målgrupp utan 

snarare om att de själva ska bli valda av kunderna. 

 

3.1.5 Word of mouth 
 

Enligt Carlsson (2009) går så kallad word of mouth marknadsföring ut på att göra företaget, 

varumärket eller en specifik fråga till ett samtalsämne bland människor. Word of mouth 

kommunikation är enligt Gremler och Brown (1998) den mest betydelsefulla vägen kunder 

kan skapa värde för ett företag på. De rekommendationer som företagets lojala kunder gör 

bidrar till att generera nya kunder till företaget samt att behålla de existerande. Författarna 

menar också att en kunds vilja att rekommendera ett företag kopplas samman med dess lojali-

tet till företaget. En kund som har blivit bra bemött eller är nöjd med företagets produkter är 

mer troliga att rekommendera företaget än de som är missnöjda med den service eller den 

produkt de köpt och därför väljer att vända sig till ett annat företag framöver. Gremler och 

Brown (1998) beskriver fyra fördelar företag kan få genom att kunderna ger rekommendat-

ioner till andra. Positiv word of mouth bidrar till att fler kunder söker sig till företaget och 

kundbasen tenderar att öka. Genom rekommendationer likt föregående får företaget fler kun-

der som dessutom är högst troliga att bli lojala kunder till företaget. De kunder som rekom-

menderar ett företag blir efterhand mer lojala till företaget vilket i sin tur bidrar till återkom-

mande kunder och därmed ökad vinst för företaget. Dessutom kan de företag som har kunder 

som skapar ringar på vattnet åt dem via positiv word of mouth ha möjlighet att minska sina 

kostnader gällande reklam och kampanjer. Word of mouth behöver inte alltid vara positivt för 

företaget, Rosen (2000) menar att utvecklingen kan skapa både positivt och negativt buzz, 

vilka båda sprids i snabb takt på nätet. Även Carlsson (2009) menar att det är svårare för före-
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tag idag att styra kommunikationen med kunderna, eftersom kommunikationen inte längre är 

begränsad till kampanjer på företagets initiativ. Författaren menar att negativ information om 

varumärket kan spridas genom olika forum på nätet, där företag inte har någon möjlighet att 

styra vad som skrivs. Carlsson (2009) betonar dock att företag fortfarande kan vara med att 

styra, om än indirekt, genom att delta i konversationer på nätet samt vara delaktiga och 

snabbt bemöta kritik. 

 

Boalch (2011) menar på att den digitala tidsåldern har gett word of mouth ny betydelse. Soci-

ala medier har blivit en kanal som skapat ett stort utrymme för åsikter och rekommendation-

er. Carlsson (2009) menar att ett företag kan arbeta för att sprida positiv word of mouth och 

skapa så kallat buzz kring produkten genom att kommunicera med sina kunder via sociala 

medier. För att uppnå detta måste företaget vara rätt i tiden, samt sprida rätt innehåll till rätt 

personer. Författaren menar att innehållet måste vara tillräcklig intressant för att människor 

ska vilja sprida det vidare. Carlsson (2009) menar vidare att den typen av marknadsföring, 

som blivit aktuell på grund av det pågående surret i sociala medier, går ut på att göra att en 

produkt eller ett företags budskap sprids mellan vänner och bekanta. Företagets försök att 

sprida word of mouth får inte utmynna i att det uppfattas som påfluget. Författaren betonar 

därför vikten av att interaktionen måste ske på mottagarens villkor. Den här typen av mark-

nadsföring kallas för viral marknadsföring och går ut på att skapa snack kring företaget och 

dess produkter. Enligt Carlsson (2009)  finns det flera viktiga delar att tänka på i en sådan 

strategi. Författaren betonar vikten av att göra något eget och något oväntat för att människor 

ska reagera. Carlsson (2009) menar vidare att det också måste vara enkelt för människor att 

sprida informationen vidare och företag bör därför inte begränsa tillgången och möjligheten 

att sprida informationen; det måste vara tillgängligt för alla. Författaren framhåller även att 

det är viktigt att kunderna ska kunna kommentera och berätta vad de tycker om produkterna, 

för att på så vis skapa en kontakt med konsumenterna.  Enligt Rosen (2000) kan företag med 

en minimal investering i reklam ändå lyckas skapa buzz och därigenom nå framgång genom 

word of mouth. Boalch (2011) menar att konsumenter idag är villiga att dela med sig om de 

varumärken och produkter de gillar på nätet. Författaren anser att word of mouth för många 

företag kommer att bli huvudfokus och anser därför att de ska ta till sig av möjligheten att 

skapa positiva rekommendationer på nätet. 

 
3.1.6 Image 
 

Blakeman (2009) definierar ett företags image som företagets personlighet och status, vilken i 

jämförelse med andra företags egenskaper ofta placeras i en viss kategori. Författaren menar 

vidare att konsumenten gör valet om han tycker om företaget eller inte, vilka åsikter han väl-

jer att lyssna på och vad andra tycker om han ses använda företagets produkter eller tjänster. 

Enligt Blakeman (2009) skapas och upprätthålls ett företags image av vad konsumenterna 

tycker om en produkt före och efter användning. Ett företags image byggs i media och upp-

rätthålls i kundens medvetande, baserat på produktens kvalitet eller avsaknad av detta. Varje 

gång ett företags eller en produkts namn uttalas associerar kunden detta med den image och 

kvalitet varumärket bär. Ett företags personlighet måste byggas kring målgruppens önskemål 

och behov enligt Blakeman (2009). För konsumenten ska företaget erbjuda varor och tjänster 

som lever upp till vad de lovar köp efter köp. Författaren menar vidare att företaget genom att 

skapa en varumärkesimage och en personlighet kan stå vid sidan av konkurrensen. Om före-

tagets produkt är den de tänker på först och den de satt sin tillit till så kommer de att välja att 

genomföra sitt köp hos dem.  
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Carlsson (2009) menar att det inte är lika lätt för företag idag att styra hur det uppfattas, 

kommunikationen är inte längre ensidig där företaget självt bestämmer vilket budskap det vill 

förmedla. Barwise och Meehan (2010)  menar på att social media gör det viktigare än någon-

sin för företag att kommunicera ett tydligt budskap och att leva upp till sitt varumärkeslöfte. 

Enligt Carlsson (2009) är det genom de sociala medierna som information om varumärket 

sprids idag, hur företaget uppfattas kommer att spridas genom sociala nätverk. Barwise och 

Meehan (2010) beskriver att det alltid varit riskfullt för företag att göra konsumenten besvi-

ken och menar att sociala mediers hastighet och utbredning idag bidrar till att ett misstag 

snabbt kan starta negativ ryktesspridning och vara förödande för varumärkets image. Förfat-

tarna menar på att företag som levererar det de lovar och lever upp till sin image istället får 

många fördelar från social media och en positiv ryktesspridning. Faran ligger då istället i att 

misslyckas med att följa med i de sociala mediernas takt eller att tappa företagets grundvärde-

ringar på vägen. Carter (2009) kallar konsumenterna på Internet för aktivister och menar att 

deras kommentarer på bloggar och sociala nätverk påverkar människors uppfattning av ett 

varumärke. Företagen bör därför handla med detta i åtanke och lyssna på vad som sägs om 

varumärket online. Carlsson (2009) påpekar att det går att påverka genom att vara delaktig 

och snabbt bemöta kritik och påståenden på nätet. Enligt Gunn (2011) bör företag fokusera på 

att stärka deras varumärke och image online och han menar att det idag finns möjligheter för 

alla varumärken att behaga dagens krävande digitala kunder. 

 

3.2 Mobilmarknadsföring 
 
3.2.1 Marknadsföring på Internet 
 

Enligt Blakeman (2009) har betydelsen av marknadsföring på Internet blivit allt större då fler 

och fler människor har tillgång till och använder sig av Internet. Författaren menar att Inter-

netmarknadsföring är ett effektivt redskap för ett företag att stärka sitt varumärke, informera 

kunder om dess service och produkter samt interagera med kunderna. Blakeman (2009) pekar 

på flera anledningar för företag att använda sig av Internet i sin marknadsföring, däribland att 

närvara på Internet på grund av att fler och fler människor finns tillgängliga där. Blakeman 

(2009) menar även att Internet är ett bra verktyg för kundanpassade erbjudanden, mer omfat-

tande produktinformation och möjligheten att erbjuda kunder service på begäran. Det erbju-

der även möjlighet till snabb och enkel försäljning av produkter, där konsumenten själv kan 

välja när och var den vill handla. Blakeman (2009) poängterar att för att uppnå framgång med 

marknadsföring på Internet bör företaget interagera med kunderna för att förstå hur de använ-

der Internet och vad de vill ha ut av användandet. 

 

Mobilhandel har två fördelar, dels i form av bekvämlighet och dels i form av direkt tillgång 

till produktinformation. En sådan funktion i en mobilapplikation ger kunden flexibilitet att 

bestämma när och var inköpet ska ske, vilket i sin tur ger en ökad service. Det utökade erbju-

dandet ger därför mervärde vilket kan bidra till kundlojalitet.
45

 Det är därför viktigt, inte 

minst för detaljhandelsföretag, att inkludera en köpfunktion i mobilapplikationen.
46

  För ett 

företag som missar en sådan funktion, innebär det en förlorad chans till försäljning.
47

 

 

Enligt Nordicom (2009) så ökar den interaktiva kommunikationen på Internet mest, under-

sökningen visar även på att den yngre generationen använder Internet i större utsträckning än 

                                                 
45

 http://www.luxurydaily.com Hämtad: (2011-03-30) 
46

 http://www.mobilemarketer.com Hämtad: (2011-03-16) 
47

 http://www.mobilemarketer.com Hämtad: (2011-03-16) 



 

- 22 - 

 

vad den äldre generationen gör. De mest flitiga användarna är i 20-24 års ålder där så många 

som 87 % använder Internet varje dag. Även gällande vad Internet används till skiljer sig åt 

mellan generationerna, de yngre brukar ofta Internet för att interagera och kommunicera. I 

undersökningen uppges att de aktiviteter på Internet som de yngre ägnar sig åt är socialt nät-

verkande och för att se videoklipp och bloggar. Även vad gäller tillgång till Internet i mobil-

telefonen märks att de yngre har tillgång till uppkoppling i större utsträckning än äldre. Bland 

åldersgruppen 15-24 år uppger 76 % att de har tillgång till Internet i mobilen, vilket är den 

högsta siffran i undersökningen. 

 

3.2.2 Mobilhandel ökar 
 

Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) 2010 har handeln från mobiltelefoner blivit allt 

vanligare i takt med att antalet användare av smartphones ökar. Dock visar undersökningen 

på att trots att den mobila handeln ökat så är den ännu inte så utbredd. På grund av att den 

ännu inte existerar på bred front så har många företag inte anpassat sin e-handel till handel 

via mobiler. HUI (2010) visar på att de anpassningar som gjorts oftast är anpassningar till 

mobilens webbläsare snarare än skapandet av egna applikationer. Handlarna uppger även 

vissa hinder vad gäller exempelvis skärmens display och upplösning vilket enligt dem inte 

återger produkterna på rätt sätt. Andra barriärer anses vara säkerheten och hastigheten i tele-

fonerna. HUI (2010) visar även på att konsumenterna menar att det som hindrar dem från att 

handla via telefonen främst är att det är en för liten display, dock har andelen personer som 

tycker att det är ett hinder minskat sedan förra undersökningen. En tredjedel av de tillfrågade 

anger att de kan tänka sig att handla via sin smartphone vilket visar på ett intresse för att han-

del via mobiler ökar. HUI (2010) visar på att den utveckling av mobilhandel som väntar samt 

den ökade användningen av smartphones troligtvis kommer att bidra till möjligheter att ta sig 

förbi hindren. Undersökningen visar att det redan i dag är så många som var femte svensk 

som kopplar upp sig via telefonen varje dag och så många som en tredjedel äger en 

smartphone. I takt med att företagen anpassar sina sidor till telefonerna så har även den mo-

bila handeln ökat. De varugrupper som är mest populära i den mobila handeln är även de som 

är mest populära vid traditionell e-handel, däribland böcker och kläder. 
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4. Fokusgruppsintervjuer 
 

 

Kapitlet innehåller en sammanfattning av det empiriska materialet som samlats in. Empirin 

består av intervjumaterial från fyra fokusgrupper, där varje intervju sammanfattas var för sig. 

 

 

Under de fyra fokusgruppsintervjuerna som genomförts, har frågorna utgått från de fyra teo-

retiska delarna som tas upp i uppsatsen. Ämnesområdena är lojalitet och kundvärde, interakt-

ion, word of mouth och image som nedan kommer att presenteras var för sig. Intervjuguiden 

som använts går att finna under Bilaga 2 och transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna går 

att finna under Bilaga 3. 

 
4.1 Fokusgrupp 1 
 

Den första fokusgruppen genomfördes med fyra respondenter i åldern 20-24 år, där samtliga 

är studenter vid Textilhögskolan i Borås. Respondenterna angav att de innehar en iPhone eller 

Android telefon och att favoritapplikationerna var Facebook och WhatsApp. En av de fyra 

respondenterna angav att hon saknar applikationer på sin telefon. De mest frekvent använda 

applikationerna var även de Facebook och WhatsApp, tillsammans med väderapplikationen 

yr.no och Aftonbladet. Respondenterna ansåg att fördelarna med mobilapplikationer främst 

grundar sig i den tillgänglighet och smidighet som de skapar, då de inte längre behöver gå in 

på en dator för att använda Internetbaserade sidor. Gruppen ansåg att nackdelarna med mo-

bilapplikationer främst var för företagets del, då en dåligt fungerande applikation kan inne-

bära att den inte används och kunderna kan därigenom få en negativ bild av företaget. Två av 

deltagarna i gruppen uppgav att de har tillgång till en applikation från ett modeföretag, där 

båda angav att det var H&Ms applikation som de använde. Applikationen ansågs vara tråkig 

eftersom den inte uppdaterades tillräckligt ofta och användes främst som ett tidsfördriv. Den 

ansågs även störande eftersom programvaran var tvungen att uppdateras för ofta. Responden-

terna diskuterade utifrån det viktiga delar som borde ingå i en modeapplikation, där de kom 

fram till att information om i vilken butik plaggen finns samt i vilken storlek de är tillgäng-

liga var en funktion som skulle uppskattas. Av respondenterna handlade hälften på Gina Tri-

cot och hälften inte, men samtliga angav att de skulle kunna tänka sig att ladda ned en appli-

kation från företaget. Dock påpekade de att de var osäkra på om den skulle användas.  

 
4.1.1 Lojalitet och kundvärde 
 

Respondenterna betonade att det är viktigt att applikationen är inspirerande för att den ska 

användas. Andra förslag som diskuterades var att visa olika kombinationer av plagg för att 

inspirera kunderna, exempelvis med festtema. De föreslog även att en livsstilsskapande ap-

plikation skulle kunna generera ett ökat intresse med exempelvis koppling till bloggare eller 

kända personer som får kombinera olika plagg. Respondenterna ansåg också att olika erbju-

danden och rabatter hade varit av intresse. De menade vidare att det är viktigt att applikation-

en förnyas för att passa ihop med det budskap som företaget förmedlar. På frågan om de 

skulle kunna tänka sig att få personliga erbjudanden från Gina Tricot menade respondenterna 

att kunden skulle behöva handla mycket för att det skulle kunna gå att genomföra. De menade 

även att det kunde inkräkta på den privata sfären och ansåg att det inte kändes som en viktig 

del för den typen av modeföretag. En av respondenterna menade att en applikation skulle 

kunna användas för att dela in kunderna i grupper för att anpassa erbjudanden. Gruppen var 
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även negativ till att handla via mobilen med en eventuell köpfunktion i applikationen. De 

ansåg att det var för svårt att se på skärmen, att det kändes osäkert och några ansåg att det 

generellt var svårt att handla över Internet. Om en köpfunktion skulle införas menade grup-

pen att den skulle behöva vara enkel att använda och inte innehålla för många formulär att 

fylla i. Respondenterna föreslog även att andra kunder kunde skriva kommentarer om plag-

gen för att underlätta kundernas inköp, exempelvis med information om plagget är stort eller 

litet i storlek. På frågan om vad som skulle få dem att ladda ner Gina Tricots applikation 

framför andra företags, menade gruppen att det inte var frågan om att välja utan menade att 

de som är intresserade av mode har alla modeföretags applikationer. 

 
4.1.2 Interaktion 
 

Samtliga respondenter angav att de använder Facebook men inte Twitter. De tillfrågade ansåg 

att Twitter kändes som ett gammalt fenomen och att det verkar vara större i vissa kretsar och 

länder. En av deltagarna var intresserad av att skapa ett Twitter-konto för att följa vad andra 

skriver. Respondenterna såg det som en självklarhet att företaget ska vara sammankopplat 

med Facebook för att sprida information. De menade dock att endast företaget skulle kunna 

dela information, inte kunderna. Respondenterna betonade vikten av relationsskapande och 

att fokusera mer på att kommunicera företagets kärnvärden och erbjuda kunden mervärde, 

snarare än att sprida reklam. På frågan om de var intresserade av att få push-notiser med er-

bjudanden från Gina Tricot var gruppen positivt inställd om det gällde klubbdagar eller rabat-

ter. De betonade dock att det inte får bli för frekventa utskick och att det bara är intressant om 

det är av vikt för kunderna då det måste tillföra dem något, såsom exempelvis erbjudanden. 

Respondenterna diskuterade vidare om det var ett problem att företag samlar in information 

om sina kunder, där en av respondenterna ansåg att det skulle vara bra om det var samman-

kopplat med rabatter. Andra menade att det kunde kännas skrämmande och att det inte alltid 

behöver vara en fördel för företaget att visa förslag på plagg eftersom det inte alltid stämmer 

med kundens preferenser. 

 
4.1.3 Word of mouth 
 

Vad gäller mobilapplikationers förmåga att skapa ryktesspridning eller word of mouth me-

nade gruppen att applikationer i stor utsträckning skapar word of mouth. Respondenterna 

menade att de ofta delar med sig eller berättar om det de hittar i telefonerna för andra och 

betonade att det kunde vara både positivt och negativt. Gruppen menade därför att det är av 

vikt hur företaget framställs i en applikation eftersom allt de gör kommunicerar med omgiv-

ningen. Respondenterna diskuterade sedan hur de fått höra om de applikationer som de själva 

har laddat ned och menade att det var efter att de fått reda på det av andra, sökt efter dem på 

applikationsmarknaden eller sett dem på topplistor. De menade även att applikationen måste 

vara av intresse för att de ska ladda ned den och även att den bör vara användbar eftersom 

den annars tas bort. 

 
4.1.4 Image 
 

Respondenterna ansåg att ett företag med en mobilapplikation ger intryck av att vara mer 

etablerat. De menar vidare att ett företags innehav av en applikation är av stor vikt för företa-

get och hur det uppfattas. Gruppen betonade att en dåligt utförd applikation ger en negativ 

bild av företaget och att det inte skapar något intresse av att använda applikationen. De påpe-

kar även vikten av att hålla applikationen uppdaterad för att skapa intresse, eftersom de slutar 

gå in på applikationer på grund av dålig uppdatering. På frågan om vad de förväntar sig av en 
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applikation från Gina Tricot menade respondenterna att det är viktigt att den är väluppdate-

rad, inte minst för att passa företagets affärsidé. När Gina Tricot erbjuder nya varor varje 

vecka bör applikationen också göra det. Samtidigt menade gruppen att vissa kan störa sig på 

de ständiga uppdateringarna och kom fram till att det borde finnas en valbar funktion för att 

på så vis tillfredsställa både de kunder som vill ha det och de som inte vill. 

 
4.2 Fokusgrupp 2 
 

Den andra fokusgruppen genomfördes med fyra deltagare i åldern 25-30 år. Tre av dem är 

verksamma i yrkeslivet och en utav dem är för tillfället mammaledig. Enbart en av deltagarna 

i gruppen har en mobil med applikationer, men resterande medlemmar har använt mobiler 

med applikationer tidigare och är väl införstådda i hur det fungerar. Respondenten som inne-

har en mobil med applikationer anger Aftonbladet, en väderapplikation, Facebook och Spoti-

fy som sina favoritapplikationer och menar även att det är de som hon använder mest. Förde-

larna med mobilapplikationer anses av gruppen vara smidigheten och tillgängligheten, att det 

går snabbt att gå in på olika sidor och att det inte behöver finnas någon bundenhet till en da-

tor. Respondenterna angav att de inte innehar några applikationer från modeföretag och del-

tagaren av en mobil med applikationer menar att hon inte visste att det fanns och att hon ser 

det som ett problem att det inte marknadsförs mer. Respondenten menade också att det är 

svårt att söka och hitta applikationer på applikationsmarknaden. På frågan om respondenterna 

handlar på Gina Tricot svarade samtliga att de gör det, två av dem angav mer sällan medan de 

andra två angav att de ofta handlar där. 

 
4.2.1 Lojalitet och kundvärde 
 

Samtliga respondenter uppgav att de kan tänka sig att ladda ned en applikation från Gina Tri-

cot, de menade även att de är intresserade av att få personliga erbjudanden från företaget. 

Gruppen ansåg att det verkar smidigt men betonade att det är viktigt att företaget inte skickar 

ut meddelanden för ofta eftersom det kan uppfattas som störande. De föreslog en funktion där 

de plagg de varit inne och kollat på läggs under en viss meny, så att det är enkelt att hitta de 

plagg som är av intresse. Respondenterna uppgav att de gärna skulle handla på Gina Tricot 

via en applikation eftersom det skulle vara smidigt att kunna göra inköp direkt från mobilen. 

Eftersom de alla handlat på Gina Tricot innan så ansåg de att det inte är några problem med 

hur plaggen passar. På frågan om vad som skulle få dem att välja Gina Tricots applikation 

framför andra modeföretags applikationer menade respondenterna att enkelhet och överskåd-

lighet i applikationen hade varit en viktig del. De betonade även vikten av bilder och rabatter 

samt erbjudanden som fri frakt och menade att den typen av rabatter hade fått dem att besöka 

applikationen igen. 

 
4.2.2 Interaktion 
 

Vad gäller användandet av Facebook så angav tre av respondenterna att de har ett konto, me-

dan en av deltagarna uppgav att hon inte har ett. Ingen av respondenterna använder sig av 

Twitter, en av deltagarna angav att hon tidigare använt det men slutat på grund av att hon 

ansåg att det vara för opersonligt och tråkigt. Respondenterna uppgav att Gina Tricots appli-

kation skulle kunna vara kopplad till Facebook och föreslog att det ska gå att lägga ut och 

dela länkar och tips. Dock menade gruppen att det borde vara valbart och betonade att de inte 

är intresserade av att få reklam via Facebook. På frågan om de kan tänka sig att få push-

notiser från Gina Tricot så ansåg gruppen att det kan vara bra om de innehåller erbjudanden 

och rabatter men att det inte får bli för mycket så att det stör. Respondenterna uppgav också 
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att de är intresserade av att få inspiration och tips på hur plaggen kan kombineras och menar 

att det är lätt att köpa mera vid inspirationsbilder och förslag på matchning av plaggen. De 

menade också att de inte är intresserade av information om plaggen, utan att de hellre vill se 

bilder. Deltagarna ansåg vidare att det hade varit bra med en funktion där andra kunder kan 

skriva om plaggen. På frågan om de ser det som ett problem att företag samlar in information 

om dem, angav samtliga att de inte ser några problem med det och menade också att många 

företag gör det. 

 
4.2.3 Word of mouth 
 

Respondenterna uppgav att de tror att ryktesspridning har mycket stor betydelse vad gäller 

mobilapplikationer och uppgav att det är på det sättet som information om applikationer 

sprids. De menade att det är genom att prata med vänner som har liknande telefoner som de 

får reda på nya applikationer. Respondenten som har tillgång till en mobil med applikationer 

angav att hon fick reda på dem via företagets hemsidor, topplistor på applikationsmarknaden 

samt genom vänner. 

 
4.2.4 Image 
 

Vad gäller synen på företaget baserat på om de innehar en applikation eller inte menade re-

spondenterna är av betydelse. Gruppen ansåg att företag som saknar en mobilapplikation kan 

ses som att de inte följer med i utvecklingen. De menade också att det i framtiden kan komma 

att uppfattas som störande om företag saknar en mobilapplikation och ansåg att det är särskilt 

viktigt för de som riktar sig till en yngre målgrupp. På frågan om vad de förväntar sig av en 

mobilapplikation från Gina Tricot så angav respondenterna enkelhet och tydlighet med kate-

gorier som det är lätt att navigera mellan. De betonade även vikten av att applikationen upp-

dateras och även att det hade varit av intresse med olika erbjudanden och inspirationsbilder. 

De menade vidare att det för att underlätta borde finnas ett filter för att sortera bort exempel-

vis vissa storlekar eller färger. Respondenterna ansåg inte att en bloggare hade varit intressant 

att följa, men tror dock att den yngre målgruppen hade uppskattat det. Gruppen betonade 

även vikten av information om vilka plagg som finns i lager och när de levereras samt att det 

ska vara smidigt att handla via applikationen. 

 
4.3 Fokusgrupp 3 
 

Den tredje fokusgruppen utgjordes av fem elever tillhörande åldersgruppen 15-19 år, som 

studerar på Naturvetenskapliga programmet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Två 

respondenter i gruppen innehar telefoner med applikationer medan de övriga tre innehar 

andra typer av telefoner men var införstådda i hur applikationer fungerar. Respondenterna 

med Android mobiler angav Aftonbladet och Radio som favoritapplikationer, där Aftonbladet 

och Facebook var de mest frekvent använda applikationerna. Gruppen såg fördelarna med 

mobilapplikationer som smidigheten och enkelheten, att bara vara ett knapptryck ifrån upp-

kopplingen. Nackdelarna menade de var att det kan vara lätt att bli beroende av att vara upp-

kopplad hela tiden samt risken att någon skulle göra intrång på exempelvis Facebook om mo-

bilen blev stulen. Ingen av respondenterna hade laddat ned en applikation från ett modeföre-

tag, där en menade att hon inte visste att det fanns och den andra angav bristande intresse som 

anledning. Vid frågan om de handlar på Gina Tricot angav två respondenter att det gjorde det 

ibland, dock angav samtliga att de var villiga att ladda ned en applikation från företaget om 

det fanns tillgängligt. 
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4.3.1 Lojalitet och kundvärde 
 

Vid frågan om respondenterna kunde tänka sig att få personliga erbjudanden från Gina Tricot 

svarade samtliga att de var intresserade av att få sådana. Gällande en köpfunktion i applikat-

ionen var gruppen inte lika positiv, flera menade att det kändes osäkert att handla och några 

tyckte att det var besvärligt att handla kläder över Internet då det ansågs svårt att hitta rätt 

storlek. De menade dock att en funktion där kunder som köpt plagget får skriva om hur det 

var i storlek hade varit ett bra sätt för att kunna undgå problemet. Det som skulle få dem att 

använda applikationen igen var om den uppdaterades ofta, att det fanns en kommentars-

funktion samt att den innehöll många bilder och matchningsförslag. 

 
4.3.2 Interaktion 
 

Respondenterna angav att de använder Facebook men inte Twitter. Samtliga ansåg att de 

gärna skulle vilja att Gina Tricots applikation var sammankopplad med Facebook för att se 

vad andra tycker och för att få tips. Gruppen uppgav dock att det borde vara valfritt att sam-

mankoppla applikationen med sin Facebook. Respondenterna var även positiva till push-

notiser, gärna med erbjudanden och rabatter. De menade även att de gärna vill ha inspiration 

och tips om hur plaggen kan kombineras och bilder från olika modevisningar. De uppgav 

även att de skulle vilja ha en funktion där det går att se i vilken butik som plaggen finns samt 

i vilken storlek. Gruppen ansåg även att det var av vikt att information om material och 

tvättråd skulle finnas tillgängligt. På frågan om de såg det som ett problem att företag samlar 

in information om dem, svarade respondenterna att de inte såg det som ett problem utan sna-

rare som en fördel för att kunna få anpassade erbjudanden. Gruppen angav ICAs personan-

passade erbjudanden som exempel som även skulle kunna användas i modebranschen. 

 
4.3.3 Word of mouth 
 

Samtliga respondenter uppgav att ryktesspridning har betydelse för mobilapplikationer, men 

menade själva att de mest laddar ned från topplistor på applikationsmarknaden. De poängte-

rade dock att de även i viss mån laddat ned applikationer efter tips av vänner. 

 
4.3.4 Image 
 

Vad gäller bilden av företaget och hur en applikation kan påverka den, tror respondenterna att 

det kan inverka genom att företag som saknar en applikation kan anses som mindre moderna. 

De menade även att företag med en applikation kan nå ut till fler människor och därigenom 

bidra till en medvetenhet om företaget. På frågan om vad gruppen förväntar sig av en mobil-

applikation från Gina Tricot menade flera att inspirationsbilder hade varit viktigt, både i form 

av bilder från modevisningar men även från olika bloggare för att användarna av applikation-

en ska kunna få tips om hur de kan matcha plaggen. Respondenterna var även positivt in-

ställda till streetstyle-inspiration, där människor i vardagen fotar vad de har på sig och lägger 

ut bilderna för inspiration. Gruppen menade vidare att Gina Tricot då kan föreslå liknande 

plagg i applikationen. Respondenterna ansåg även att en kommentarsfunktion hade varit av 

intresse, där kunder exempelvis kan betygsätta plaggen. 
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4.4 Fokusgrupp 4 
 

Den fjärde gruppen genomfördes med sex respondenter i åldern 15-19 år, samtliga studerar 

på Samhällsvetenskapliga programmet på Sandagymnasiet i Huskvarna. Samtliga i gruppen 

angav att de innehar en Android mobil eller en iPhone, medan en av respondenterna uppgav 

att hon innehar en mobil utan applikationer. Deltagarna ansåg att deras favoritapplikationer 

var Facebook och Spotify, vilka också var de applikationer som de använder mest. På frågan 

om vad de ser för fördelar med mobilapplikationer uppgav respondenterna att de ansåg att 

tillgängligheten och smidigheten var de främsta fördelarna. Vad gäller nackdelarna med mo-

bilapplikationer ansåg gruppen vara att det kunde bli ett beroende då de menade att det skap-

ade ett behov av att vara ständigt uppkopplad. Två av respondenterna angav att de hade lad-

dat ned en modeapplikation, i bådas fall H&Ms applikation, men bara en av dem hade kvar 

applikationen. Anledningen till att den tagits bort menade respondenten var på grund av att 

den inte användes. På frågan om varför övriga respondenter inte laddat ned en modeapplikat-

ion svarade flera av dem att de inte visste att det fanns, en av respondenterna angav även att 

hon inte handlade kläder över Internet och menade därför att det kändes onödigt. Samtliga 

respondenter uppgav att de handlade på Gina Tricot och även att de skulle vara intresserade 

av att ladda ned en mobilapplikation från företaget. 

 
4.4.1 Lojalitet och kundvärde 
 

Respondenterna ansåg sig vara intresserade av att få personliga erbjudanden från Gina Tricot, 

och föreslog ett liknande system som ICA använder sig av med erbjudanden på de produkter 

som kunden handlar mest av. Gruppen ansåg att ett sådant system hade kunnat implementeras 

även hos Gina Tricot. Respondenterna uppgav även att de skulle uppskatta en köpfunktion i 

applikationen men menade att det var viktigt att den var enkel och tydlig för att underlätta 

användningen. De menade att nackdelen med en köpfunktion var att de skulle handla mer 

kläder än vad de hade gjort annars, vilket visserligen är en fördel för företaget. På frågan om 

vad som skulle få dem att använda den igen menade gruppen att det var viktigt att den uppda-

terades ofta och att det skulle hända mycket i applikationen. De angav även att de ville få 

inspiration, idéer och tips i applikationen. Respondenterna ansåg att matchningstips och in-

spiration kunde leda till merköp. De menade också att en bloggare kopplad till applikationen 

kunde inspirera och leda till att fler handlade hos Gina Tricot, då de ansåg att bloggare har en 

stor betydelse bland deras vänner. 

 
4.4.2 Interaktion 
 

Samtliga respondenter uppgav att de använder sig av Facebook men inte av Twitter. Gruppen 

ansåg att de själva inte var intresserade av att koppla samman en applikation från Gina Tricot 

med Facebook, men menade att de trodde att andra kunde vara intresserade av det. Respon-

denterna ansåg sig vara positiva till push-notiser från företaget, gärna med olika erbjudanden 

och rabatter. De påpekade dock att det inte får bli för mycket notiser eftersom det kan upple-

vas som störande. 

 
4.4.3 Word of mouth 
 

Samtliga respondenter tror att ryktesspridning vad gäller applikationer är av stor vikt och 

menade att de alla har laddat ned applikationer efter att ha pratat med andra om dem. De me-

nade också att de kan ladda ned applikationer om de sett dem på applikationsmarknaden. 
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4.4.4 Image 
 

Om huruvida bilden av ett företag påverkas om det innehar en applikation, menade respon-

denterna inte var av någon större betydelse. Dock uppgav de att det i stor utsträckning förvän-

tas att företag ska inneha en applikation idag. På frågan om vad respondenterna förväntar sig 

av en applikation från Gina Tricot, uppgav gruppen att de ville ha olika typer av erbjudanden 

och inspiration. De menade också att applikationen måste var lätt att använda samt vara este-

tiskt tilltalande. Gruppen påpekade också att de hade uppskattat en kommentarsfunktion för 

att lättare kunna handla via applikationen. 
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5. Analys 
 

 

Kapitlet består av en inledning till de huvudämnen som uppsatsen tar upp, vilka sedan presen-

teras var för sig. Utgångspunkten i varje del grundas i empirin som tolkas med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 

 

Analysen utgår från det empiriska material som samlats in genom fokusgruppsintervjuer, 

vilket kommer tolkas med hjälp av den teoretiska referensramen. Uppsatsen utgår från delar-

na i en relationsmarknadsföringsstrategi; lojalitet, kundvärde, interaktion, word of mouth och 

image. Eftersom fallföretaget Gina Tricot har legat till grund för intervjufrågorna till fokus-

grupperna och således det empiriska material som samlats in, kommer utgångspunkten i re-

sonemanget kring mobilapplikationer kopplas till dem och vilka egenskaper deras kommande 

applikation bör innefatta. 

 

5.1 Lojalitet 
 

En viktig del i skapandet av lojalitet genom en mobilapplikation är att generera nya upplevel-

ser för varje inloggning. Aktiva användare av mobilapplikationer blir allt viktigare då nya 

upplevelser ger nöjda kunder vilket skapar lojalitet.
48

Samtliga fokusgruppers respondenter 

menade att det viktigaste för att de skulle vilja använda en applikation igen var att applikat-

ionen förändrades med nyheter och uppdateringar. Samtliga deltagare menade att de var vil-

liga att ladda ned en applikation från Gina Tricot men uppgav att de var osäkra på om de 

skulle använda den. För att Gina Tricot ska få aktiva användare till sin mobilapplikation 

måste den ständigt förnyas för att därigenom skapa nya upplevelser för användarna och gene-

rera ett intresse att använda applikationen igen. 

 

Även Blakeman (2009) stödjer vikten av utformningen av Internetbaserade sidor. För att 

fånga konsumentens uppmärksamhet krävs en lättnavigerad, lättläst och väldesignad hem-

sida. Om inte dessa delar är väl genomtänkta riskerar företaget att kunden väljer bort företa-

gets sida med något så enkelt som ett knapptryck. Respondenterna angav att det var av stor 

vikt att applikationen var enkel att använda och var anpassad till mobilen. Andra delar som 

grupperna ansåg viktiga för att de skulle använda applikationen var förnyelse med uppdate-

ringar samt inspiration, rabatter och erbjudanden. En mobilapplikation måste därför vara lät-

tillgänglig och enkel att använda för att kunderna ska vilja besöka den. Applikationen måste 

även erbjuda dem någon form av värde i form av prisnedsättningar eller inspiration för att de 

ska vara villiga att gå in på den regelbundet. 

 

För att få kunderna att besöka applikation regelbundet och därigenom skapa kundlojalitet 

måste företaget förstå vad kunderna vill ha. Reichheld och Schefter (2000) påpekar att företa-

get har stora möjligheter att bygga en relation med kunden genom den information som kan 

samlas in om köpbeteende och preferenser. Genom att individanpassa och föreslå produkter 

som är anpassade till kunden kan lojalitet skapas. Respondenterna i fokusgrupperna var över-

lag positiva till individanpassade erbjudanden. Fokusgrupp 1 ansåg sig dock vara tveksamma 

eftersom de menade att det kan vara svårt att genomföra om de inte handlade så mycket samt 

att det kunde inkräkta på den privata sfären. Resterande grupper var positiva till att få person-
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liga erbjudanden och såg det snarare som en fördel och en service från företaget. I både grupp 

3 och grupp 4 drogs paralleller till ICAs system med att erbjuda produkter som kunderna ti-

digare handlat, där respondenterna menade att något sådant även kunde implementeras av 

modeföretag. Personliga erbjudanden kan generellt ses som något positivt att tillämpa i en 

mobilapplikation för Gina Tricot då kunderna ser det som en service från företaget. Det finns 

dock en risk att vissa kunder ser det som något negativt eller att det inte tillför dem något, en 

sådan funktion bör därför vara valbar för att på så vis tillfredsställa samtliga kundgrupper.  

 

Blakeman (2009) menar att personliga erbjudanden även möjliggör snabb och enkel försälj-

ning av produkter, där konsumenten själv kan välja när och var den vill handla. Mobilhandel 

har två fördelar, dels i form av bekvämlighet och dels i form av direkt tillgång till produktin-

formation, vilket ger kunden flexibilitet att bestämma när och var inköpet ska ske. Det utö-

kade erbjudandet ger därför mervärde vilket kan bidra till kundlojalitet.
49

 För ett företag som 

missar en sådan funktion, innebär det en förlorad chans till försäljning, menar Neil Strother, 

mobil marknadsföringssamordnare på ABI Research.
50

 Enligt HUI anger detaljhandelsföreta-

gen vissa hinder gällande mobil e-handel, såsom skärmens display och upplösning samt sä-

kerheten i telefonerna. Åsikterna om en köpfunktion i en applikation från Gina Tricot skiljde 

sig åt bland fokusgrupperna. I fokusgrupp 2 var samtliga deltagare positiva till en köpfunkt-

ion och angav att de gärna skulle använda en sådan. De menade att en köpfunktion i mobilen 

innebär en smidighet och tillgänglighet, där de när som helst kan genomföra ett köp. Även 

fokusgrupp 4 var positivt inställda men menade att den skulle vara enkel och tydlig för att de 

skulle använda den, de trodde också att de skulle handla mer om det fanns en köpfunktion i 

mobilen. De andra grupperna var mer negativa där fokusgrupp 1 menade att det kunde vara 

svårt att se på skärmen och att det kändes osäkert att handla via mobilen. Fokusgrupp 1 angav 

att om de skulle handla så måste applikationen vara enkel att använda och inte innehålla for-

mulär som måste fyllas i. Även fokusgrupp 3 var tveksamma eftersom de menade att det var 

svårt att handla kläder utan att prova och ansåg att det skulle kännas osäkert att handla via 

mobilen. Intresset för en köpfunktion i en mobilapplikation skiljer sig åt, vilket kan ses som 

en konsekvens av att det är ett relativt nytt fenomen och ännu inte är helt utvecklat. För Gina 

Tricots mobilapplikation finns ett intresse av att kunna handla och köpfunktionen bör därför 

implementeras för att inte missa chansen till försäljning. För att uppmuntra även de tvek-

samma kunderna bör applikationen vara enkel att använda och presentationen av produkterna 

bör vara anpassad till mobilen för att produkterna ska presenteras på bästa sätt. Det får inte 

heller vara för komplicerat att genomföra ett köp eller kännas osäkert för kunderna att handla, 

varför säkerheten måste vara hög vilket även bör framföras för att kunderna ska känna sig 

trygga. 

 
5.2 Kundvärde 
 

Enligt Aaker (2008) skapas kundlojalitet då individens förväntningar gällande ett produkter-

bjudande upprätthålls, en relation skapas och kunden erbjuds något utöver det vanliga vilket i 

sin tur skapar kundnöjdhet. Smith (2000) beskriver vidare begreppet e-lojalitet, lojalitet på 

nätet, som positivt beteende som genererar återbesök, flera köp och rekommendationer. Re-

spondenterna ansåg främst att det som skulle få dem att ladda ned och använda Gina Tricots 

applikation var om den uppdaterades ofta samt innehåller erbjudanden. Fokusgrupp 2 menar 

att de skulle använda applikationen vid upprepade tillfällen om den är enkel och överskådlig 
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samt ger dem rabatter och erbjudanden. Respondenterna angav även funktioner som inspirat-

ion och matchningsförslag som en viktig del i applikationen. De ansåg även att en kommen-

tarsfunktion där andra kunder kan kommentera produkterna som något som skulle kunna bi-

dra till ökad användning av applikationen. Mobilapplikationer bör i stor utsträckning använ-

das för att skapa värde för kunderna för att därigenom skapa kundlojalitet och återbesök. 

Värdet en mobilapplikation kan generera är dels i form av prisnedsättningar men även i form 

av inspiration genom en estetiskt tilltalande utformning. 

 

Även Levenburg (2004) påpekar att Internet är en kanal som ger möjligheter för företaget att 

öka sin affärsverksamhet och det upplevda kundvärdet av dess erbjudanden. Det upplevda 

värdet påverkar kundnöjdheten och slutligen även återköpsfrekvensen och kundlojaliteten. 

Levenburg (2004) påpekar att det här är av största vikt att företaget lever upp till sina uttalade 

löften. Författaren menar att en nyckel till framgång via e-handel är att uppnå och underhålla 

kundnöjdheten. Respondenterna i fokusgrupp 1 ansåg att det är av stor vikt att det ofta finns 

nyheter och nya plagg i applikationen för att det ska stämma överens med Gina Tricots löfte 

om att leverera nyheter varje vecka. Även de andra grupperna poängterar vikten av att appli-

kationen ständigt ska förnyas för att de ska vilja använda den. Respondenterna menade att om 

företag inte uppnår deras förväntningar vad gäller applikationer så slutar de att använda dem 

alternativt tar bort dem. Det tyder på att applikationen måste generera någon form av värde 

varje gång kunderna går in på den, vilket i sin tur innebär att den måste uppdateras ofta. 

Andra delar som anses skapa värde är interaktion kunder emellan, men även mellan kund och 

företag, vilket bör integreras i applikationen för att kunderna ska kunna kommunicera, ställa 

frågor och få tips. Det visar även på att det är av stor vikt att möta kundgruppens förväntning-

ar, eftersom kunderna snabbt slutar att använda applikationen om den inte fungerar eller lever 

upp till deras förväntningar, där det främst är förnyelse av applikationen som är av stor vikt. 

 

5.3 Interaktion 
 

Interaktionen med kunderna har blivit allt viktigare för företag i takt med att konsumenterna 

förväntar sig kommunikation snarare än passiva budskap. Enligt Mitch Joel, marknadsförare 

på Twist Image, har sociala medier förändrat hur kommunikationen ser ut mellan företag och 

kund. Han menar att alla marknadsförare bör använda sig av Facebook, Twitter och Youtube 

för att nå ut till kunderna.
51

 Facebooks betydelse kan även ses i undersökningen där samtliga 

respondenter angav att de innehar ett Facebook-konto. Dock verkar inte användandet av 

Twitter vara lika utbrett då ingen som deltog i undersökningen använde sig av forumet. Fo-

kusgrupperna var generellt sätt positiva till en sammankoppling mellan Gina Tricots applikat-

ion och Facebook, där respondenterna i fokusgrupp 1 menade att det är ett måste för företag 

idag. Även de övriga grupperna var positiva till en sammankoppling mellan Facebook och 

applikationen. 

 

Carlsson (2009) menar att de företag som arbetar med sociala medier främst bör vara inrik-

tade på att interagera med kunderna, skapa relationer samt skapa förtroende och inte fokusera 

på försäljning. Författaren betonar även att det är viktigt för företag som använder sig av digi-

tala medier att kunderna ska kunna kommentera och berätta vad de tycker om produkterna, 

för att på så vis skapa en kontakt med konsumenterna. Flera respondenter i fokusgrupperna 

ansåg att applikationen borde innehålla en kommentarsfunktion för att det skulle finnas möj-

lighet att kommunicera med andra kunder och skriva kommentarer om produkterna. Respon-

                                                 
51

 http://internetworld.idg.se Hämtad: (2011-03-30) 



 

- 33 - 

 

denterna menade att det även kunde underlätta vid köp att diskutera plaggens passform samt 

att få tips från andra som redan köpt produkten. Fokusgrupp 3 var intresserade av en koppling 

till andra kunder för att få tips av dem, medan fokusgrupp 1 var mer intresserade av att få 

information från företaget. De var dock överens om att en sådan funktion borde vara valbar, 

så att interaktionen sker på kundernas villkor. Fokusgrupp 2 betonade även att de inte var 

intresserade av reklamutskick på Facebook utan snarare mer informativa meddelanden, vilket 

även fokusgrupp 1 ansåg då de menade att Gina Tricots närvaro på Facebook snarare borde 

vara i varumärkesbyggande syfte. I en mobilapplikation ska det finnas möjlighet att intera-

gera både kunder emellan och mellan företag och kund. Ett forum för interaktion kan vara 

genom mobilapplikationens sammankoppling med Facebook, eftersom företags närvaro på 

Facebook ses som en självklarhet idag. Återigen bör en sådan funktion vara valbar för att inte 

skapa irritation hos de kunder som inte är intresserade av att interagera med företaget. Sam-

mankopplingen med sociala medier ska därför inte verka som ytterligare en reklamkanal utan 

fungera som ett sätt att kommunicera med kunderna och främja varumärkesbyggandet. 

 

Även Blakeman (2009) betonar vikten av en interaktiv dialog, vilken är kärnan i all form av 

Internetmarknadsföring. Hon menar att en hemsida ska ha interaktiva möjligheter, besökaren 

ska kunna komma i kontakt med företaget på ett enkelt sätt och erbjuda dem något som får 

dem att vilja återvända, att uppmanas till återbesök innebär ofta återköp. Feurst (1999) menar 

att relationsbyggande blivit allt viktigare och betonar att relationen måste bygga på ömsesi-

digt intresse. Carlsson (2009) betonar även vikten av att interaktionen måste ske på motta-

garens villkor. Samtliga respondenter betonade även de valfriheten gällandes olika funktioner 

i applikationen, bland annat vad gäller push-notiser. Fokusgrupp 1 menade att det annars 

kunde uppfattas som störande om de inte själva valt att använda sig av funktionen. Grupperna 

menade även att det inte fick bli för frekventa utskick. Respondenterna i undersökningen an-

såg samtliga att push-notiser var positivt om de innehöll erbjudande och rabatter, det vill säga 

något som gav dem någon form av värde. De poängterade dock att det inte fick bli för många 

utskick eftersom det då kunde upplevas störande och ge dem en negativ uppfattning om ap-

plikationen och i viss mån företaget. Push-notiser är en kanal för kommunikation mellan före-

tag och kund, som ses som något positivt av kunderna. Dock måste notiserna innehålla något 

som tillför någon slags nytta för kunden, såsom rabatter eller liknande, för att kunderna ska 

vilja interagera med företaget. Det är även av vikt att det inte upplevs som störande, där för 

många meddelanden som inte tillför något värde för kunderna, skapar en negativ bild av före-

taget. 

 

5.4 Word of mouth 
 

Boalch (2011) menar på att den digitala tidsåldern har gett word of mouth ny betydelse. Soci-

ala medier har blivit en kanal som skapat ett stort utrymme för åsikter och rekommendation-

er. Word of mouth kommunikation är enligt Gremler och Brown (1998) den mest betydelse-

fulla vägen kunder kan skapa värde för ett företag på. Samtliga respondenter i fokusgrupper-

na ansåg att word of mouth var av stor betydelse vad gällde mobilapplikationer. De flesta 

menade att de laddat ned applikationer efter att ha fått tips från vänner. Fokusgrupp 1 menade 

att det var vanligt att prata om vilka applikationer som laddats ned och ansåg därför att det är 

viktigt för företag att utveckla bra applikationer för att skapa positivt buzz. Barwise och Me-

ehan (2010) beskriver att det alltid varit riskfullt för företag att göra konsumenten besviken 

och menar att sociala mediers hastighet och utbredning idag bidrar till att ett misstag snabbt 

kan starta negativ ryktesspridning och vara förödande för varumärkets image. Författarna 

menar på att företag som levererar det de lovar och lever upp till sin image istället får många 

fördelar från social media och en positiv ryktesspridning. Carlsson (2009) betonar att det inte 
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längre handlar om att företaget ska hitta rätt målgrupp utan snarare om att de själva ska bli 

valda av kunderna. Respondenterna påpekade också att det kunde vara negativt om applikat-

ionen inte ansågs vara tillräckligt bra. Fokusgrupp 1 menade att de då skulle informera andra 

om det och tog bort applikationen. På grund av sociala mediers allt större spridning och däri-

genom den snabbare och mer omfattande kommunikationen kunder emellan bör företag verka 

för att sprida positiv word of mouth för att därigenom stärka varumärket. Mobilapplikationer 

sprider i stor utsträckning rykten, både bra och dåliga, vilket innebär att det är viktigt för före-

tag att satsa på utvecklingen av en mobilapplikation. En dåligt utformad applikation kan dock 

bidra till att en negativ bild av företaget sprids vilket innebär att färre använder sig av appli-

kationen. 

 

5.5 Image 
 

Blakeman (2009) menar att ett företags image byggs i media och upprätthålls i kundens med-

vetande, baserat på produktens kvalitet eller avsaknad av detta. Varje gång ett företags eller 

en produkts namn uttalas associerar kunden detta med den image och kvalitet varumärket bär. 

Bland fokusgrupperna rådde delade meningar kring hur företagets image påverkas om de 

innehar en mobilapplikation. Fokusgrupp 4 ansåg att det inte har så stor betydelse men me-

nade samtidigt att det i stor utsträckning förväntas av företag idag. Respondenterna i fokus-

grupp 1 menade att en dåligt utförd applikation kan ge en negativ bild av företaget och skapar 

ett ointresse för deras produkter. De menade också att avsaknaden av en mobilapplikation kan 

ge intryck av att företaget inte är etablerade på den teknologiska marknaden. Fokusgrupp 2 

och 3 ansåg även de att avsaknaden av en applikation gav intryck av att företaget inte följde 

med i utvecklingen. Ett företags personlighet måste byggas kring målgruppens önskemål och 

behov, enligt Blakeman (2009). För att konsumenten ska företaget erbjuda varor och tjänster 

som lever upp till vad de lovar köp efter köp. Samtliga respondenterna menade att det var 

viktigt att Gina Tricots applikation var väluppdaterad samt lättnavigerad och enkel att an-

vända. Fokusgrupp 1 betonade att applikationen måste uppdateras ofta med nyheter och in-

spiration för att stämma överens med företagets löfte om att leverera nyheter varje vecka. 

Samtliga grupper ansåg att inspiration och olika typer av erbjudanden och rabatter var delar 

som de förväntar sig av en applikation från Gina Tricot. Fokusgrupp 2 menade även att det 

skulle vara smidigt att handla via applikationen genom exempelvis information om lagersta-

tus på produkterna samt ett filter för att sortera varorna efter exempelvis produktkategori eller 

färg. Fokusgrupp 3 menade att de var intresserade av inspiration med bloggare, streetstyle-

mode och bilder från modevisningar där liknande produkter från Gina Tricot kan föreslås. 

Även fokusgrupp 4 betonade att de förväntade sig inspiration och erbjudanden. De menade 

även att en kommentarsfunktion skulle underlätta handel via applikationen. En mobilappli-

kation påverkar bilden av ett företag, en avsaknad av en sådan gör att företaget inte anses 

följa med i utvecklingen. Det visar även att utformningen av applikationen är av stor vikt, den 

måste vara utformad på ett sådant sätt att den tilltalar kunderna och skapar någon form av 

värde. Det är av stor vikt att applikationen förnyas, en applikation som inte utvecklas glöms 

snabbt bort och bidrar även till att sprida en negativ bild av företaget. 
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6. Slutsatser 
 

 

Kapitlet består av en sammanfattning av de slutsatser som framkommit av analysen. Därefter 

följs ett avsnitt med en avslutande diskussion där vikten av mobilapplikationer diskuteras samt 

implikationer för fallföretaget Gina Tricot. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forsk-

ning. 

 

 

Utgångspunkten i uppsatsen har varit att studera hur mobilapplikationer kan användas för att 

skapa kundlojalitet med hjälp av att öka kundvärdet och interaktionen för att därigenom 

sprida positiv word of mouth för att stärka företagets image. Både det teoretiska materialet 

och den empiriska undersökningen indikerar att mobilapplikationer är en viktig kanal för fö-

retag i skapandet av kundlojalitet. Undersökningen visar på att ett fast fashion-företags mo-

bilapplikation till stor del påverkar hur konsumenterna ser på företaget, flera respondenter 

menar att de blir negativt inställda till företaget om deras applikation fungerar dåligt. Det 

innebär att applikationen måste skapas efter kundernas behov och vad de anser vara av värde 

för att de ska uppskatta och använda applikationen, vilket därigenom leder till fler köp och att 

företagets image stärks. 

 

Vid skapandet av lojalitet genom en mobilapplikation är det viktigt att generera nya upplevel-

ser för varje inloggning för att konsumenterna ska vilja använda applikationen igen. Förny-

else av applikationen för att generera upprepade besök är även något som betonas i undersök-

ningen där samtliga respondenter framhöll att det var av stor vikt att applikationen förändra-

des och innehöll nyheter för att de skulle vara villiga att använda den regelbundet. Hur appli-

kationen är utformad är även av stor vikt, där studien tyder på att fokuseringen bör ligga i att 

skapa en användarvänlig applikation som är lättnavigerad, vilket även stöds av studien som 

visar på att enkelhet är något som respondenterna efterfrågar av en mobilapplikation. Även 

Blakeman (2009) betonar vikten av en hemsidas utformning och påpekar att delarna måste 

vara väl genomtänkta, annars riskerar företaget att kunden väljer bort företagets sida med 

något så enkelt som ett knapptryck. En annan viktig del som gick att urskilja ur undersök-

ningen var att applikationen måste ge någon form av värde för att skapa en vilja att gå in på 

den igen. Respondenterna menade att värdet kan bestå av prisnedsättningar, personliga erbju-

danden eller inspiration. Om inte applikationen lever upp till förväntningarna eller är svåran-

vänd, menade respondenterna att de antingen slutar använda den alternativt tar bort den. Det 

är därför av stor vikt för fast fashion-företag att möta sin kundgrupps förväntningar och skapa 

en applikation utifrån deras behov. 

 

Vikten av en köpfunktion i applikationen var inte entydig, men bör ändock implementeras för 

att ge de kunder som vill möjligheten att handla. Företaget ges därigenom en ytterligare chans 

till försäljning, vilket även Neil Strother, mobil marknadsföringssamordnare på ABI Rese-

arch, betonar eftersom företag som saknar en köpfunktion även missar ett försäljningstillfälle. 

Köpfunktionen bör även anpassas till de krav som kunderna har, där lättillgänglighet och en-

kelhet samt någon form av ekonomisk förmån är drivkrafter för att få fler kunder att använda 

funktionen. Även om efterfrågan på en köpfunktion i en mobilapplikation inte är så omfat-

tande idag är tendensen att efterfrågan kommer att öka. De hinder som ses för mobilhandel, 

både av respondenterna i undersökningen och av detaljhandelsföretagen som HUIs undersök-

ning visar, kan vara en konsekvens av att mobilhandel ännu inte är helt etablerat, vilket därför 

kan ses som en framtida marknad. Ett fast fashion-företags mobilapplikation bör därför inne-
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hålla en köpfunktion, inte bara för att öka chansen till försäljning och tillfredsställa de kunder 

som efterfrågar mobilhandel, utan även som ett sätt att möta en växande efterfråga i framti-

den. 

 

Interaktion i en mobilapplikation är av stor betydelse för konsumenterna, undersökningen 

visade tydligt på att respondenterna både är intresserade av interaktion med företaget och 

andra kunder. Ett fast fashion-företag bör därför skapa en mobilapplikation som innehåller en 

funktion där kunder och företag kan interagera, som ett sätt att möta kundernas behov. Inter-

aktion genom sociala medier såsom Facebook sågs även generellt sätt som något positivt, så 

länge det inte rör sig om reklamutskick. Studien tyder dock på att interaktionen måste ske på 

konsumenternas villkor, vilket går i linje med Carlsson (2009) som betonar vikten av att in-

teraktionen måste ske på mottagarens villkor. En koppling till Facebook ses som ett måste för 

fast fashion-företag idag, då kunderna förväntar sig att företaget ska vara närvarande inom 

sociala medier och vill få tillgång till information från företaget eller andra kunder. Det är 

dock viktigt att sociala medier såsom Facebook inte ses som ytterligare en reklamkanal utan 

istället fungerar som ett forum att informera och interagera med kunderna. 

 

Resultaten visar tydligt på att skapandet av kundlojalitet är av stor betydelse för företaget för 

att skapa framgång genom den kanal som en mobilapplikation utgör. Konsumenterna godtar 

inte en mobilapplikation som är dåligt utformad eller tekniskt felaktig. Om så är fallet resulte-

rar det i att de slutar använda applikationen men även att de sprider negativ word of mouth, 

vilket i sin tur försämrar företagets image. Betydelsen av word of mouth vad gäller mobilap-

plikationer visades i undersökningen vara stor då det framgick att de tillfrågade pratade om 

mobilapplikationer med sina vänner där de både rekommenderade applikationer och avrådde 

från nedladdning av dem. Även vikten av att inneha en mobilapplikation för fast fashion-

företag idag betonades då företag som saknade en mobilapplikation ansågs omoderna. Fast 

fashion-företag bör således inneha en mobilapplikation, inte bara som en kommunikationska-

nal och ett utökat serviceerbjudande till kunderna, utan även som ett sätt att stärka varumär-

ket.  

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatserna att företag inom fast fashion kan skapa kundlojalitet 

genom en mobilapplikation med fokus i att skapa förnyelse, värde och enkelhet för kunderna 

för att på så vis få dem att besöka applikationen igen. Genom att öka interaktionen med kun-

derna både genom mobilapplikationen men även med en koppling till sociala medier såsom 

Facebook, kan företag skapa en kontakt med kunderna och därigenom lättare möta deras be-

hov och på så vis skapa kundnöjdhet och kundlojalitet. Studien har även visat på att genom 

att möta kundernas förväntningar vad gäller en mobilapplikation, kan positiv word of mouth 

spridas då konsumenterna i stor utsträckning diskuterar applikationer med varandra. Under-

sökningen visar även på att företagets image till stor del påverkas av den word of mouth som 

sprids om mobilapplikationer. Företagen kan inte längre själva styra hur de ska uppfattas utan 

ett fast fashion-företags image påverkas till stor del av konsumenterna och de rykten de spri-

der. Det handlar inte längre om att företaget ska hitta kunderna utan snarare om att de själva 

ska bli valda av kunderna. 
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6.1 Avslutande diskussion 
 
Av studien har framkommit att lojalitetskapandet är en viktig del vid implementeringen av en 

mobilapplikation för modeföretag. Kundlojalitet skapas genom förnyelse av applikationen 

eftersom konsumenterna förväntar sig nya upplevelser så gott som varje gång de använder 

den. Lojalitet skapas även genom att anpassa erbjudanden till konsumenterna, ur undersök-

ningen framkom att respondenterna ville ha någon form av nytta för att de skulle vilja an-

vända applikationen regelbundet. Kundvärdet visade sig öka med lägre priser och olika er-

bjudanden, men även med inspiration och modetips. Andra egenskaper som ansågs höja vär-

det var en enkel och lättnavigerad applikation samt möjligheter till en kommentarsfunktion 

där kunderna kan interagera med varandra och med företaget. Ökad interaktion, både genom 

applikationen och sociala medier, ses som ett måste för företag enligt respondenterna i under-

sökningen. Interaktionen måste dock ske på kundernas villkor, därför ska de funktioner som 

används i interaktionssyfte, såsom exempelvis en sammankoppling med Facebook, vara val-

bara. 

 

Det är av stor vikt för modeföretag att mobilapplikationen lever upp till förväntningarna som 

kunderna har, om applikationen inte innehåller de värden som konsumenterna efterfrågar 

slutar de använda den och sprider negativ word of mouth. Studien visade tydligt på att word 

of mouth är av stor betydelse vad gäller mobilapplikationer. Respondenterna i undersökning-

en menade att de i stor utsträckning laddar ned applikationer efter att ha fått tips av andra. Det 

är därför av stor vikt att företag tar hänsyn till vad kunderna efterfrågar och därigenom arbe-

tar för att skapa positiv word of mouth genom att möta kundernas förväntningar och snabbt 

bemöta kritik på nätet. Word of mouth visade sig därigenom vara en viktig del för att stärka 

företagets image. I studien framkom att mobilapplikationer i stor utsträckning påverkar före-

tagets image, respondenterna menade att en avsaknad av en applikation samt en dåligt utförd 

applikation båda bidrar till en försämrad bild av företag. För att modeföretag ska stärka sin 

image bör de skapa en applikation som tillfredsställer kundernas behov av förnyelse, värde, 

enkelhet och interaktion, för att därigenom uppnå kundnöjdhet och positiv word of mouth. 

 
6.1.1 Implikationer för fallföretaget Gina Tricot 
 
Ur studien gick det att urskilja många konkreta förslag för fallföretaget Gina Tricot att till-

lämpa. För att skapa kundlojalitet har undersökningen visat på att förnyelse och uppdatering 

av applikationen är av stor vikt. Det är särskilt angeläget för ett företag som Gina Tricot vars 

affärsidé bygger på att leverera nyheter varje vecka, vilket också är något som kunderna för-

väntar sig. Förnyelsen behöver inte bara bestå i att applikationen uppdateras med nya plagg, 

utan kan även bestå av inspirationsbilder och olika erbjudanden. Applikationen bör vara ut-

formad i linje med företagets image där vi menar att applikationen ska ses som en lojalitets-

skapande och varumärkesstärkande kanal och ett sätt att bygga relationer med kunderna. Stu-

dien betonade även vikten av att tillföra kunderna värdeökande tjänster. Intresset var stort för 

olika typer av förmåner, såsom fri frakt, rabatter och personliga erbjudanden. Vi menar att 

kunderna som använder applikationen aktivt borde få någon typ av förmån för att uppmuntra 

dem att använda applikationen samt sprida positiv word of mouth till vänner och bekanta. 

Studien tyder även på att inspiration är en viktig del i skapandet av lojalitet via en mobilap-

plikation. Inspirationen kan utgöras av bilder från modevisningar med kopplingar till lik-

nande plagg hos Gina Tricot men även av bilder som visar hur plaggen kan kombineras. Kon-

sumenterna förväntar sig en livsstilsskapande applikation där förslag på exempelvis bloggare, 

streetstyle-mode och matchningstips är delar som skulle uppskattas i en mobilapplikation 

enligt respondenterna i undersökningen. Vi ser inspirationsdelarna i applikationen som ett sätt 
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för Gina Tricot att skapa förnyelse och förändring. Genom att visa olika streetstyle-bilder 

eller använda sig av en blogg som uppdateras ofta, går det att på ett enkelt sätt förnya appli-

kationen.  

 

Studien visar även på att applikationen måste vara enkel att använda, för att kunderna med 

lätthet ska kunna navigera mellan sidorna. Enkelhet är något som betonas i undersökningen, 

mobilapplikationen måste vara smidig att använda för att konsumenterna ska vilja besöka den 

igen. Applikationen ska erbjuda samma värde som hemsidan, men vara enklare att använda 

och vara lättnavigerad. I undersökningen förslogs även olika typer av filter för att underlätta 

användningen av applikationen. Genom att erbjuda en filterfunktion kan kunderna få fram en 

viss storlek eller plagg när de söker efter produkter, vilket underlättar användningen. Även 

information om vilka plagg som finns i lager samt vilka butiker och storlekar som de finns 

tillgängliga i, bör vara information som finns att tillgå för konsumenterna. Information om 

tvättråd och material efterfrågas av vissa kunder varför sådan information bör finnas tillgäng-

lig. Funktionen borde därför vara i en underliggande kategori för att de som är intresserade 

ska kunna ta del av informationen. En annan funktion som efterfrågas är en kommentars-

funktion, där kunderna kan kommentera olika produkter och kommunicera med varandra. 

Även företaget ska ha möjlighet att göra inlägg och informera kunderna. Vi anser att de ovan 

nämnda funktionerna bidrar till att öka värdet för kunderna genom att de uppfyller kraven för 

förnyelse och enkelhet som undersökningen visar är starka indikatorer för vad som skapar 

kundnöjdhet.  

 

Undersökningen visade på att intresset för individanpassade erbjudanden var stort bland re-

spondenterna. I studien framgick att det fanns ett intresse för att implementera ett system där 

kunderna får erbjudanden på liknande produkter som de köpt tidigare, liknande ICAs system 

med individanpassade erbjudanden. Dock menar vi att tekniken inte är tillräckligt utvecklad i 

dagsläget samt att systemet inte kan erbjuda modeprodukter på samma sätt som med livsme-

del eftersom de är helt olika produkttyper. Eftersom mode till stor del handlar om estetik vil-

ket kan ses som något abstrakt är det därför svårt att ta reda på en kunds preferenser. För 

kunder som handlar mer sällan är det svårt att skapa sig en bild av deras köpbeteende, vilket 

även en av fokusgrupperna betonade. Informationen om köp bör dock användas i det syftet 

att visa vilka plagg som finns tillgängliga och i lager, vilket även var något som ansågs vik-

tigt av respondenterna. Istället för att få erbjudanden på vissa plagg som kunderna handlat 

mycket av, kan personlig erbjudanden istället bestå av rabatter eller checkar som kunder som 

är aktiva användare av applikationen och även handlar via den får. Vad gäller en köpfunktion 

i applikationen visar undersökningen inte på något entydigt svar. Vi anser dock att företaget 

bör implementera funktionen för att de som vill handla via mobilen ska ha möjligheten att 

göra det. I dagsläget är mobilhandel ännu inte etablerat, men det är något som vi tror kommer 

att öka i framtiden. Att skapa en mobilapplikation utan en köpfunktion kan därför innebära en 

missad chans till försäljning.  

 

Interaktionen med kunderna är av stor vikt vilket studien påvisar. Kopplingen mellan Gina 

Tricots applikation och Facebook bör finnas för att lättare kunna kommunicera och informera 

kunderna. Undersökningen visar på att respondenterna anser att en sådan koppling är ett 

måste i dagsläget och något som de efterfrågar. Kommunikation via push-notiser var också av 

intresse enligt respondenterna i undersökningen, dock måste de innehålla någon form av 

värde med erbjudanden eller rabatter. Det är viktigt att kommunikationskanalerna inte an-

vänds för reklamutskick, utan att de snarare består av information. Studien pekar på att funkt-

ionerna för att interagera med kunderna ska vara valbara för att kommunikationen ska ske på 
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kundernas villkor. Vi anser utifrån studiens resultat att flertalet funktioner ska vara valbara 

för att på så vis tillfredsställa olika kundgruppers behov. 

 

Vikten av att sprida positiv word of mouth visade sig vara av stor betydelse, då studien visar 

på att respondenterna i stor utsträckning påverkas av word of mouth vid nedladdning och 

användning av mobilapplikationer. Gina Tricot ska därför i största mån skapa en applikation 

som motsvarar kundernas förväntningar och vad de anser vara värdefullt. Andra delar som är 

viktiga vid skapandet av word of mouth är att det med jämna mellanrum händer något oväntat 

på applikationen som på så vis skapar buzz och genererar uppmärksamhet. Undersökningen 

visar även på att flera respondenter inte var medvetna om att vissa applikationer fanns, där de 

tyckte att företag borde marknadsföra applikationerna mer. Därför är det viktigt för Gina Tri-

cot att skapa word of mouth för att fler människor ska bli medvetna om deras applikation och 

på så vis skapa ett intresse och en vilja att ladda ned applikationen. Studien tyder också på att 

företagets image påverkas av om de innehar en mobilapplikation eller inte samt av hur bra 

den anses vara. Vi anser därför att det är viktigt för Gina Tricot att utveckla en applikation 

som ett sätt att stärka bandet till sina kunder, skapa kundvärde och lojalitet och därigenom 

stärka företagets image. Utformningen av applikationen måste vara genomtänkt för att möta 

kundernas behov eftersom konsumenterna idag inte tolererar dåligt fungerande applikationer. 

De ledord som Gina Tricot ska utgå ifrån vid skapandet av en mobilapplikation är enligt vår 

studie förnyelse, värde och enkelhet. 

 
6.1.2 Framtida forskning 
 

Uppsatsen har varit avgränsad till fast fashion-segmentet inom modebranschen och fallföre-

taget Gina Tricot. Vi menar att uppsatsen problemformulering, hur företag ska skapa kundlo-

jalitet genom en mobilapplikation, hade varit intressant att undersöka även tillämpad för 

andra branscher. Mobilapplikationer är av stor betydelse även utanför modebranschen och vi 

ser att fler och fler företag börjar förstå möjligheterna att agera i den nya marknadskanal som 

mobilapplikationer utgör. 

 

Uppsatsens fokus ligger i relationsmarknadsföring på Internet och de underliggande faktorer-

na som bidrar till att skapa kundlojalitet. Vi anser att en annan viktigt aspekt som uppsatsen 

inte behandlar är hur uppmärksamhet kring mobilapplikationer kan påverka företag. Det vore 

därför intressant att undersöka hur en mobilapplikation kan fungera som ett sätt att attrahera 

nya kunder genom att skapa buzz och word of mouth kring applikationen. 

 

Integritet är en annan aspekt som kan komma att få allt större betydelse i framtiden vad gäller 

kopplingen till mobilapplikationer. Intressant vore därför att undersöka hur kontakten med 

företag kan skapa integritetsproblem och hur insamlingen av kundinformation kan inkräkta 

på den privata sfären. 

 

Studien har utgått från den yngre åldersgruppen kvinnor från 15-30 år och deras åsikter kring 

mobilapplikationer. Det hade därför varit intressant att undersöka en äldre åldersgrupp och 

deras preferenser gällande mobilapplikationer. Studien hade därigenom kunnat breddas och 

ge en djupare förståelse kring hur mobilapplikationer används. 
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Bilaga 1. Förundersökning av Gina Tricots kunder 
 
Stad Butik Kundkrets Typisk kund Övriga kommen-

tarer 

Borås Österlånggatan 40 12-65 år 16-17 år Den tillfrågade 

anser att äldre 

börjat handla mer. 

Eskilstuna Affärshuset 21an 12-50 år 18-20 år  

Göteborg Kyrkogatan 11 13- 65 år 20-25 år Den tillfrågade 

ansåg att ålders-

spektrat är bre-

dare i mindre stä-

der. Hon anser 

även att äldre bör-

jat handla mer. 

Jönköping Östra Storgatan 28 12-65 år - På senare år har 

fler äldre börjat 

handla mer. 

Kalmar Skeppsbrogatan 12 16 år och 

uppåt 

18-19 år  

Landskrona Järnvägsgatan 4 - 16-18 år Den tillfrågade 

anser att kund-

kretsen består av 

alltifrån yngre 

tjejer till äldre 

damer. 

Luleå Storgatan 51 9-75 år 15-35 år  

Skellefteå Nygatan 49 15-60 år 25 år Ofta handlar 

mamma och dot-

ter tillsammans 

och köper lika 

mycket var. 

Stockholm Sveavägen 4-6 13-70 år 13-17 år Anser att kund-

kretsen har stor 

spridning i åldrar. 

Uddevalla Torp 10 10-75 år 15-30 år  
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Bilaga 2. Intervjuguide till fokusgrupper 
 
Frågor ställda till fokusgrupp 1- 4. 
 
Inledande frågor 
 

Vad har ni för typ av mobil? 

Vilken är er favoritapplikation? 

Vilka applikationer använder ni mest? 

Vad ser ni för fördelar med mobilapplikationer? 

Vad ser ni för nackdelar med mobilapplikationer? 

 

Har ni en applikation från ett modeföretag? 

Använder ni applikationen/erna? 

Varför använder ni den/de? 

Hur använder ni applikationen? 

Varför använder ni inte den/de? 

 

Varför har ni valt att inte ladda ned en sådan? 

 

Brukar ni handla på Gina Tricot?  

Hur ofta handlar ni på Gina Tricot? 

Skulle du kunna tänka dig att ladda ned en applikation från Gina Tricot? 

 
Lojalitet och kundvärde 
 

Vad för funktioner skulle applikationen innehålla? 

Skulle ni kunna tänka er att få personliga erbjudanden från Gina Tricot? 

Bör applikationen innehålla en köpfunktion? 

Skulle ni handla om applikationen innehöll en köpfunktion? 

Varför skulle ni göra det? 

Varför skulle ni inte göra det? 

Vad skulle få er att välja Gina Tricots applikation framför andra modeföretags applikation-

er? 

 

Vad skulle få er att använda applikationen igen? 

 

Interaktion 

 

Använder ni Facebook? 

Använder ni Twitter? 

Skulle ni vilja att applikationen var sammankopplad med Facebook eller Twitter? 

Är ni intresserade av att få information från företag genom push- notiser? 

Vill ni ha inspiration och tips från företaget gällande deras produkter? 

Ser ni det som ett problem att företag samlar in information om vad ni köper? 

 

Word of mouth 
 

Tror ni att applikationer kan sprida rykten (bra/dåliga) bland konsumenter (word of mouth)? 
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Hur fick ni höra om de applikationer som ni har valt att ladda ned? 

 

Image 
 

Påverkas er bild av företag av om de har en applikation eller inte? 

Vad förväntar ni er av en applikation från Gina Tricot? 
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Bilaga 3. Transkribering av fokusgrupper 
 
Fokusgrupp 1 
 

M = Moderator 

R1= Respondent 1 

R2 = Respondent 2 

R3 = Respondent 3 

R4 = Respondent 4 

 

Inledande frågor 

 

M: Vad har ni för typ av mobil? 

R1: En HTC Desire 

R3: En Iphone 3 

R2: En HTC, av enklare modell. 

R4: En Iphone 4 

 

M: Vilken är er favoritapplikation? 

R3: Jag använder Facebook mest jag med. 

R1: Facebook är den jag använder mest. 

R2: Jag har inga applikationer i dagsläget. 

R4: WhatsApp för att skriva med mina vänner. 

 

M: Vilka applikationer använder ni mest? 

R2: Använder inte applikationer. 

R1: Facebook, Yr.no och Aftonbladet. 

R3: Facebook och Aftonbladet. 

R4: WhatsApp, Facebook och Yr.no. 

 

Grundläggande frågor 

 

M: Vad ser ni för fördelar med mobilapplikationer? 

R1: Tillgängligheten kanske, om man nu har en sådan här telefon. 

R2: Smidigheten tänker jag, lätt att få det överskådligt, jobbigt att sitta med hela hemsidan på 

en dator, lättare med en applikation då den är anpassad efter mobilen. 

R3: - 

R4: Närheten till nyheter och så. När man är on-the-go så att säga.  

 

M: Vad ser ni för nackdelar med mobilapplikationer? 

R4: Det är väl mer för företaget tänker jag, har man en jättebra idè då kanske den inte funge-

rar att lägga in i en applikation utan då kanske man måste göra en browser till det. 

R3: Om den är kass så blir man bara sur liksom. 

R4: Är en applikation inte tillräckligt bra så är det bara att skita i det. 

R1: Och då skiter man i hemsidan också. 

R4: Ja, lite så. 

 

M: Har ni en applikation från ett modeföretag? 

R4: Ja, det har jag. 
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R1: Ja, jag hade det innan jag tappade min telefon, eller förresten nej, det finns inte till min 

telefon. 

R4: Nej, jag tänkte väl det, det finns väl inte till Android? 

R1: Nej, men jag har använt H&Ms applikation för den kommer man till via hemsidan, så det 

är samma som applikationen, så jag har typ använt H&M applikationen. 

 

M: Använder ni applikationen/erna? 

R4: Nej, jag får ju uppdateringar hela tiden (syftar på H&Ms applikation) och sådär men den 

funkar inte riktigt som den ska, om vi säger att jag har fått meddelande om att åtta uppdate-

ringar skett så är det inte så i applikationen. Jag tycker inte att den är jätterolig heller, vissa 

funktioner är bra när man väl går in på dem, inte för att jag använder den aktivt, det finns nog 

dem som gör det. 

R2: Är inte det jobbigt att få uppdateringar hela tiden? 

R4: Jo, det blir rött (Kommer upp en röd punkt då en uppdatering skett) och så måste man in 

och titta på det. Jag vet inte om det ökar min konsumtion men det är väl det de egentligen 

vill. 

 

M: Varför använder du den inte då? 

R4: Kanske för att jag är jag, jag känner inte att jag måste hålla mig uppdaterad hela tiden. 

Jag känner mig inte jätte inspirerad av den heller liksom. 

R1: Jag tycker att den är ganska trevlig. 

R4: Ja, den är ju trevlig om man använder den men jag använder den ju inte. 

R1: Ja, den är ju inte så rolig kanske. Det är lite svårt att trycka här och där tycker jag, typ 

jättesmå pilar. 

R3: Jag använder den (H&Ms applikation) inte, jag känner inget behov av det. Jag vet inte 

vad den går ut på riktigt heller, vad det finns på den. 

R4: Det är typ bilder på de senaste plaggen och kollektionerna. 

R3: Jaha. 

R4: Och sen kan man spara ner plaggen i en önskelista och visa i butiken, exempelvis den här 

toppen för 129: - vill jag köpa.  

R3: Jaha, jag har inget behov av det. Jag brukar inte leta så aktivt efter saker så, jag är mer så 

här om jag råkar se något så vill jag ha det då. 

R4: Du går hellre i butiker och så? 

R3: Ja, eller så kollar jag på Internet, men jag brukar sällan leta efter saker jag vill ha, de 

springer jag mest på nuförtiden. 

R2: För min del så handlar det om att jag inte vet hur det funkar och att jag inte känner något 

behov av det. Jag känner mig ganska nöjd och jag tycker att man får mycket information från 

andra håll ändå.  

R4: För min del så handlar det om att jag går in och kollar när jag är lite uttråkad och oj! det 

kanske har kommit något nytt där. Det är mest tidsfördriv. 

R2: Då är det ju väldigt bra i för sig. 

R4: Ja, typ en åka på bussen applikation, kan jag tycka. Jag sitter inte hemma och ödslar tid 

på det. 

R2: Då borde det vara väldigt bra för företagen, om man använder en applikation som tids-

fördriv, då matas man med deras märke hela tiden.  

R1: Ja, det är verkligen då man kollar på sånt. 

R4: Ja, då man har en liten stund över. 

R3: Jag tycker man nästan man kan bli lite sur, om det står att det har kommit in ett plagg och 

sen finns det inte. Sen går man till butiken och letar efter det här plagget och då finns det inte 

och då blir man sur istället. 
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R1: Mer sur om plaggen har funnits men tagit slut, om det står att det är nytt. 

R3: Det vore nice att kunna se på en applikation i vilka butiker plaggen finns eller när de 

kommer in eller liknande saker. Det skulle jag faktiskt uppskatta, det skulle jag faktiskt kunna 

ha användning av. 

R1: Din Sko tillexempel, de har skitbra på sin hemsida, där kan man kolla efter ett par skor, 

vilken färg och storlek man vill ha o så står det exempelvis stl. 37 ett fåtal, stl.38 flera. Sånt 

är verkligen ja tack! då vet jag. 

R3: Håller med R1. 

R2: Då behöver man inte ringa till kundservice så det är ju bra. 

R3: Sånt skulle jag uppskatta i en applikation. 

R4: Jag kan tänka så här, på H&M applikationen, det är den enda jag har erfarenhet av, där 

vet man inte ens vilken kollektionen kläderna tillhör. Man vill gärna kunna se exempelvis om 

det är trendplagg och var de finns att köpa. Annars känner man att det inte är någon idé att jag 

kollar. Det borde finnas mer information. 

R3: Så är det väl på Gina Tricot, de har väl olika mycket de tar in i olika städer och då är det 

ju jättebra att veta vad som kommer till vilken stad så man vet om det är någon idè att leta 

efter plagget.  

R4: Men alla plagg finns väl på deras webbshop? 

R3: Är det så? 

M: Det tvivlar jag på. 

R2: Då kanske det är en smart idè att det man visar i applikationen (Gina Tricots framtida) 

ska också finnas på webbshopen. 

R4: I webbshopen ska alla plaggen finnas som finns ute i butik tycker jag med. Kanske inte 

peaken på modetriangeln men övriga. 

 

M: Brukar ni handla på Gina Tricot? 

R4: Nej. 

R1: Ibland. 

R2: Inte längre. Jag har ändrat mina konsumtionsvanor och väljer att inte lägga pengar på 

kläder från Gina Tricot. 

R3: Jag brukar gå in där men jag brukar inte komma ut med något så ofta. 

 

M: Skulle ni kunna tänka er att ladda ned en applikation från Gina Tricot? 

R4: Jag skulle kunna tänka mig att ladda ned den men sen vet jag inte om jag skulle använda 

den, typ så som jag har gjort med H&Ms applikation. Rent spontant känner jag att om jag 

hade velat ha en mobilapplikation från Gina Tricot så hade jag velat se inspirationsbilder, att 

det blir mer en livsstilsapplikation än just Gina Tricots shoppa applikation. Det är någonting 

jag skulle efterfråga, man kan exempelvis koppla den till modebloggare som visar upp dagens 

outfit. Om bloggaren bär exempelvis jeansshorts så visar Gina Tricot ett par av deras 

jeansshorts i applikationen. 

 

Lojalitet och kundvärde 

 

M: Vilka funktioner skulle Gina Tricots applikation innehålla? 

R3: Jag tror att för att få folk att ladda ned applikationen är det bra om det är erbjudanden och 

rabatter som bara finns där. Exempelvis dagens erbjudande, idag får du 20 % om du köper ett 

par shorts. Tänk lite inspiration i julkalendern. Då får man någonting tillbaka av att gå in i 

applikationen.  

R4: Helgens party outfit skulle också vara en möjlighet, att det kommer nytt varje vecka inför 

helgen.  
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R4: Man skulle kunna ha en slags Gina Tricot bloggare, men jag är lite osäker kring detta.  

R3: I så fall tycker jag att det ska vara en anonym som man inte vet vem det är, om man inte 

gillar en viss bloggare kan det bli negativt för företaget annars.  

R4: Man skulle kunna skicka in veckans bilder, veckans outfit som inspiration. Om personen 

då har ett plagg som finns hos Gina Tricot eller är liknande så kan företaget då erbjuda det. 

Lite Get The Look, kändis känsla på det. Det skulle även kunna vara en överraskning, att det 

är olika personer som visar outfits varje gång eller olika bloggare som skriver inlägg. Det 

skulle även kunna vara när olika kollektioner släpps. Nyheter varje vecka är ju deras grej, de 

skulle kunna ha nya kampanjer varje vecka.  

 

M: Skulle ni kunna tänka er att få personliga erbjudanden från Gina Tricot? 

R4: Nja, jag tänker att det går emot fast fashion industrin. Man ska uppdatera sin garderob 

med nyheter hela tiden, bara för att du köpte ett visst plagg förra veckan så ska du ju inte 

köpa liknande igen nästa vecka utan då ska du tänka nytt.  

R2: Jag vet inte om Gina Tricot har det så idag, om de samlar in information om kunder och 

delar in dem i olika grupper. I så fall skulle det ju kunna vara applicerbart i en applikation. 

Vilken typ av kund det är och vad de handlar. 

R3: Men då måste man handla där mycket, det räcker ju inte att jag köper enstaka plagg så 

ser de vad jag tycker om utan då måste man handla mycket. 

R2: Det kan kännas som lite onödigt jobb att ha det personliga, jag tror att det är så att man 

integrerar lite på ens egen sfär, man vill ha en distans till det.  

R4: Fast Gina Tricot är ett så pass opersonligt företag, de har ingen målgrupp typ. Utan alla 

ska handla, schysst mode till schyssta priser typ. Då känns det som att man inte kan ruta in 

det för mycket heller. 

 

M: Skulle ni handla om applikationen innehöll en köpfunktion? 

R1: Jag är lite tveksam, jag tycker inte om att handla över Internet.  

R4: På en applikation känns det ännu mer tveksamt.  

R3: Att sitta och pilla på en telefon, man ser ju inte så bra, lite krångligt. 

R1: Hellre koppling till butik i så fall. 

R4. Iså fall kan man lägga in sin e-mail, den här tröjan lägger jag i min önskelista o då skick-

as ett mail till e-mailen med en bild på tröjan och därifrån kopplas man till webbutiken. Men 

inte direkt via mobilen, det skulle jag inte vilja.  

R1: Just när det gäller kläder blir det lite mycket. 

R4: Det kommer inte vara värt mödan för besväret. 

R3: Om det ska finnas en köpfunktion så ska det vara smidigt och enkelt och handla. Man ska 

inte behöva fylla i alla personuppgifter utan det ska gå fort, typ att man bara loggar in.  

R4: Jag tycker att kunderna ska kunna skriva sina omdömen om produkterna, exempelvis om 

plagget är stort eller litet i storleken. Det tror jag skulle underlätta för att köpa via en applikat-

ion.  

 

M: Vad skulle få er att välja Gina Tricots applikation framför andra modeföretags applikat-

ioner? 

R4: Jag tror inte det handlar om antingen eller, jag tror man har alla applikationer från mode-

företag. Det handlar inte om att välja bort något. 

Resterande håller med.  
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Interaktion 

 

M: Använder ni Facebook? 

R1: Ja, det gör jag. 

R2: Ja. 

R3: Ja. 

R4: Ja. 

 

M: Använder ni Twitter? 

R1: Jag använder mig inte av Twitter, jag har tänkt göra ett konto. Jag vill ta en provvecka. 

R3: Jag har inte fattat Twitter. 

R4: Det känns lite äldre. 

R2: Jag tror det är stort i andra länder. 

R3: Jag tror även att det är det i Sverige, på vissa håll. Framförallt i kändisvärlden. 

R1: Det är lite därför jag vill bli medlem, inte för att folk ska läsa mina inlägg utan för att jag 

ska kunna läsa kändisarnas och även alla andras. 

R3: Hur fungerar detta? Finns det en applikation som heter Twitter? 

R1: Ja, det finns det, du gör ett inlägg med högst 140 tecken. 

R2: Det kan bli lite mycket tycker jag, med alla uppdateringar. Att det kan bli jobbigt, jag 

tänker tillbaka på det R4 sa innan om åtta uppdateringar, att man inte matar in för mycket in 

applikation. 

 

M: Skulle ni vilja att applikationen var sammankopplad med Facebook eller Twitter? 

R4: Ja, det känns som en självklar del idag. I varje artikel du läser på nätet så finns det like 

eller share med Facebook som alternativ. Jag tänker på företagen, de ska kunna sprida sin 

information via Facebook men kunden ska inte kunna uppdatera där. 

R2: Det kan vara bra för företagen som ett sätt att sprida varumärkets kärnvärden och vårda 

relationer med kunderna och livsstilen. Kanske ha inspirationsbilder och satsa på mer än bara 

försäljning här också. Folk är trötta på att matas av försäljningsknep, alla vet vad reklam är 

idag. 

R1: Det handlar mer om att skapa en relation idag! 

 

M: Är ni intresserade av att få information från företag genom push- notiser? 

R4: Bara vid speciella tillfällen. 

R3: Det kan vara så som från H&M där man får information om klubbdagar eller rabatter. Då 

är det värt det. 

R1: Absolut max en gång i veckan tycker jag. 

R4: Om man ska få ett push meddelande ska det verkligen vara viktigt. 

R1: Eller väldigt inriktat, till exempel att man får erbjudanden gällande närliggande butiker. 

 

M: Ser ni det som ett problem att företag samlar in information om vad ni köper? 

R1: Vilken typ av information menar du i så fall? 

M: Om vad ni köper för att kunna ge personliga erbjudanden.  

R1: Då hade jag tyckt att det hade varit jättebra. Speciellt om man kan få lite rabatter och 

sådär. 

R3: Rabatter är bra. Men jag är inte så mycket för det, om jag är inne på en sida och ska köpa 

exempelvis en klänning och ser; andra har köpt det här, det gillar jag inte. 

R4: Nej, man vill inte bli påtvingad någonting.  

R2: Man vill ju ha någon form av distans till det, risken är att företagen har sådan koll på en, 
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det kanske de har, men de behöver inte gå ut med det. Det kan skrämma en lite. 

 

Word of mouth 

 

M: Tror ni att applikationer kan sprida rykten (bra/dåliga) bland konsumenter (word of 

mouth)? 

R1: Ja, det kan det säkert. Ser jag en fin tröja som jag tror kan passa en vän kan jag säga det 

till henne. 

R4: Det är lätt att sitta på lunchrasten och utbyta erfarenheter, man kan ta med modebutiken 

till caféet. 

R3: Samtidigt om man är missnöjd med något så säger man ju det till andra också. 

R2: Det är väl lite som all marknadsföring, man måste vara noga med hur man utför allt man 

gör. Allt kommunicerar, det får inte bli ett dåligt rykte.  

 

M: Hur fick ni höra om de applikationer som ni har valt att ladda ned? 

R3: De flesta applikationer jag har är de som är mest kända och som man använder i varda-

gen. 

R1: Jag har exempelvis WhatsApp för att alla andra har det. 

R4. Jag fick veta om H&Ms applikation via deras hemsida, där stod det om applikationen och 

hur man laddade ned den. 

R1: Jag har hittat en hel del via att söka på applikationsmarknaden, där har jag sökt via kate-

gorier och hittat flera av intresse.  

R2: Jag tycker det verkar smidigt med en applikation men jag skulle bara ladda ned de appli-

kationer som intresserar mig eller som jag skulle använda. 

R1: När man väl laddar ned en applikation så vill man ha nytta av den, annars tar man bara 

bort den. 

 

Image 

 

M: Påverkas er bild av företag av om de har en applikation eller inte? 

R4: Det känns som att företaget är mer etablerat om det har en mobilapplikation. 

R1: Ja, se bara på Hemtex, de har en jättetråkig, då tänker man att de ligger efter. Applikat-

ionen gav ingenting. 

R4: Jaså, har de har en applikation? Det visste jag inte. Ska man arbeta med ett sådant media 

där mobilapplikationen ingår så måste man gå all in. Annars känns det onödigt, om man ska 

ha en media där det ska uppdateras flera gånger om dagen då ska de göra det också. 

R2: Speciellt idag då alla sitter med telefonerna hela tiden. Uppdateras det då inte på lång tid, 

det kan räcka med en vecka då flera säkert är inne på applikationen flera gånger om dagen så 

blir applikationen ointressant. 

R1: Det är som en blogg, har man vart inne på den flera gånger i veckan och det inte har hänt 

något då går man inte in där mer.  

R2: Det är nog mycket jobb man måste lägga ned på att hålla applikationen uppdaterad.  

R1: Ju mer uppdaterat desto mer besök måste det ju bli. 

R4: Sen så får det inte bli för mycket, att man får push notiser hela tiden. Då är det jobbigt. 

R3: Jag tänker att de kan ändra utan att skicka meddelanden hela tiden.  

R2: Nej, då kanske det bara blir jobbigt. De som använder din applikation, vill verkligen gå 

in där oavsett om de har fått ett meddelande eller inte. Det ska finna sig naturligt för dem att 

gå in och kolla.  

 



 

- 52 - 

 

M: Vad förväntar ni er av en applikation från Gina Tricot? 

R1: Väluppdaterad 

R4: Ska man leva efter nyheter varje vecka så får man faktiskt göra det också. 

R2: En Gina Tricot kund hade säkert uppskattat applikationen mycket då de säkert är inne 

butiken ofta och är intresserade av ständiga uppdateringar. Risken finns väl att vissa inte upp-

skattar det och istället stöts bort.  

M: Det kanske kan vara valbart då.  

R2: Ja, precis, det skulle kunna vara en lösning i så fall. 
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Fokusgrupp 2 
 

M = Moderator 

R1= Respondent 1 

R2 = Respondent 2 

R3 = Respondent 3 

R4 = Respondent 4 

 

Inledande frågor 

 

M: Vad har ni för typ av mobil? 

R1: En HTC Android, Desire tror jag den heter. 

R2: En Sony Ericsson utan applikationer. 

R3: En Nokia utan applikationer. 

R4: En Sony Ericsson utan applikationer. 

 

M: Vad har du för favoritapplikation? 

R1: Det är väl Facebook, en väderapplikation, Aftonbladet och Spotify. Det är de jag använ-

der mest. 

 

Grundläggande frågor 

 

M: Vad ser ni för fördelar med mobilapplikationer? 

R2: Det är smidigt, man slipper gå in på Internet och skriva in adresserna. 

R3: Ja det är lättare att komma åt sina favoritsidor. 

R1: Ja precis, blir som genvägar på skrivbordet på datorn kan man väl säga. 

R4: Ja och så är det mer lättillgängligt. 

 

M: Vad ser ni för nackdelar med mobilapplikationer? 

R2: Det är beroendeframkallande. 

R3: Ja, det finns tillgängligt hela tiden. En dator måste man gå in och sätta på, det blir en 

större aktivitet medan mobilen finns tillgänglig hela tiden. 

R1: Ja, den finns ju med hela tiden även när man inte är hemma. 

R4: Precis, man är alltid uppkopplad. 

R3: Hur fungerar det med olika sidor om mobilen skulle försvinna, är de tillgängliga då? 

R2: Ja, Facebook är ju uppkopplat hela tiden. 

R3: Det är ju läskigt i så fall, om man tappar telefonen. 

R1: Ja, det är det. Det är ju en säkerhetsmässig nackdel. 

 

M: Har du en applikation från ett modeföretag? 

R1: Nej, det har jag inte. 

R2: Min man har H&Ms applikation eller om det är Ellos. Jag minns inte, någon av dem är 

det. 

 

M: (Riktat till R2) Använder du applikationen? 

R2: Nej, det brukar jag inte. 

 

M: (Riktat till R1) Varför har du valt att inte ladda ned en sådan applikation? 

R1: Jag visste nog inte att den fanns. Det är något som jag har märkt, som är lite svårt med 

applikationer, att man inte vet vilka som finns. De marknadsförs ju inte på några hemsidor 
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vad jag har sett. Det är bara vissa företag som skriver det, som Spotify till exempel. Så det 

blir att man får gå in på market och sen söka sig fram och då händer det att man inte hittar 

eftersom man inte vet exakt vad den heter. Det finns ingen bra sortering när man ska söka 

eftersom sökningen inte går att göra i olika kategorier av applikationer, det finns bara för 

spelprogram. 

 

M: Brukar ni handla på Gina Tricot? 

R4: Jag handlar där ibland. 

R3: Inte ofta, jag gjorde det mer förr. 

R2: Ja, jag med. Jag tycker de har tappat lite, det finns bara små storlekar nuförtiden. Det är 

för små storlekar och de är ofta andra som hinner före och köper min storlek så det är slutsålt 

när jag kommer till butiken. 

R1: Jag handlar där ofta, jag uppskattar att det finns mindre storlekar. Även i andra städer 

brukar jag leta efter Gina Tricots butiker. 

 

M: Skulle ni kunna tänka er att ladda ned en applikation från Gina Tricot? 

R1: Ja, det skulle jag. 

R2: Ja. 

R4: Absolut. 

R3: Ja varför inte, kan man näthandla på Gina Tricot? 

M: Ja, de har en webbshop. 

R3: Ja, om jag hade en sådan telefon kan jag absolut tänka mig att göra det. 

 

Lojalitet och kundvärde 

 

M: Vad för funktioner skulle ni vilja ha av en mobilapplikation från Gina Tricot? 

Skulle ni kunna tänka er att få personliga erbjudanden av Gina Tricot? 

R3: Kommer det upp någonting eller så då? 

M: Ja, exempelvis i form av en notis. 

R3: Speciellt anpassat för mig då, om jag har varit inne och kollat på vissa saker? 

M: Ja, precis. 

R3: Ja, det kan vara bra. 

R4: Ja, det verkar smidigt. 

R2: Ja, många har ju listor med saker man varit inne och kollat på och som samlas under 

”mina favoriter” eller liknande. Något sådant skulle vara bra. 

R1: Ja, det hade varit bra. 

R2: Ja, men det får inte vara massa saker som kommer upp hela tiden, sådant är störande. 

Vissa har ju så det kommer upp varje dag. 

 

M: Bör applikationen innehålla en köpfunktion? 

R1: Ja, absolut. 

R2: Ja. 

R3: Ja, det tycker jag. 

R4: Ja. 

 

M: Skulle ni handla om applikationen innehöll en köpfunktion? 

R2: Ja. 

R4: Ja, det skulle jag, det hade varit smidigt att ha i telefonen. 

R1: Ja, det skulle jag. 

R3: Absolut, det är smidigt och så slipper man gå till affären. 
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R1: Ja, eftersom jag har handlat mycket där så vet jag ju hur plaggen är i storlekarna så då är 

det lättare att beställa. I andra butiker kanske man inte vet hur plaggen är i storlekarna och då 

blir det att man inte riktigt vågar handla där utan att prova plaggen innan. Även när jag är i 

Gina Tricots butiker kan det bli att jag ofta bara tar ett linne och går direkt till kassan utan att 

prova för att jag vet vilken storlek jag ska ha. 

 

M: Vad skulle få er att välja Gina Tricots applikation framför andra modeföretags applikat-

ioner? 

R2: Ja, för det första måste den vara enkel och överskådlig. Så det inte är massa kategorier 

med underkategorier så man får zooma in och ut hela tiden. 

R1: Ja, den måste vara anpassad till skärmen. 

R2: Tydliga bilder måste det vara med. 

R1: Ja, det tycker jag också, sen kunde de ha någon webbrabatt eller liknande. Andra företag 

har ju olika Internetrabatter. 

R3: Ja, det hade varit bra. 

R1: Det kunde vara fri frakt eller något sådant också. 

R3: Ja, verkligen, så det blir någon slags förmån när att man handlar via applikationen.  

R4: Ja, jag hade också tyckt att det varit bra med en rabatt eller liknande och snabb leverans.  

 

M: Vad skulle få er att använda applikationen igen? 

R3: Jag tror på olika erbjudanden för att locka, det hade jag tyckt varit bra. 

R2: Ja, exempelvis tag två betala för en. 

R4: Det är viktigt att det händer något, så man får olika typer av tips och sådant. 

R1: Ja, jag tror också på olika typer av erbjudanden. 

 

Interaktion 

 

M: Använder ni Facebook? 

R2: Ja, det gör jag. 

R1: Ja. 

R4: Ja. 

R3: Nej, det gör jag inte, jag är väl den enda som undviker det där. 

R2: Fast jag vet andra som inte har Facebook heller. 

 

M: Använder ni Twitter? 

R4: Nej. 

R3: Nej. 

R2: Nej. 

R1: Jag har gjort det men har inte kvar det längre. Jag slutade för att det var tråkigt, det är ju 

bara ett kort meddelande. 

R2: Nej, jag har aldrig förstått vitsen med Twitter, det känns så opersonligt. 

R1: Ja, det är som att skicka ett sms, man kan ju bara skriva en rad. Det är krångligt också om 

man ska lägga upp bilder och så, jag tycker inte att det är bra. 

 

M: Skulle ni vilja att applikationen var sammankopplad med Facebook eller Twitter? 

R1: Nej. 

R2: Nej. 

R3: Menar du som reklam då eller? 

M: Det skulle exempelvis kunna vara att man har köpt ett plagg och sedan kan dela med sig 

av det på Facebook. 
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R1: Jaha, lite mer som tips då, jag trodde att det var att det skulle komma massa reklam. 

R4: Ja, det hade varit bra med inspiration och tips och sådant. 

R2: Många andra har ju så som Spotify och Aftonbladet att man kan dela med sig. Via Af-

tonbladet kan man koppla en artikel till sin Facebook. Det skulle man ju kunna göra med klä-

der med, exempelvis ”den här tröjan var snygg till ett bra pris”.  

R1: Ja, om det ska vara sammankopplat så får det vara att man kan dela på Facebook och 

”gilla” kommentarer. 

R3: Ja, precis då kan man ju välja att läsa det eller inte. Är man intresserad av vad andra 

handlar kan det ju vara bra. Det skulle vara valbart om man vill ta del av det i så fall. 

R4: Ja, annars kan det nog uppfattas som störande. 

 

M: Är ni intresserade av att få information från företag genom push- notiser? 

R3: Nej, det är jag inte. 

R2: Bara det inte blir för mycket i så fall. 

R1: Ja, precis, H&M är ju ett exempel på det, de skickar ju ut massa sms jämt. 

R2: Ja, Lindex är ju likadana. 

R1: Ja, och så är det så fåniga erbjudanden från H&M med, okej om de var bra men nu är de 

bara meningslösa. Exempelvis kan det vara ett erbjudande som bara varar några timmar. 

R3: Just prismässigt känns det inte som att Gina Tricot kan ha erbjudanden baserat på det. De 

har ju redan så låga priser så det hade nog inte fått en att nappa. 

R1: Nej, precis det är ju redan så låga priser på Gina Tricot. 

R2: Fast jag gillar ju det där tag två betala för en. 

R4: Jag gillar också erbjudanden och rabatter, det är bra även om det är billigt från början. 

R1: Fri frakt och fri leverans hade varit bra. 

R3: Ja, annars kan man likväl gå och handla i butiken, då blir ju frakten bara en merkostnad. 

R2: Ja, särskilt om man bor i en stad där det finns butiker så känns det ju onödigt. Då blir det 

bara att man får betala extra och sen hämta det på Ica, så det blir ju bara merjobb då. 

R1: Ja, precis då kan man likväl handla det själv i butik. En annan sak som är bra, som jag 

har sett på bland annat Nellys hemsida, är att man kan rekommendera och skriva under pro-

dukten hur tyget är, hur den sitter och hur den är i storlek. Exempelvis ”storleken XS är jätte-

liten i storlek”. Sådant tycker jag är jättebra. 

R3: Ja, jag håller med, det blir lättare att handla då. 

R4: Ja, för de som tycker att det är svårt att handla över Internet kan det ju vara till hjälp eller 

om man inte handlat på företaget innan och inte vet hur plaggen är i storlek. 

R1: Man kanske till och med kan länka bilder, det har jag sett att andra gjort. Där kan man se 

hur plagget ser ut på, det hade jag tyckt varit jättebra med rekommendationer och betyg och 

sådant. 

 

M: Vill ni ha inspiration och tips från företaget gällande deras produkter? 

R2: Såsom dagens outfit exempelvis? 

M: Ja till exempel. 

R1: Ja, det kan jag tänka mig. 

R3: Ja. 

R2: Ja, det är bra med inspiration när man ska köpa kläder. 

R1: Det skulle exempelvis kunna vara bilder på vårens mode eller liknande. 

R2: Ja, det är bra när det kommer ut i förväg. 

R1: Det är många klädkedjor som har sådant på sina hemsidor där man ser olika förslag på 

outfits och stilar. 

R2: Det är bra och det blir ofta att man köper både toppen och byxorna när man ser de till-

sammans. 



 

- 57 - 

 

R1: Ja, man ser hur man kan kombinera plaggen. 

R4: Ja, jag hade gärna velat ha tips om hur det kan matchas. 

R2: Jag skulle inte vilja ha massa text, hellre bilder. Kollar man på kläder vill man inte ha en 

uppsats om kvaliteten eller tvättråd, då är det bättre med bilder. 

 

M: Ser ni det som ett problem att företag samlar in information om vad ni köper? 

R4: Nej. 

R2: Nej, det gör jag inte. 

R1: Nej, inte jag heller. 

R2: Nej, det finns ju många företag som gör det, exempelvis sminkföretag. De som har webb-

shop gör det, de samlas under ”mina favoriter” eller ”senast kollat på” och så föreslår de li-

kande produkter. 

 

Word of mouth 

 

M: Tror ni att applikationer kan sprida rykten (bra/dåliga) bland konsumenter (word of 

mouth)? 

R2: Ja, om man får höra att en applikation är dålig laddar man inte ned den. Hade jag däremot 

fått höra att exempelvis Gina Tricots applikation är bra och enkel att använda hade jag tro-

ligtvis laddat ned den medan om jag hörde att den inte var funktionell och krånglig så hade 

jag inte gjort det. 

R1: Nej, hörde man att den var dålig hade jag inte ens testat den. Det blir ju att man pratar 

med de som har en likadan telefon som en själv om vilka applikationer man har, så då får 

man tips om nya. 

R2: Ja, det funkar ju så, kolla bara på Angry Birds. Det spelet har ju blivit jättestort, min 

granne laddade ned det när han såg att vi hade det.  

R1: Ja, det har man ju fått reda på via andra genom att snacket går. 

R3: Ja, det är ju till och med i TV nu i den där Telia-reklamen, så det är nog så de blir stora. 

R4: Precis, det kan nog bli hur stort som helst om ryktet sprids. 

 

M: Hur fick ni höra om de applikationer som ni har valt att ladda ned? 

R1: De applikationer som jag har laddat ned har jag fått höra om av andra. Så det påverkar ju 

mycket. Spotifys applikation läste jag om på deras hemsida, jag har nog mest kända applikat-

ioner. Aftonbladet vet jag inte hur jag fick höra om, jag tror jag sökte efter den. 

R2: Facebooks applikation är väl i princip förprogrammerad på de flesta telefoner idag. 

  

Image 

 

M: Påverkas er bild av företag av om de har en applikation eller inte? 

R2: I dagens mobilsamhälle med alla Android telefoner och iPhones så känns det som att de 

företag som inte har en applikation är lite efter. 

R1: Ja, precis. 

R3: Särskilt för Gina Tricot som riktar sig till yngre kan det behövs en applikation för att 

hänga med. 

R2: Ja, annars hamnar de ju efter i utvecklingen.  

R4: Ja, det känns som att de inte riktigt hänger med om de saknar en applikation. 

R1: Visste man att H&M har en applikation skulle man ju störa sig på att Gina Tricot inte har 

det. 

R2: Så tänkte man ju när man började använda Internet om de företag som inte hade en hem-

sida. 
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R1: Ja, precis så är det ju när man söker efter ett företag och ser att de inte har någon hem-

sida, då får man panik när man inte får någon information. Jag kan tänka mig att det kommer 

att bli samma med mobila applikationer i framtiden. Applikationsmarknaden är ju verkligen 

under utveckling och kommer att bli jättestort.  

 

M: Vad förväntar ni er av en applikation från Gina Tricot? 

R2: Smidig och enkelt att beställa. 

R3: Ja. 

R4: Ja, det får inte vara något krångel. 

R1: Kunna betala med kort direkt, det hade varit väldigt smidigt. 

R3: Ja, det hade varit bra. 

R1: Ja, det ska vara snabbt och så ska det vara säkert också. 

R2: Ja, det är viktigt. 

R3: Snabb leverans tycker jag är viktigt, vissa företag tar det en månad för innan man får le-

veranserna. 

R1: Ja, jag tycker att man ska kunna se direkt vilka varor som finns i lager innan man går till 

kassan. Det är dumt när man inte upptäcker att varorna kommer att levereras jättesent förrän 

efter att man lagt beställningen. 

R2: Så blir det när ett av plaggen som man beställt inte finns i lager utan ska levereras flera 

veckor senare, då blir det att alla plagg man beställt levereras sent. 

R1: Det är viktigt med tydlig information. 

R3: Ja, att det står tydligt och att det stämmer det som står. Det ska stå på alla plagg så de inte 

hamnar i olika paket. 

R2: Annars är bra bilder viktigt, för klädföretag är det ju bilderna som säljer. 

R1: Ja, och det är viktigt med bra kategorier också, så att man kan klicka sig fram smidigt. 

Sidan måste vara lättnavigerad. Det får gärna finnas en kategori med favoriter också där man 

kan spara vissa plagg. 

M: Skulle ni vara intresserad av en bloggare? 

R1: Nej. 

R3: Nej, det är jag inte. 

R2: Jag tror att jag är för gammal för det, det är nog så med oss som är lite äldre. Ser du till 

en 17-18 åring så följer de ju varenda blogg. 

R4: Ja, jag kan tänka mig att många av Gina Tricots kunder skulle uppskatta det. 

R3: När man är mammaledig så följer man många bloggar med, men just modebloggar har 

jag aldrig följt. 

R1: Nej, det är mer skvallerbloggar. 

 

M: Vad skulle få er att gå in på applikationen om ni hade lite tid över? 

R2: Ifall det finns en kategori som heter nyinkommet, så man ser det som är nytt. 

R4: Ja, det är viktigt att det händer saker på applikationen, annars vill man inte gå in på den. 

R3: Eller sale kanske.  

R4: Ja, det är också bra. 

R1: En annan grej som är bra är om man kan söka efter plagg i en viss storlek, där man kan 

filtrera bort alla andra storlekar.  

R4: Det hade jag också tyckt varit bra. 

R2: Ja, det är bra, men det är svårt för mig som har olika storlekar. De hemsidor som har så 

har ofta att man bara kan välja en storlek. Det borde finnas så man kan välja flera i så fall. 

R1: Ja, man skulle kunna välja ett intervall istället. En annan sak är att söka efter färg också, 

så kan man söka på exempelvis gult och filtrera bort de andra färgerna. 
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Fokusgrupp 3 
 

M = Moderator 

R1= Respondent 1 

R2 = Respondent 2 

R3 = Respondent 3 

R4 = Respondent 4 

R5= Respondent 5 

 

Inledande frågor 

 

M: Vad har ni för typ av mobil? 

R5: Jag har en Nokia N97. 

R1: Jag har en Samsung. 

R2: En SonyEricsson 

R4: En SonyEricsson Xperia 

R3: HTC Gratia 

 

M: Vilken är er favoritapplikation? 

R4: Aftonbladet tror jag. 

R3: Radioapplikationer använder jag mest. 

 

M: Vilka applikationer använder ni mest? 

R4: Aftonbladet använder jag mest, jag kollar nyheter och väder och så. 

R3: Facebook använder jag mycket. 

R4: Ja, den är mycket användbar tycker jag också. 

 

Grundläggande frågor 

 

M: Vad ser ni för fördelar med mobilapplikationer? 

R3: Det går mycket snabbare med en mobilapplikation, man behöver inte surfa in på hemsi-

dan utan det är bara att trycka upp sidan. 

R4: Man har ju med sig telefonen överallt så det är ju bara att trycka på den så kommer sidan 

fram.  

R5: Så har jag också tänkt. 

 

Vad ser ni för nackdelar med mobilapplikationer? 

R5: Att man överanvänder det.  En annan nackdel är att någon annan kan ta ens telefon och 

skriva saker på exempelvis Facebook, en så kallad facerape. Många är inloggade hela tiden 

och då är det lätt att gå in och skriva på någon annans sida.  

R4: Jag har vart med om det i FriendStream (motsvarande News Feed i Facebook applikat-

ionen), där kan man se alla nyheter och även göra inlägg. Där har jag varit med om att någon 

annan har gått in och skrivit.  

 

M: Har ni en applikation från ett modeföretag? 

R3: Nej, det har jag inte. 

Resterande instämmer.  
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M: Varför använder ni inte en sådan? 

R4: Jag har inte hittat någon, jag har sett någon information om det.  

R3: Jag har inte tänkt på det, jag är inte så intresserad. 

 

M: Brukar ni handla på Gina Tricot? 

R1: Ja, det brukar jag göra. 

R5: Nej, inte så ofta.  

R3: Nej. 

R2: Nej. 

R4: Ja, jag brukar handla basplagg där men det är inte så kul att köpa alla kläder därifrån då 

många handlar därifrån. 

 

M: Hur ofta handlar ni på Gina Tricot? 

R1: En gång i månaden ungefär. 

 

M: Skulle ni kunna tänka er att ladda ned en applikation från Gina Tricot? 

R5: Vad skulle vara i denna, nya kläder då eller? 

M: Ja, det skulle det kunna vara, vi kommer in på vad ni tycker ska finnas i applikationen 

senare. 

R5: Jaha, ja varför inte. 

Resterande instämmer. 

 

Lojalitet och kundvärde 

 

M: Skulle ni kunna tänka er att få personliga erbjudanden från Gina Tricot? 

R2: Ja, det hade vart bra.  

R5: Ja, jag tycker att det är svårt att hitta i butikerna. Dessutom tycker jag att många av plag-

gen är för lika varandra och många har på sig likadana plagg vilket gör alla till kopior av 

varandra.  

 

M: Skulle ni handla om applikationen innehöll en köpfunktion? 

R4: Det tror jag inte hade varit så bra. 

R5: Att köpa via mobilen känns inte bra. 

R4: Nej, för man vill gärna kolla på kläderna och prova dem innan man köper dem.  

R3: Ja, tänk om någon tog ens telefon och kunde köpa hem massa kläder från den.  

R4: Jag gillar inte att köpa kläder på Internet, man har ju olika storlekar överallt speciellt på 

Gina Tricot.  

R2: Jag gillar att handla på Internet. 

R4: Jag tycker att det hade vart bra med kommentarer om kläderna och hur de är i storlekarna 

och så.  

 

M: Vad skulle få er att använda applikationen igen? 

R5: Att det uppdateras ofta. Jag tycker också att det är kul att se andras kommentarer om 

plaggen. 

R3: Ja, det kan vara kul att se många kommentarer och bläddra mellan dem då man är intres-

serad av något plagg. 

R4: Det skulle vara bra med tips om hur man kan matcha olika plagg. 

R3. Ja, det skulle vara mycket bra, man fastnar lätt i det man brukar ha och då vore det roligt 

med tips och idéer om nya sätt att matcha plaggen på. 

 



 

- 61 - 

 

Interaktion 

 

M: Använder ni Facebook? 

R3: Ja, det gör jag. 

Resterande använder det också. 

 

M: Använder ni Twitter? 

R5: Nej, det gör jag inte. 

Resterande använder sig inte heller av Twitter. 

 

M: Skulle ni vilja att applikationen var sammankopplad med Facebook eller Twitter? 

R5: Ja, i så fall ska det vara valfritt. Men det hade vart bra.  

R4: Ja, jag tycker med att det hade varit bra.  

R5: Då kan det man gör i applikationen spridas och det kan vara roligt att se vad andra re-

kommenderar eller köper i den.  

 

M: Är ni intresserade av att få information från företag genom push- notiser? 

R4: Erbjudanden och rabatter hade varit roligt att få.  

Resterande instämmer.  

 

M: Vill ni ha inspiration och tips från företaget gällande deras produkter? 

R4: Ja, i form av att de visar hur man ska matcha. 

R3: Bilder på de nyaste plaggen och kollektionerna och även kommentarer från andra kunder 

tycker jag ska finnas i applikationen.  

R5: Jag tycker att det skulle vara väldigt bra om det står i vilka butiker och i vilka storlekar 

plaggen finns, så slipper man bli besviken.  

R4: Det finns ju vissa register som butiker har där man kan se vilka butiker som har vilka 

plagg och storlekar. Det tycker jag ska finnas i applikationen så man kan åka till rätt butik.  

R5: Sen tycker jag att det ska finnas information om materialet i plagget också, jag köpte 

exempelvis ett par blåjeans som efter flera tvättar fortfarande torrfäller, hade jag läst om 

materialet innan hade jag kanske inte köpt dem, eller jag hade velat få information om det 

innan iallafall.  

 

M: Ser ni det som ett problem att företag samlar in information om vad ni köper? 

R5: Nej, det tycker jag inte, vi har ingenting att dölja.  

R4: Jag tycker att det vore mycket bra, så som har det på ICA. Då får man anpassade erbju-

danden baserade på det man köper mest av och får sedan rabatt på dessa. Något liknande gäl-

lande kläderna man handlar på Gina Tricot hade varit bra. Man köper ofta liknande plagg så 

det hade varit bra tror jag. 

 

Word of mouth 
 

M: Tror ni att applikationer kan sprida rykten (bra/dåliga) bland konsumenter (word of 

mouth)? 

R3: Det kan de säkert göra men jag själv brukar inte prata så mycket om sådant. 

R5: Jag brukar ladda ner spel och tips kring dem får jag ofta av kompisar. Jag tror att appli-

kationer kan spridas via Facebook också.  

R3: Jag har laddat ned mina applikationer via Android Market och då har jag valt det som 

kommit upp där och är populärast.  
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R4: Jag väljer efter vad som ligger på topplistan jag med. 

 

Image 

 

M: Påverkas er bild av företag av om de har en applikation eller inte? 

R5: Ja, det är ju väldigt modernt. Jag tror att det skulle vara väldigt positivt, att företagen ska 

våga ta steget längre.  

R3: Jag tror att negativ aspekt skulle vara att det sprids till väldigt många, fler och fler skulle 

köpa samma och det vore lite tråkigt.  

R5: Ja, fast det är ju bra för företaget om de når ut till många.  

 

M: Vad förväntar ni er av en applikation från Gina Tricot? 

R3: Att man ska kunna se det senaste och att man ska kunna se mode från modeshowerna för 

att få inspiration. De kan då visa liknande plagg i applikationen och hur man kan matcha 

dem.  

R4: Jag skulle kunna tänka mig bloggare som skriver och visar upp kläderna för att det ska 

bli mer levande.  

R5: Jag skulle vilja läsa kommentarer om vad andra tycker.  

R2: Jag skulle tycka det var bra med betygssättning på plaggen.  

R5: Jag tycker att kläderna ska visas på människor, så man ser hur de passar. 

R4: Jag tycker att kläderna ska visas på vanliga människor, typ så här Street Style. Inte på 

modeller, då är det svårt att se hur de skulle passa på en själv. 

R3: Kläderna är ofta väldigt fixade på modellerna, de skulle inte komma till sin rätt. 

R4: Kläderna som en Street Style bloggare har på sig kan kopplas till liknande plagg hos 

Gina Tricot i applikationen. 
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Fokusgrupp 4 
 
M = Moderator 

R1= Respondent 1 

R2 = Respondent 2 

R3 = Respondent 3 

R4 = Respondent 4 

R5= Respondent 5 

R6= Respondent 6 

 

Inledande frågor 

 

M: Vad har ni för typ av mobil? 

R1: SonyEricsson 

R2: Iphone 4 

R3: Iphone 3 

R4: Iphone 4 

R5: HTC 

R6: Iphone 4 

 

M: Vilken är er favoritapplikation? 

R2: Jag tycker om Facebook. 

R3: Facebook för min del med och Spotify. 

Resterande instämmer. 

 

M: Vilka applikationer använder ni mest? 

R2: Det är nog Facebook.  

R3: För min del är det Spotify. 

 

Grundläggande frågor 

 

M: Vad ser ni för fördelar med mobilapplikationer? 

R2: Lättillgängligheten. 

R3: Att man har med sig mobilen hela tiden, det är smidigt att gå in på dem var man än är. 

 

M: Vad ser ni för nackdelar med mobilapplikationer? 

R5: Ja, det kan ju bli att man missbrukar det, att man använder det för mycket. 

En dator har man ju inte alltid tillgång till men mobilen har man ju alltid med sig. 

R2: Det blir som ett beroende, om man inte kollar hela tiden är man rädd att inte hänga med, 

att man missar något. Då jag var iväg på semestern ville jag ändå kolla hela tiden då jag var 

rädd att missa något viktigt där hemma.  

 

M: Har ni en applikation från ett modeföretag? 

R4: Ja, jag har H&Ms applikation. 

R3: Jag hade H&M men jag har tagit bort den, jag laddade ned den mest för att se hur den såg 

ut. Jag använde den inte så det kändes onödigt att ha kvar den, det var därför jag tog bort den.  

 

M: Använder ni applikationen/erna? 

R4: Jag har H&M applikationen mest för att man kan skaka telefonen och då få erbjudanden.  

 



 

- 64 - 

 

M: Varför har ni valt att inte ladda ned en applikation från ett modeföretag? 

R6: Jag har inte tänkt på att det finns sådana.  

R2: Jag handlar inte kläder på Internet så jag eftersöker inte att titta på sådant där.  

 

M: Brukar ni handla på Gina Tricot? 

R2: Ja, ibland.  

R3: Ja, det händer.  

Resterande håller med.  

 

M: Skulle ni kunna tänka er att ladda ned en applikation från Gina Tricot? 

R3: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. I alla fall för att se hur den såg ut.  

Resterande håller med.  

 

Lojalitet och kundvärde 

 

M: Skulle ni kunna tänka er att få personliga erbjudanden från Gina Tricot? 

R4: Ja, det skulle vara roligt.  

Resterande instämmer. 

R2: Ja, det tycker jag hade varit bra. 

R3: Ja, det hade varit bra, de skulle kunna hämta inspiration i hur ICA gör.  

 

M: Skulle ni handla om applikationen innehöll en köpfunktion? 

R5: Ja, det skulle jag göra.  

R3: Ja, men måste nog vara försiktig då, det finns ju risk att man vill beställa hela tiden.  

R4: Ja, om det var enkelt och tydligt. 

 

M: Vad skulle få er att använda applikationen igen? 

R3: För min del så tycker jag att det är viktigt att det händer mycket i den, det får inte stå 

stilla. Jag vill se uppdateringar ofta.  

R5: Jag vill ha inspiration, idéer och tips om vad jag ska ha på mig.  

 

M: Vill ni ha inspiration och tips från företaget gällande deras produkter? 

R3: Ja, det tycker jag hade varit bra.  

R2: Ja, det hade varit bra att se hur man kan matcha för en kväll exempelvis. Det är större 

chans att man handlar då om man kan se plagget på en person och i en sådan miljö.  

R3: Om en bloggare skulle visa upp en viss outfit så skulle säkert många vilja handla lik-

nande, många vill ju klä sig som dem och om applikationen då visar liknande plagg skulle det 

säkert bidra till köp.  

 

Interaktion 

 

M: Använder ni Facebook? 

R2: Ja, det gör jag.  

R3: Ja.  

R4: Ja.  

R6: Ja. 

R1: Ja 

R5: Ja.  
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M: Använder ni Twitter? 

R1: Nej, det gör jag inte.  

Resterande använder sig inte heller av Twitter. 

 

M: Skulle ni vilja att applikationen var sammankopplad med Facebook eller Twitter? 

R2: Jag hade inte använt mig av det.  

R5: Det finns säkert de som skulle uppskatta det men jag hade personligen inte gjort det.  

 

M: Är ni intresserade av att få information från företag genom push- notiser? 

R4: Ja, fast det beror på vad det är. Erbjudanden och rabatter hade jag gärna fått meddelanden 

om.  

R3: Jag tycker också att det i så fall ska gälla erbjudanden.  

R5: Jag skulle ta bort applikationen om det blev för mycket meddelande från den.  

 

M: Ser ni det som ett problem att företag samlar in information om vad ni köper? 

R5: Det som är negativt för mig som konsument är att det är lättare att handla och då finns 

risken att jag handlar för mycket. Dock tjänar ju företaget på detta så för dem är det ju inget 

problem. 

Resterande instämmer. 

 

Word of mouth 
 

M: Tror ni att applikationer kan sprida rykten (bra/dåliga) bland konsumenter (word of 

mouth)? 

R3: Ja, det blir ju att man laddar ned de applikationer som andra pratar om. Jag laddade ju 

ned H&M applikationen enbart på grund av att jag hört om den av mina kompisar.  

R2: Ja, jag har laddat ned mina applikationer då jag sett att andra har dem.  

Resterande håller med R2. 

R3: Ibland kollar jag också på topplistan i AppStore och laddar ned det som är populärast 

därifrån.  

 

Image 

 

M: Påverkas er bild av företag av om de har en applikation eller inte? 

R2: Nej, det tycker jag inte.  

R3: Jag håller med R2. 

R1: I dagsläget tycker jag att det förväntas av företagen. 

 

M: Vad förväntar ni er av en applikation från Gina Tricot? 

R3: Jag förväntar mig inspiration och erbjudanden.  

R2: Jag tycker att det viktigaste är att den är lättillgänglig och att den är lätt att använda.  

Man vill inte ha massa information i form av text utan mer inspiration i form av bilder.  

R4: Applikationen ska vara estetiskt tilltalande med, den ska stämma med företagets profil.  

Jag hade även uppskattat om det fanns kommentarer om hur plaggen är i storlekarna, det blir 

lättare att handla då. Jag blir irriterad om jag beställer hem något och det inte passar i storle-

ken. 
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