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SAMMANDRAG 

 
Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. 

Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en 

fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att 

anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi 

oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" 

från 2008 där han beskriver fyra olika faktorer som spelar in vid ett köp: sinnliga krav, 

förhållandekrav, synkroniseringskrav samt identifikations- och kontrollkrav. Denna teori har byggde 

vi även upp med stöd från Belks (1975) så kallade situationsvariabler samt allmän teori om 

Internetmarknadsföring. Detta utmynnade sedan i en teoretisk modell som vi byggde vår analys 

kring. För vår empiriska datainsamling utgick vi ifrån en kvalitativ ansats. Efter att ha utarbetat en 

intervjumall utifrån den teoretiska referensramen gjorde vi två telefonintervjuer och tre                    

e-postintervjuer med e-handlare inom genren modekläder. Resultatet visade på att e-handlarna i 

olika grad har använt sig av faktorerna inom processvirtualisering. Marknadsföringen var av 

nödvändighet nästan helt anpassat till Internet. Den fysiska upplevelsen däremot kopierades i så hög 

grad som möjligt, och målet var att kunderna skulle få en uppfattning om hur produkterna såg ut 

och kändes i verkligheten. Vi kom fram till att virtualiseringsprocessen i slutändan handlar om en 

kompromiss, en kombination av fysiska processer anpassade till ett virtuellt sammanhang och nya 

idéer som inte hade varit möjliga i något annat medium. Att hitta en balans mellan dessa faktorer 

kommer att vara en av Internethandlarnas största utmaningar i framtiden. 

 

 

Nyckelord: processvirtualisering, situationsvariabler, Internetmarknadsföring, e-handel,     

                    webbutik 

 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

 

This master thesis deals with e-traders adaptation of a physical shopping experience into a virtual 

one. More specifically we examine e-retailers of fashion apparel, a market that more dependent on 

the physical purchasing experience. Our research question is as follows: How do e-retailers of 

fashion apparel adapt the physical purchasing process to a virtual context? To examine this, we 

used Overby‟s article "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" 

from 2008 where he describes four different factors that influence a purchase: sensory requirements, 

relationship requirements, synchronization requirements and identification and control 

requirements. To strengthen Overby‟s theory we also used Belk‟s (1975) theory about situation 

variables and the general theory of Internet marketing. These theories are summarized in a 

theoretical model which we have based our analysis on. For our empirical data collection we use a 

qualitative approach. After establishing an interview template based on the theoretical framework, 

we executed two telephone interviews and three e-mail interviews with e-retailers of fashion 

clothing. The results shows that e-retailers have used these factors in slightly different ways in the 

process of virtualization. Marketing is by necessity almost adapted to the Internet. The physical 

experience, however, is copied as closely as possible, and the goal is that customers gets an idea of 

what the products look like and feels like in reality. Our conclusion is that in the end, the 

virtualization process is a compromise between physical processes adapted to a virtual context, and 

new ideas that would not have been possible in any other medium. Finding a balance between these 

factors will be one of the greatest challenges for e-retailers in the future.  
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1. INLEDNING 

 

- Hur går det där inne, kan jag hjälpa till med något?  

- Den här klänningen är precis vad jag har letat efter till kvällens fest!  

- Ja, den sitter perfekt på dig!  

- Ja och materialet är helt underbart!  

- Vad roligt, jag hjälper dig till kassan så ska du få betala. 

- Perfekt, jag tar det på mitt kundkonto.  

 

Så här kan ett vanligt scenario te sig när kunder besöker en klädbutik och står i provrummet. Många 

kunder tycker att det är just dessa olika element som är viktiga vid köp av modekläder. Att kunna 

känna på materialen, interagera med personalen och får bra service samt att kunna få med sig 

produkten hem när de lämnar butiken. Kunderna vill att det ska vara säkert att genomföra 

pengatransaktionen vid köpet och värderar förtroende högt (Janal, 1995, s. 119). De flesta kunder 

vill även gärna få positiv särbehandling, som att få förmåner genom att vara medlem i en kundklubb 

(Höij et al., 1996, s. 36). Dessa är alla exempel på olika krav på köpprocessen vid ett fysiskt 

klädesköp. Men hur ser det då ut i den virtuella världens köpprocesser? 

 

Företag som säljer varor till konsumenter via webbutiker uppkom i Sverige under slutet av 1900-

talet. Flera av de största e-handelsbolagen som säljer till konsumenter är ursprungligen 

postorderföretag som framgångsrikt tagit steget ut på webben. (E-handelstrender, 2010) När 

onlineshoppingen först började var kunderna misstänksamma. De gillade inte idén att inte kunna se 

eller känna på produkterna. De kände sig inte heller säkra på att skicka information om sitt betalkort 

över Internet. (Janal, 1995, s. 119) Teknologiutvecklingen har idag gjort det möjligt att förbättra 

dessa tjänster genom att använda sig av foton och filmer där besökarna kan läsa och höra 

beskrivningar av plaggen. Datakryptering har även gjort det möjligt att hantera och skydda känslig 

information. (Janal, 1995, s. 120) Idag ökar e-handeln i stadig takt i Sverige och tar därmed andelar 

av den traditionella butikshandeln (Geiser, 2010). DIBS e-handelsindex visar att svenskarna             

e-handlar för 54 miljarder kronor per år (Cisionwire, 2009). Under år 2009 var nettoomsättningen 

av e-handeln uppskattad till 22,1 miljarder kronor, vilket är 4 procent av den totala marknaden inom 

detaljhandeln (Svensk Handel, 2010). Av den totala e-handeln så är cirka 24 procent som köps 

kläder eller sportartiklar, vilket gör dem till de tredje vanligaste varorna att handla på Internet (E-

handelstrender, 2010). Just denna kategori tros enligt DIBS e-handelsindex fortsätta växa snabbt. 

Antagandet om tillväxten bygger de på en konsumentundersökning där klädköp var den kategori där 
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konsumenterna i undersökningen förväntades öka sina inköp (Cisionwire, 2009).  

Svenskarna handlar relativt lite på distans jämfört med resten av Europa, men flera studier tyder på 

att vi kommer att handla mer framöver. Marknaden för distanshandeln utvecklas i takt med Internet. 

(Trygg e-handel A, 2010) E-handelns starka tillväxt drivs av att allt fler konsumenter upptäcker 

fördelarna med e-handeln samtidigt som företagen blir allt fler och fler (AB Handelns 

Utredningsinstitut, 2010). Att handla på Internet upplevs av många som praktiskt, lättillgängligt och 

snabbt. Det kan spara tid och det blir lättare att hitta lägre priser och att jämföra dem. Kunderna 

behöver inte heller bekymra sig över öppettider då webbutikerna är öppna dygnet runt. (Cisionwire, 

2009) Men det finns även risker då det är svårare att avgöra vissa leverantörers seriositet (Trygg e-

handel A, 2010).  

E-handlares största utmaning är att få konsumenter att hitta till butikerna på Internet. Konsumenter 

använder både digitala och fysiska källor för att inspireras till köp. Enligt en undersökning av AB 

Handelns Utredningsinstitut använder 62 procent av e-handlarna sig av sökordsoptimering som 

marknadsföring (se bilaga 1). Det är just så, genom sökmotorer, som 72 procent av konsumenterna 

uppger att de letar efter information och inspiration för ett köp (se bilaga 2). Många                              

e-handelsföretag använder sig även kombinerat av traditionella fysiska verktyg, såsom 

produktkataloger, för att nå framgång. (AB Handelns Utredningsinstitut, 2010) Marknadsförare på 

Internet kan lättare hålla koll på sina bästa kunder och göra dem uppmärksamma på realisationer 

och speciella erbjudanden. Det har även blivit väldigt vanligt inom marknadsföring att arbeta med 

sinnen och interaktivitet. (Janal, 1995, s. 120) Bäst resultat med sinnesmarknadsföring uppnår man 

genom att kombinera alla sinnen; hörsel, syn, lukt och känsel och koppla dessa till ett varumärke 

(Hultén et al., 2009, s. 32-33).  

 

Möjligheten att sälja med hjälp av ljud och rörlig bild är något som webbutiker jobbar mycket med 

(Janal, 1995, s. 120). Men utmaningen för en e-handlare är att de inte kan konkurrera med 

köpupplevelsen i en fysisk butik. I en fysisk butik kan marknadsföraren jobba med kundens alla 

sinnen medan en webbutik endast har hörsel och syn att arbeta med. Vad som således är svårare att 

sälja på Internet är produkter som behöver provas eller upplevas (Frankel, 2007, s. 53). Overby har 

i en studie från 2008 utarbetat ett flertal krav i olika kategorier för att bättre kunna ge en bild av 

svårigheterna med att anpassa fysiska processer till virtuella sammanhang. Inte minst inverkar 

sinnena vid handel av modekläder som  vi gav exempel av i början. Modekläder definierar vi som 

kläder som styrs av trender och köps till vardagliga tillfällen och fest. Att exempelvis kunna känna 

på materialet på plaggen beskriver Overby (2008) som ett sinnligt krav. Det är inte alltid lika viktigt 

att kunna se och känna på ett plagg som inte ska användas i modesyfte. Exempelvis vid köp av 
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sport- och fritidskläder är de tekniska egenskaperna viktigare. Det är lättare att läsa sig till tekniska 

egenskaper än att förutspå hur ett plagg på en bild kommer att passa i verkligheten. Det är heller 

inte särskilt viktigt att kunna känna på materialet vid köp av en rakapparat, och att köpa en parfym 

på Internet är näst intill omöjligt då doftupplevelsen är det som styr köpet. Overby beskriver 

förutom de sinnliga kraven även tre andra krav. Förhållandekrav styrs utifrån hur kunderna kan 

interagera med personalen. Krav på synkronisering beskriver leveranstid och andra tidsaspekter, 

såsom vi tidigare exemplifierat att en kund i en fysisk butik omedelbart kan ta hem den köpta varan. 

Det fjärde kravet Overby beskriver handlar om identifikation och kontroll, där konsumentsäkerhet 

och identifiering avhandlas. Detta, huruvida det är säkert eller ej, är precis som tidigare nämnt ofta 

det som gör att kunder tvekar från att handla på Internet. För att lyckas med Internetförsäljning av 

produkter såsom modekläder krävs således ofta kreativa lösningar som gör att köparen kommer 

närmare den fysiska upplevelsen (Frankel, 2007, s. 53).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad e-handlare gör för att anpassa den fysiska 

köpprocessen till ett virtuellt sammanhang. Vi kommer att avgränsa oss till e-handel med 

modekläder, en produktkategori där den fysiska upplevelsen ofta är extra viktig. Overbys (2008) 

processvirtualiseringsteori låter oss dela upp de olika komponenterna av virtualiseringsprocessen i 

fyra olika kategorier, och tillsammans med Belks (1975) situationsvariabler ger den oss en teoretisk 

struktur för empirisk datainsamling och analys. Vår frågeställning blir därmed: 

- Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett 

virtuellt sammanhang? 

o Vilka virtualiseringsfaktorer jobbar e-handlarna med i sina webbutiker?   

o Tar e-handlarna tillvara på Internets möjligheter? 

o Hur pass mottaglig är klädbranschen för virtualisering? 
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2. TEORI 

2.1. Marknadsföring på Internet 

Internet har blivit en av de viktigaste marknadsföringskanalerna och är idag vårt tredje största media 

(Webdivision, 2010). Med Internet har människan lyckats skapa ett virtuellt samhälle. På Internet 

går det att kommunicera med röst, bild och text på samma gång. Internet kan således sägas knyta 

ihop kommunikationsmöjligheterna som övriga medier tillsammans kan erbjuda. I den virtuella 

världen är det möjligt att träffa andra människor, göra bankärenden, delta i konferenser samt röra 

vid andras känslor och visa dina egna utan att lämna sitt hem. Begränsningen med Internet ligger i 

det fysiska, eftersom det inte går att röra vid någon annan eller något fysiskt. (Höij et al., 1996, s. 

21)  

 

Marknadsföring på Internet kan ske i olika typer. Många av de framgångsrika webbtjänsterna har 

byggt upp en gemenskap kring sin webbtjänst. Att bygger upp en gemenskap kan ske på olika sätt, 

exempelvis genom en kundklubb eller sociala medier. (Höij et al., 1996, s. 35-36) Medlemmar i en 

kundklubb kan företagen även lättare nå med sin marknadsföring. Detta kan ske bland annat genom 

e-post och nyhetsbrev. (Marknadsföring på Internet, 2010) Nyhetsbrev har många fördelar då det är 

billigt, det är lätt att hitta en tydlig målgrupp, de intresserade konsumenterna hittar snabbt till 

erbjudandet samt att det är lätt att mäta resultatet av annonsen (Ekberg, 2005, s.190). Genom 

sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter, som är de två största sociala medierna, kan 

företagen nå miljontals användare och även få en gemenskap. Företag kan marknadsföra sig genom 

att starta nya grupper och få anhängare till dessa. Denna typ av Internetmarknadsföring kräver dock 

en hel del aktivitet av företaget. Genom att använda sig av bloggar kan företagen få andra, redan 

befintliga bloggar, att skriva om deras produkter. De kan även starta en egen blogg, där de själva 

skriver om sina produkter och låter andra kommentera och betygsätta dem. Fångar företaget 

läsarnas intresse finns det även en chans att andra länkar till bloggen. (Webdivision, 2010) Eftersom 

bloggar uppdateras ofta hamnar de ofta högt upp på Googles söklista, vilket gör det lättare för 

kunderna att hitta företaget (Frankel, 2007, s.117). När företag jobbar mycket med sociala medier 

och bloggar är det viktigt att de undviker badwill, då rykten på Internet sprids snabbt. Annonser på 

Internet kan hjälpa ett företag att beskriva sina produkter och tjänster och även innehålla en länk till 

deras webbsida. (Webdivision, 2010) Vid bannerannonsering är det viktigt att företaget vet var 

deras målgrupp befinner sig och har sin banner på sidor som målgruppen besöker. Vad företaget inte 

vet då är om besökaren är köpsugen eller redo för att handla. (Ekberg, 2005, s.194) Genom 

sökordsoptimering och registrering på sökmotorer och kataloger optimerar företag sig på olika ord 
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för att hamna så högt upp som möjligt på träfflistan för sökmotorerna (Webdivision, 2010), (Ekberg, 

2005, s. 234). Att hamna högt upp på träfflistan kan företagen även göra om de använder sig av 

domännamnsstrategier, där de använder vanliga sökord i sin webbadress. Genom att även använda 

relevanta ord på webbsidan, i artiklar och löpande informationstext, kan webbsidan 

uppmärksammas av sökmotorerna, så kallad copywriting. (Marknadsföring på Internet, 2010) 

Placeringen avgörs även av hur webbsidan ser ut och vilka länkar den har. (Webdivision, 2010) 

 

Internet ger således möjlighet till att marknadsföra sig på många olika sätt samt att interaktivt kunna 

kommunicera med konsumenter och använda sig av relationsmarknadsföring (Höij et al., 1996, s. 

21). En webbplats kräver tid och engagemang. Många småföretag har endast ett fåtal personer som 

har hand om alla delar i köpprocessen, till skillnad från stora företag som har personer till alla olika 

ansvarsdelar. Samtidigt ger en webbplats den enklaste och ärligaste chansen för småföretag att 

konkurrera med stora företag. Många företag väljer att förlägga den största delen av 

marknadsföringsbudgeten på Internet, då fördelarna är många. (Webdivision, 2010) Med Internet 

kan företag lättare upprätthålla personliga relationer med fler av sina kunder, vilket blir ännu lättare 

om det är ett litet företag. (Ekberg, 2005, s. 11) Företag ges även möjligheten att registrera varje 

potentiell kunds preferenser och behov och med teknikens hjälp kan även besökarnas rörelser på 

webbsidan följas. (Höij et al., 1996, s. 25) Genom att exempelvis använda sig av Google Analytics 

kan företagen få fram information om vad marknadsföringen ger och enkelt mäta resultaten. Om 

någon har sökt efter en viss produkt via Google för att sedan gå till webbshopen och där även göra 

en beställning är ett exempel på information som kan komma fram. (Webdivision, 2010) Genom 

analyserna av kundernas preferenser kan sedan webbutikerna se till att anpassa sin tjänst utefter 

varje kund (Vassos, 1996). Det är således kunderna som avgör hur företagets sidor ska se ut, vad de 

ska innehålla och vilka mål företaget kan sätta upp (Ekberg, 2005, s. 17). Om en kund exempelvis 

oftast handlar jeans så kan ett jeanserbjudande vara det första som visas när kunden loggar in på sin 

sida på webbutiken. Detta är något som aldrig skulle kunna tillämpas i en fysisk butik. (Höij et al., 

1996, s. 25) Genom dessa olika analyser kan företagen nå rätt målgrupp och snabbt styra om sin 

marknadsföring med några enkla klick. Företagen kan snabbt märka om de inte når sin målgrupp 

med vissa budskap och kan då ändra nyckelord och prova sig fram med sökordsoptimering. 

(Webdivision, 2010) 

 

En webbtjänst är tillgänglig och har möjlighet att dra in pengar dygnet runt samt att den kan nå 

många från flera olika håll till skillnad från en fysisk butik (Höij et al., 1996, s. 29), (Ekberg, 2005, 

s. 11). Men även om en webbtjänst alltid är tillgänglig för Internetanvändaren så är det inte säkert 
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att den lockar till sig några besökare. En Internetanvändare söker själv upp information varpå 

marknadsföring av en webbtjänst är väldigt viktig för att kunderna ska hitta dit samt att få dem att 

stanna. (Höij et al., 1996, s. 29-30) När kunder aktivt söker upp tjänster eller produkter är det viktigt 

att företaget finns där och visar att de har just de produkterna som kunderna letar efter. Genom 

marknadsföring på Internet kan företagen fånga upp kunderna i precis rätt tid i beslutsprocessen. 

(Webdivision, 2010) Elektronisk information är billigare än kataloger och annat material för reklam. 

De lägre kostnaderna med onlineaffärer innebär att vissa Webbutiker kan få en högre vinstmarginal, 

medan andra ger kunderna besparingarna genom lägre priser. (Janal, 1995, s. 121) Att konkurrera 

med priser är vanligt och Webbutiker gör ofta detta genom att ha kombinationserbjudanden 

(Hanson, 2000, s. 348). Internet erbjuder möjligheten för försäljning helt utan mänskliga operatörer. 

För företaget innebär det att de kan beskära personalkostnader och för en del kunder, som inte gillar 

det, innebär det att de slipper aggressiv säljpersonal.  (Janal, 1995, s. 123) Genom dessa 

beskärningar kan webbutikerna ofta ha råd att hålla ett välförsett lager med bra sortiment och på så 

sätt nischa sig (Frankel, 2007, s. 48).  

 

Internetmarknadsföring handlar således i slutändan om att hantera den virtuella köpprocessen och 

dess skillnader gentemot den fysiska. Om e-handel gick att bedriva på precis samma sätt som en 

fysisk butik skulle e-handlare enkelt anpassa välanvända teorier utan någon större ansträngning. Det 

krävs mer än så. I en virtuell värld gäller det att utnyttja de unika fördelar som 

informationsteknologin medför och samtidigt ta till vara på de kunskaper som utarbetats under 

årtusenden av fysisk handel. Det är det här gapet som virtualiseringsteorin vill fylla. 

 

2.2. Virtualisering 

Virtualitet är ett koncept som inte nödvändigtvis är knutet till informationsteknologi. Att något är 

virtuellt definieras ofta som avsaknaden av fysisk närhet (Fiol et al, 2005). Eller som Rayport et al. 

(1995, s. 75) uttrycker det: 

Every business today competes in two worlds: a physical world of resources that 

managers can see and touch and a virtual world made of information.  

Därmed kan exempelvis en beställning från en postorderkatalog definieras som en virtuell aktivitet. 

Faktum är att postorderhandel har vissa likheter med e-handel, exempelvis kan samma 

beställningsrutiner användas. Företaget Lands‟ End berättar: ”We've been direct marketing by 

catalog for more than 25 years. Translating our fulfillment method to the Internet was easy. In fact, 

once an order arrives at our fulfillment center, there is no immediate way of knowing which sales 
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channel the customer used because the fulfillment process for each is identical.” (Gertner et al., 

2001) Wiesenfeld et al. (2001) pratar också om virtuellt jobb, eller jobb som utförs utanför 

arbetsplatsen, exempelvis i hemmet eller på resande fot. Griffith et al. (2003) vill nyansera 

definitionen av konceptet med ett ramverk där total avsaknad av fysisk närhet definieras som rent 

virtuell, medan en kombination mellan virtualitet och fysisk närhet kallas hybrid. I denna uppsats 

kommer vi dock att använda Overbys (2008) definition, där termerna virtuell och virtualitet 

beskriver ett sammanhang helt utan fysisk närhet eller kontakt. Virtualisering i sin tur innebär att 

något fysiskt övergår i något virtuell, och processvirtualisering beskriver enligt Overby hur en 

process övergår från att vara fysisk till att vara virtuell. Vassos (1996, s. 52) beskriver exempelvis 

hur den fysiska värdekedjan kan användas som en grundstomme för att skapa en virtuell värdekedja 

som ersätter den fysiska i ett virtuellt sammanhang. Inom ramarna för processvirtualiseringen ryms 

även processer som varken är helt virtuella eller helt fysiska, men inget speciellt begrepp är knutet 

till sådana processer. 

2.3. Processvirtualisering  

Eric Overby (2008) skriver i sin artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of 

Information Technology" om virtualisering av fysiska processer, och vilka faktorer som påverkar 

denna virtualisering. Enligt Overby har det visat sig att olika fysiska processer är olika mottagliga 

för virtualisering. Overby definierar här en process som "a set of steps to achieve an objective". 

Som exempel visas på snabbheten med vilken vissa e-handelsområden, såsom försäljningen av CD-

skivor, som har blivit accepterade, medan andra inte används lika flitigt. Vi kommer i den här 

uppsatsen att fokusera på en specifik process, nämligen e-handelsprocessen, mer specifikt e-handel 

med modekläder. Denna process definierar vi som alla steg som en potentiell kund går igenom när 

denne kommer i kontakt med en webbutik för modekläder.   

 

Overby vill med sin artikel skapa ett teoretiskt ramverk för att kunna beskriva skillnaderna mellan 

olika fysiska processers lämplighet att virtualiseras, samt hur specifika IT-teknologier kan 

underlätta denna virtualisering. För att kunna göra en analys av virtualiseringprocessen delas de 

påverkade faktorerna in i fyra kategorier: sinnliga krav (sensory requirements), förhållandekrav 

(relationship requirements), synkroniseringskrav (synchronization requirements) samt 

identifikations- och kontrollkrav (identification and control requirements). Dessa fyra faktorer ger 

tillsammans en bild av skillnaderna mellan fysiska och virtuella processer och framförallt vilka 

svårigheter som kan stötas på vid övergången från den förra till den senare. Overby utgår från de 

fysiska processerna, och därför är det naturligt att fokus initialt ligger på problem som uppstår på 
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grund av avsaknaden av fysiska attribut snarare än möjligheterna som ges i virtuella processer. Vi 

kommer att använda oss av Overbys virtualiseringskategorier för att undersöka hur de relaterar till 

klädhandel, samt om och i så fall hur olika företag hanterar dem i ett virtuellt sammanhang. 

Kategorierna ger oss ett passande teoretiskt ramverk både för operationalisering av intervjufrågor 

och för analys av dessa, och då Overbys artikel är relativt nyskriven kan vår empiriska användning 

av processvirtualiseringsteorin bidra till att området utvecklas vidare.  

 

Utöver Overbys processvirtualiseringsmodell använder vi oss av Belks (1975) så kallade 

situationsvariabler. Belks teori lägger fokus på specifika situationer och de omständigheter som 

påverkar kunder i en köpsituation. Dess främsta användningsområde är att förklara köpbeteenden ur 

ett konsumentperspektiv, men den är även intressant att titta på ur ett 

processvirtualiseringsperspektiv. Genom att använda oss av en teori som fokuserar på 

konsumentupplevelsen kan vi bredda det teoretiska underlaget för vår undersökning med faktorer 

som saknas i Overbys modell. Syftet med en webbutik är i slutändan att nå så många kunder som 

möjligt och uppfylla deras behov, vilket innebär att frågan om hur man når dem och vilka deras 

behov är, något som ligger i fokus i denna modell, blir högst relevant. Belks modell har också 

använts av Nicholson et al. (2002) i deras studie "„One brand, three ways to shop‟: situational 

variables and multichannel consumer behaviour", där konsumeters val av försäljningskanal relateras 

till vilka situationsvariabler som är starkast i olika kanaler. Studien visar att kunder väljer 

försäljningskanal baserat på vilka situationsvariabler de prioriterar högst för tillfället. Kombinerat 

med processvirtualiseringsteorin ger oss situationsvariablerna en helhetsbild av de viktigaste 

faktorerna som spelar in när den Internetbaserade köpprocessen utformas, både de som baseras på 

den fysiska köpprocessen och de som kommer av Internetmediets unika egenskaper. 

2.3.1. Sinnliga faktorer 

Den första av Overbys virtualiseringskategorier, sinnliga krav, innefattar alla sinnliga upplevelser 

som underlättar eller förbättrar en process för de medverkande parterna. Det kan handla om ett 

behov av att lukta, smaka, se, känna eller höra under någon del av processen. Här inkluderas också 

de känslor som de medverkande upplever, exempelvis glädje eller upphetsning. Traditionell 

sinnesmarknadsföring fokuserar ofta på synen (Hultén et al., 2009, s. 1), men Overby (2008, s. 280) 

pratar här om en ”full sensory experience” som måste tas i beaktande vid processvirtualisering.  

 

När det gäller klädhandel finns det ett flertal sinnliga krav som kan vara aktuella, men de absolut 

viktigaste bör vara syn och känsel. Att kunna känna på ett plaggs material, att prova hur plagget 

passar samt kunna se det framför sig rent fysiskt, i motsatts till att se det på en bild, är något som är 



9 

 

väldigt svårt att översätta till ett virtuellt sammanhang. Hultén et al. (2009, s. 136) använder kläder 

som ett exempel på en produktkategori där känseln ofta avgör om kunden köper en produkt eller 

inte. De jämför känselupplevelsen med en handskakning, som ger ett viktigt första intryck och 

skapar tillit. Produktens material kan också associeras med vissa egenskaper, där naturliga material 

som läder och trä ofta uppfattas som varma och mjuka, medan onaturliga material som glas och 

metall uppfattas som hårda och kalla (Hultén et al, 2009, s. 139-140). Givetvis påverkar detta även 

klädkonsumenter, och modeskapare lägger ofta stort fokus på ett visst plaggs material och den 

känsla som materialet ska frammana. Försök har gjorts att  låta användarna skapa virtuella modeller 

som kan ge en aning om hur kläderna skulle se ut och passa i verkligheten. Ett extremt exempel på 

försök att lösa det här problemet är webbsidan fits.me, där en fysisk, justerbar robot formad som en 

provdocka erbjuds som en e-handellösning för åteförsäljare. Återförsäljarna skickar in sina kläder 

till företaget, varpå kläderna sätts på roboten. Denna kan härma 2 000 olika kroppsformer och alla 

dessa fotograferas. Resultatet blir en databas med 2 000 bilder på plagget som kunder kan få fram 

genom att skriva in sina mått på återförsäljarens webbsida. (Fastco Design, 2010). Enligt Overby är 

de sinnliga kraven negativt korrelerade med  svårighetsgraden för virtualisering. Ju högre sinnliga 

krav, desto svårare att virtualisera. Det finns dock en förmildrande faktor i denna ekvation, av 

Overby kallad representation. Representation berör IT:ns förmåga att återskapa fysiska objekt eller 

personer. Enligt Overby underlättar denna faktor både sinnliga krav och förhållandekrav på grund 

av att den möjliggör simulering av de fysiska förhållanden som ligger till grund för dem. En 

simulering av ett provrum kan exempelvis göra mycket för att den virtuella köpprocessen ska närma 

sig den fysiska rent kvalitetsmässigt.  

 

Belk (1975) tar upp den fysiska omgivningen (physical setting), som är nära besläktad med Overbys 

(2008) sinnliga krav. Den fysiska omgivningen inkluderar sådana saker som geografisk miljö, 

inredning, ljud och lukter. I en virtuell miljö kan man, som Nicholson et al. (2002), generalisera det 

här konceptet till att innefatta allt som bidrar till en butiks atmosfär. I klädbutiker på Internet går det 

att se till sådana faktorer som design, eventuell musik, kategoriuppdelning av varor, presentation av 

produkter med mera. Här gäller det att användarna får en känsla av en plats, att webbutiken 

uppvisar en konsekvens i både grafisk och interaktionsbaserad design för att ge den en egen 

identitet. 

2.3.2. Sociala faktorer 

Overby (2008) talar om förhållandekravet, som visar i vilken grad en process är beroende av social 

kontakt mellan de medverkande. Fysisk närhet ger en möjlighet till subtil kommunikation i form av 

till exempel kroppspråk, ögonkontakt, röstläge, hållning med mera. Virtuella processer kan till viss 
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del simulera eller förmedla dessa typer av kommunikation, men förhållanden tar längre tid att 

utveckla och fysisk närhet erbjuder fortfarande de snabbaste och mest effektiva 

kommunikationsmöjligheterna. Även denna kategori innehåller faktorer som är viktiga när det 

gäller klädhandel. Novak et al. (2003) pratar exempelvis om målinriktade (goal-directed) och 

upplevelseinriktade (experiential) köpprocesser. Den upplevelseinriktade kunden nöjer sig inte 

enbart med att köpa en produkt, utan vill till exempel även spendera tid med en vän eller strosa runt 

och titta på andra produkter.  Klädeshandel kan ofta ses som en social sysselsättning, där vänner 

umgås och agerar smakråd år varandra. Upplevelsen som ges av att ha personal närvarande för att 

svara på frågor eller ge råd spelar också in. Den Internetbaserade klädhandeln är något som 

generellt sett sker hemifrån, utan social interaktion, vilket kan försvåra virtualiseringsprocessen.  

 

Belks sociala faktor kallas den sociala omgivningen (social setting). Här ingår alla de personer som 

är närvarande i situationen, deras roller och vilka interaktioner som pågår mellan dem. På Internet 

kan denna omgivning beskrivas i termer av integrering av olika sociala element som användarna 

kan utnyttja för att interagera med varandra eller med personalen. Exempel på detta är möjligheten 

att i en webbutik kommentera specifika produkter eller att chatta med en representant för 

kundtjänst. I stort sett handlar det här om att få användarna att känna att de är del av en gemenskap 

där andra människor ingår, något som sker naturligt i en fysisk butik. Om inga sociala element finns 

kan intrycket bli något av en "tom butik", även om detta givetvis inte är av lika stor vikt på Internet 

där användarna är vana vid en sådan miljö. 

2.3.3. Tidsfaktorer 

Vissa processer är väldigt tidskänsliga, något som Overbys synkroniseringskrav uppmärksammar. 

Om en process kräver omedelbar respons och minimal försening vid kommunkation eller andra 

moment har processen höga synkroniseringskrav. Fysisk närhet ger här den snabbaste formen av 

kommunikation, speciellt kombinerat med de olika aspekterna av förhållandekravet. Det finns dock 

även fördelar med asynkron kommunikation, då deltagarna har mer tid att formulera sig och tänka 

igenom sina uttalanden. 

 

Inom e-handeln finns ett specifikt problem när det kommer till synkroniseringskravet, och det 

handlar om frakt av varor. I en fysisk butik får kunden sina varor i samband med köpet, men vid     

e-handel måste dessa skickas hem till kunden vilket medför några dagars extra väntetid. Just inom 

klädeshandeln är det ofta vanligt att man köper varor inför speciella tillfällen eller att man vill ha 

plaggen på sig direkt. Att då handla kläderna på Internet gör att man måste planera köpet mer för att 

hinna få plagget innan det speciella tillfället.   
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Nicholson et al. (2002) nämner två viktiga tidsfaktorer, nämligen tid på dygnet samt den tid en 

konsument har tillgängligt för shopping. Båda dessa två skiljer sig rejält mellan en fysisk butik och 

en Internetbutik. På Internet kan en butik ha öppet dygnet runt, året runt, då kontakten med kunden 

sker genom ett automatiserat system istället för en fysisk person. Här kan det dock uppstå en 

dissonans mellan det virtuella och det fysiska, eftersom beställningen måste packas och skickas iväg 

av fysiska personer som tar semester vid högtider och andra speciella tillfällen trots att webbutiken 

fortfarande är öppen. Tiden som en konsument har tillgänglig för shopping bör rimligen också öka 

vid e-handel, då processen enkelt kan genomföras från hemmet så länge konsumenten har tillgång 

till en dator och Internetuppkoppling. Rent fysiskt möjliggör IT kommunikation mellan nästan vilka 

platser på jorden som helst, och e-handlare kan sälja sina produkter över hela världen förutsatt att 

fraktmöjligheter finns. Enligt Overby mildrar informationsteknologins närmast oändliga räckvidd 

effekterna av både förhållandekrav och synkroniseringskrav. 

2.3.4. Säkerhetsfaktorer 

Identikations- och kontrollkrav innebär att en process kräver en möjlighet att identifiera eller 

kontrollera deltagarna i en process. I ett fysiskt sammanhang finns möjlighet att känna igen 

människor via igenkänning eller ID-handlingar, och kontroll uppnås automatiskt genom att man helt 

enkelt befinner sig i samma rum som personen man vill kontrollera. I virtuella sammmanhang 

försvinner dessa möjligheter, och teknologiska hjälpmedel måste användas där fysisk närvaro 

saknas. 

 

När det gäller e-handel är det främst identifikationskravet, att kunna identifiera personen bakom 

köpet, som skapar problem. Detta på grund av kortbedrägerier och stöld av exempelvis Paypal-

konton
1
. Många Webbutiker kräver inte mer än ett kortnummer för att godkänna en transaktion, och 

detta skapar problem när dessa kortnummer tillhör stulna kort eller hackade bankkonton. När ett 

kortbedrägeri anmäls tvingas handlaren betala tillbaka de stulna pengarna, och dessutom en extra 

avgift för återbetalningen (Computer Weekly, 2010). År 2007 uppgick de genomsnittliga förlusterna 

för kortbedrägeri till 7 cent per 100 dollar av inkomst (Mercator Advisory Group, 2008), vilket inte 

låter som särskilt mycket men givetvis påverkar Internethandlarnas vinst. Det finns många metoder 

för att öka säkerheten i kortbetalningar på Internet. Det mest grundläggande är att använda 

kryptering i betalningsfasen. På senare tid har även metoder såsom 3-D Secure, som ofta går under 

namnet ”Verified by Visa” eller ”MasterCard SecureCode”, blivit vanliga. Dessa innebär att 

                                                 
1
 PayPal är enligt sin webbsida en global realtidslösning för betalningar. Alla som har en e-postadress kan genom    

  PayPal genomföra säkra och kostnadseffektiva betalningar på Internet (Paypals webbsida, 2010). 
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köparen bekräftar sin identitet för att genomföra kortköpet. (Frankel, 2007, s.65) 

 

Overby nämner här att informationsteknologi möjliggör en tidigare otänkbar grad av övervaknings- 

och kontrollmöjligheter över stora avstånd. IT-övervakning behandlar metoder så som 

fingeravtrycksavkänning och ID-kort som kan säkerställa de medverkandes identiteter. Övervakning 

av själva processen kan skötas av automatiska kontrollsystem.  

2.3.5. Övriga faktorer 

Belk (1975) tar även upp ett par faktorer som inte har någon motsvarighet i 

processvirtualiseringsteorin. Konsumentens uppgiftsdefinition (task definition) visar vad en 

konsument har för mål med sitt handlande. Ska konsumenten shoppa till sig själv, eller till någon 

annan? Vill denne rent av bara söka information om en viss produkt? Specifika uppgiftsdefinitioner 

kan vara att köpa presenter åt andra. Det kan även vara köp inför speciella tillfällen som Fars Dag, 

ett bröllop eller en födelsedag. I Internetbaserade klädbutiker är det vanligt med realisationer och 

speciella erbjudanden, och det kan därför vara intressant att undersöka om dessa skiljer sig från de 

som man kan stöta på i en fysisk butik. 

 

Den sista situationsvariabeln handlar om konsumentens föregående tillstånd, det vill säga vilket 

sinnestillstånd kunden hade omedelbart före den nuvarande situationen. Vid e-handel, där kunden 

inte befinner på samma fysiska plats som någon representant för webbutiken, är det dock väldigt 

svårt att bedöma kundens föregående tillstånd och vi har därför valt att inte inkludera denna 

variabel i vår undersökning. 
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2.4. Sammanfattning 

 

 
Figur 1. Modell över processvirtualiseringens fem faktorer modifierad från Overby (2008) och Belk (1975) 

 

Ovan har vi kombinerat Overbys virtualiseringskrav med Belks situationsvariabler i en 

sammanfattande modell. Processvirtualiseringsteori visar oss vilka faktorer som är viktiga när det 

gäller att överföra en fysisk process till ett virtuellt sammanhang. I detta avsnitt har vi tagit upp de 

fyra virtualiseringskategorierna: sinnliga krav, förhållandekrav, synkroniseringskrav samt 

informations- och kontrollkrav. Genom att bedöma behovet av dessa krav i en fysisk process ges en 

bild av hur svår den skulle vara att virtualisera. Utöver dessa fyra kravkategorier pratar Overby 

(2008) även om tre IT-specifika faktorer som kan göra processvirtualiseringen enklare: 

representationsförmåga, räckvidd samt övervakningsmöjlig-heter.  

 

Vi gick även igenom Belks (1975) situationsvariabler. Dessa togs fram för att beskriva de faktorer 

som påverkar en konsument i en köpsituation. De fem variablerna är fysisk omgivning, social 

omgivning, tidsperspektiv, uppgiftsdefinition samt föregående tillstånd. 
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Anledningen till att vi använder oss av dessa två teorier är att de tillsammans ger en relativt utförlig 

bild av en specifik process och de situationer som ingår i den. Overbys virtualiseringskategorier ger 

oss ett sätt att dela upp en process i fyra skilda delar som kan användas både för konstruktion av 

intervjuer och för analys av resultat. Här får vi således en bild av processen i sig, men inte 

nödvändigtvis de människor som ingår i den. De IT-specifika faktorerna är relevanta för vår 

undersökning eftersom vi undersöker webbutiker som kan utnyttja alla de fördelar som 

informationsteknologin för med sig.  

 

Processvirtualiseringsteorin i sig räcker dock inte för att ge en helhetsbild av den virtuella 

köpprocessen. Eftersom vi vill undersöka hur den fysiska köpprocessen anpassas till ett virtuellt 

sammanhang anser vi att det är lika viktigt att titta på de grundfaktorer som påverkar konsumentens 

köpupplevelse, situationsvariabler, som det är att titta på den existerande fysiska processen och dess 

attribut, processvirtualisering. När vi pratar om virtualisering av köpprocessen vill vi nämligen inte 

bara inkludera de attribut som överförs direkt från en fysisk process, utan även möjligheterna att 

skapa fördelar som utgår direkt från den unika situation som en virtuell miljö utgör. Här är 

situationsvariablerna till hjälp eftersom de kan appliceras direkt på webbutiker utan att göra en 

direkt jämförelse med fysiska sådana. Vi använder oss av processvirtualiseringsteorin som en bas 

för utformning av frågor och analys. Tillsammans med situationsvariablerna får vi ett bredare 

perspektiv samt kan komplettera processvirtualiseringen på vissa områden där vi anser att den inte 

är heltäckande. På detta sätt får vi en mer komplett teoretisk bakgrund för utformning av 

intervjufrågor och analys av resultat.  
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3. METOD 

3.1. Forskningsmetod 

För att uppfylla vårt syfte, att undersöka hur e-handlare av modekläder gör för att anpassa fysiskt 

baserade köpprocesser till ett virtuellt sammanhang, valde vi att göra en kvalitativ studie. Vårt 

främsta verktyg var undersökningar baserade på e-post- och telefonintervjuer. Frågorna var till stor 

del öppna, då vi ville få så uttömmande svar som möjligt och även öppna upp för respondenternas 

egna reflektioner (Arbnor & Bjerke, 1994, s.245). Den kvalitativa utgångspunkten var självklar för 

oss för att kunna gå mer på djupet och på ett mer intresseväckande sätt förklara vad e-handlarna gör 

för att anpassa köpprocessen i sin webbutik.  Vår studie syftar inte till att generalisera utan att mer 

djupgående analysera olika e-handlare genom innehållsrika svar och uttalanden för att ge validitet 

till vår slutsats (Dalen, 2007, s. 118). Validitet uppnådde vi ytterligare genom en noggrann 

operationalisering av vår bakomliggande teori för att få så relevanta svar som möjligt. Öppenheten i 

intervjuerna gjorde att vi fick hög intern giltighet och bättre förståelse av fenomenet (Jacobsen, 

2002, s.142). Eftersom vi valde att ha intervjuerna öppna var det positivt att vi var två som utförde 

telefonintervjuerna tillsammans då vi båda kunde komma på förslag till följdfrågor. 

 

Vi skrev en intervjuguide som ser likadan ut för både telefonintervjuerna och e-postintervjuerna (se 

bilaga 5). Vi ställde samma frågor till alla vi intervjuade, men om de inte blev identiska eller om vi 

kom på fler frågor under intervjuns gång så påverkade detta troligtvis inte vår studie negativt 

(Esaiasson et al. 2007, s. 258). Under telefonintervjuerna fanns det möjlighet att direkt ställa 

följdfrågor för att låta respondenten klargöra eller utveckla sitt svar, och även om detta var svårare 

vid e-postintervjuerna var det i alla fall möjligt att ställa åtminstone några följdfrågor. 

Intervjuformen gav även respondenterna möjlighet att be oss klargöra eller utveckla våra frågor och 

även ge oss utrymme för att återkomma för mer förståelse (Jacobsen, 2002, s.142). Att vi blandade 

intervjuform är inget som vi ansåg påverka vår slutsats i större utsträckning, utan mer berika den 

tack vare de mer uttömmande svar som gavs vid telefonintervjuerna.  

 

3.2. Tillvägagångssätt  

3.2.1. Urval av respondenter  

Intervjurespondenterna för denna studie är e-handlare som säljer modekläder. För att hitta ett 

passande urval av respondenter sökte vi på Google efter e-handel och onlineshopping. Därigenom 

hittade vi ett antal av de största e-handlarna inom klädesbranschen. Vi ville dock även komma åt de 
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mindre företagen då de oftast har mer tid att ställa upp på intervjuer. Genom Googlesökningarna 

hittade vi Trygg e-handel, som är en tjänst för konsumenter där de kan se vilka företag som är säkra 

och seriösa e-handlare genom ett certifikat. På Trygg e-handels webbsida hittade vi en lista på 

certifierade e-handlade i Sverige (Trygg e-handel B, 2010). Genom denna lista kunde vi hitta både 

stora och små e-handlare. På listan fanns 22 e-handlare som var inriktade på modekläder för olika 

åldrar. Vi skickade en förfrågan till alla dessa företag om att medverka i vår studie. Sju av dessa 

svarade och var intresserade av att hjälpa oss. Dock föll två av företagen bort då de aldrig svarade 

på e-posten som vi skickade med intervjufrågorna och påminnelser. Fem företag uppfattade vi dock 

som tillräckligt för att ge oss en överblick och möjlighet att hitta skillnader i arbetssätt och 

presentation av köpprocessen. (Ekengren & Hinnfors, 2006, s. 89). Vi ansåg att den information 

som vi hade fått från intervjuerna var tillräckligt att bygga empirin på, tillsammans med våra egna 

granskningar av företagens webbsida.  

 

3.2.2. Design av intervjuguide 

Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi främst ifrån vår teoretiska referensram. Vi tog fram 

neutrala frågor i syfte att ge information om en specifik del av teorin. Detta utan att innehålla några 

teoretiska frågeställningar som skulle försvåra för de som skulle intervjuas. Vi frågade oss vad vi 

kunde vänta oss för svar och om svaren skulle bidra till att svara på frågeställningen. Vi funderade 

även på vad det var som intresserade oss med köpprocesser och virtuella sammanhang. Vi arbetade 

utefter det fram ett antal frågor som vi sedan lät ett antal personer titta på under ett lärarlett 

seminarium (Dalen, 2007, s. 36). Detta för att se om de förstod vad vi menade och om frågorna 

skulle kunna besvaras med uttömmande svar. Utifrån det tog vi fram de bästa frågorna som vi 

trodde kunde ge oss en bra grund för analysen och delade in dem i olika kategorier för att de skulle 

bli mer strukturerade (Esaiasson et al. 2007, s. 238). Vi ordnade frågorna logiskt och klassificerade 

dem sedan för att senare kunna klargöra tankestrukturen i svaren (Esaiasson et al. 2007, s. 238). Vi 

försökte att inte ställa ledande frågor genom intervjun för att respondenterna själva skulle få tänka 

över vad de faktiskt gör. Var det några begrepp som var svåra att förstå försökte vi utveckla dessa 

utan att bli övertydliga med vad vi ville komma fram till. Eftersom vi ville ha svarspersonernas 

egna tankar gjorde vi en respondentundersökning där vi förde en mer samtalsliknande form under 

intervjun (Esaiasson et al. 2007, s. 258). Vi ville att respondenterna skulle svara helt utifrån sitt eget 

perspektiv och syn på hur de jobbar och inte utifrån hur vi uppfattar dem för att få ett mer 

tillförlitligt resultat (Ekengren & Hinnfors, 2006, s. 88). Vi ville även ge utrymme för andra 

intressanta aspekter som de ville ta upp och öppna upp för oväntade svar. (Esaiasson et al. 2007, s. 

283). Det var alltså av stor vikt att vi inte styrde frågorna enligt vår egen uppfattning om e-
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handlarnas webbsida och presentation. Till intervjuguiden fick de som intervjuades via e-post ett 

liten introducerande text som kan läsas i bilaga 5. Denna var till för att presentera oss, introducera 

dem till studien, tacka dem för att de tog sig tid, be dem om så utvecklade svar som möjligt samt 

fråga om de ville vara anonyma.  

3.2.3. Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes per telefon och e-post. Personliga intervjuer var inte möjliga eftersom 

alla företag var spridda över hela landet, vilket ofta är fallet med e-handlare. Vi hade två 

telefonintervjuer och tre e-postintervjuer (tre kvinnor och två män). Telefonintervjuerna var 15-30 

minuter långa och skedde i en lugn miljö för att vi skulle kunna spela in dem (Esaiasson et al. 2007, 

s. 302). Vi använde oss av högtalarfunktionen på telefonen och spelade sedan vidare in dem via en 

diktafon. För att inte riskera att förlora någon information antecknade en av oss så mycket som 

möjligt medan den andre ställde frågor. Genom att kombinera de två överföringssätten kunde vi 

vara säkra på att det mesta av informationen kom med (Dalen, 2007, s.33). Att transkribera direkt 

sparade även tid och gjorde att vi endast behövde fylla på med den resterande informationen. Att 

spela in intervjuerna och vara två som intervjuade gjorde även att vi inte behövde ha någon paus för 

att anteckna (Jacobsen, 2002, s.171). Det blev vissa skillnader i längden på svaren på intervjuerna. 

En telefonintervju var 12 minuter medan den andra var 27 minuter och således dubbelt så 

uttömmande. E-postintervjuerna skiljde sig också i svarslängd. En del svarade bara några rader 

medan andra svarade väldigt informativt. Vi fick svar på alla frågor och behövde ofta inte utveckla 

vad vi menade men gav ändå möjlighet till uppföljning genom valet av samtalsintervju (Esaiasson 

et al. 2007, s. 283). Vi valde även att komplettera med en extra fråga, nr 17 (se bilaga 3), en tid efter 

att första intervjuerna hade genomförts. Denna fråga svarade alla på per e-post.  

3.2.4. Operationalisering  

Våra intervjufrågor är utformade utefter den valda teoretiska referensramen och modellen. De första 

tre frågorna är en liten introduktion till företaget och ska även få fram vilka produkter som säljer 

bäst och således vilka deras största kunder är. För att se vad e-handlarna gör för att försöka 

tillfredställa kundernas sinnliga krav formulerar vi frågorna 4,5 och 8. De sinnliga kraven blir då 

intryck och förmedling av designen på webbsidan, funktioner för känsel och synintryck, extra 

estetiskt tilltalande leverans samt om de gör något för att ge kunden mervärde och få dem att bortse 

från att leveransen tar tid. Genom fråga 4 får vi också in fysisk omgivning som i den virtuella 

världen står för själva webbsidan. Fråga 5 beskriver ganska direkt ett sinnligt krav och syftar till att 

få ett svar om de använder sig av några provrum, filmer eller liknande för att göra det lättare för 

kunden att veta hur plaggen ser ut i verkligheten. Frågan behandlar också IT-mediets 

representationsförmåga när det gäller att imitera verkligheten. Fråga 6 och 10 handlar om 
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förhållande och vad e-handlarna gör för att försöka göra köpupplevelsen till en så social företeelse 

som möjligt samt hur de undviker möjliga missar i kommunikationen när de inte möter kunderna 

öga mot öga. Fråga 7 behandlar identifikation och kontroll samt huruvida de ser detta som något 

viktigt och  hur de gör för att förmedla säkerheten mot kunderna så att de vågar handla. För att ta 

reda på om företagen gör skillnader på olika kunders mål med shoppingen, deras uppgiftsdefinition, 

ställer vi fråga 9 och kan utifrån det analysera huruvida olika högtider spelar in för erbjudanden och 

realisationer i webbutikerna. Frågorna 12,13, 14 och 15 handlar om räckvidd och sociala faktorer. 

Genom de frågorna kan vi reda ut hur pass tillgängliga e-handlarna är, om leveranser är möjliga 

över hela världen och om det skiljer något på leveranstider vid vissa tillfällen samt om deras 

kundtjänst har stängt ibland. Det svarar även på frågor om de gör något för att köpprocessen ska bli 

något socialt mellan kunder så att de kan interagera med varandra. Det visar även om e-handlarna 

utnyttjar sig av kanaler där word of mouth sprids snabbt. Den sista frågan handlar om hur noga e-

handlarna är med att anpassa sig mot kunderna och hur mycket de har i åtanke när de skapar sin 

webbutik och funktionerna på webbsidan. Den kompletterande frågan som vi valde att ha med mot 

slutet av studien handlar om prissättning. Priset spelar ofta in stort vid konkurrens och Internet ger, 

som tidigare nämnt, möjlighet till lägre kostnader och högre vinst. Denna fråga kan ge oss en 

indikation på hur pass konkurrenskraftiga e-handlarna är i jämförelse med fysiska butiker när det 

gäller priset, samt om de har utnyttjat detta.  

 

Vi använde oss också av information som vi hittade på e-handlarnas hemsidor. Vi baserade 

informationssökningen på ett antal intervjufrågor som vi inte frågade respondenterna då vi hittade 

svaren på webbsidan (se bilaga 4). Fråga 1 behandlar den fysiska omgivningen och de sinnliga 

kraven, då eventuell musik i en fysisk butik eller på en webbsida är en del av kundupplevelsen. I 

fråga 2 och 3 undersöker vi synkronisering, i form av hur snabbt kunderna kan komma i kontakt 

med kundservice eller få svar på sina frågor, samt förhållandekrav, vilken typ av kontakt kunderna 

har med företaget. Fråga 5 och 6 ger oss möjlighet att titta på synkroniserings- och tidsfaktorer som 

kan påverka relationen mellan kunder och företag. Leveranstid är, förutom eventuell kontakt med 

kundservice, kundernas främsta möjlighet att utvärdera ett företags servicekvalitet. Slutligen 

behandlar fråga 7 det förhållande som kan uppstå mellan kund och företag i och med utskick av 

nyhetsbrev. 

3.2.5. Sammanställning av material 

Utöver intervjuerna så granskade vi alla e-handlares hemsidor. Vi tog reda på information som vi 

behövde men inte ställde i intervjuerna, med risk för att trötta ut dem, då svaren fanns att hitta på 

hemsidorna. Detta gav oss även en bra förförståelse för företaget och även branschen i helhet och 
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gjorde således att vi kunde bidra mer i samtalet under intervjun (Dalen, 2007, s. 13). Detta för att ge 

ett mer seriöst intryck och visa att vi har satt oss in i företaget.  Det gjorde även att vi kunde ställa 

följdfrågor direkt på vissa frågor och få mer information. Efter utförandet av alla intervjuer 

transkriberade vi dem och fyllde i den information som saknades i det vi redan hade skrivit och 

antecknade anmärkningsvärda citat. Intervjuerna sammanställdes i separata dokument och skrevs 

sedan ut för att ge en bättre överblick och möjlighet att jämföra svaren. Svaren grupperades och 

sammanfattades till den text som presenteras i empiriavsnittet (Esaiasson et al. 2007, s. 304). Vi har 

använt oss av en del citat i texten där dessa var relevanta och gav en bra förståelse för företaget. 

Citaten är även utmärkta med företagets pseudonymer. Annars har vi använt oss av löpande text för 

att få ett flyt i läsningen. De redovisade svaren innehåller inga personliga värderingar utan är bara 

redogörande. Våra analyser och synpunkter kommer istället in i analysavsnittet. Svaren presenteras 

utifrån de olika teoretiska begrepp som vi har valt för att det lättare ska gå att följa studien. Det är 

även de teoretiska begreppen som har format intervjufrågorna vilket gör det enkelt att gruppera 

svaren i teoretiska kategorier. När vi sedan analyserade den insamlade informationen utgick vi ifrån 

modellen som vi presenterar i slutet av teoridelen. Det kompletterande svaret om priset hittas under 

kategorin som motsvarar övriga faktorer i empirin och analysen. Då den kommer in naturligt där, 

även fast den i teoriavsnittet behandlas under avsnittet marknadsföring på Internet, valde vi att 

lägga det där. 

 

3.3. Kritiskt förhållningssätt och medvetenhet 

3.3.1. Metodval 

Valet av kvalitativa intervjuer var relativt självklar för vår frågeställning. En kvantitativ 

undersökning hade inte kunnat ge lika uttömmande svar och det hade inte varit möjligt att hitta 

tillräckligt många e-handlare som verkar i Sverige. Intervjuerna gjorde det dock svårare att tolka 

resultaten än vid en enkätundersökning, speciellt när frågorna till stor del var öppna. 

Respondenternas svar kunde skilja sig åt i hög grad och olika benämningar kunde användas även 

om samma fenomen eller term åsyftas (Bryman & Bell, 2007, s. 477). Det fanns också större risk 

för misstolkningar från vår sida, något som undveks till viss del med hjälp av följdfrågor. En annan 

faktor som kan ha påverkat våra resultat är att vi valde att göra intervjuer både via e-post och 

telefon. Personliga intervjuer hade varit att föredra, men detta var inte möjligt i denna studie. 

Intervjuerna över e-post bjöd inte lika lätt in till uttömmande svar och gav inte heller samma 

möjlighet till följdfrågor. Telefonintervjuer gav möjlighet till följdfrågor men vi riskerade att 
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personerna i fråga inte kom på något bra svar vid intervjutillfället. Vid e-postkorrespondens hade 

respondenterna mer tid att tänka, söka material och information samt att utveckla sina svar.  

  

3.3.2. Etisk medvetenhet 

Vi har noga undvikit att lägga egna värderingar i intervjufrågorna eller påverka respondenterna med 

vårt subjektiva synsätt. Vi såg till att alla vi intervjuade var medvetna om och samtyckte till att vi 

spelade in dem. Vi var även tydliga med var uppsatsen skulle publiceras samt hur den skulle 

avhandlas under seminarium, för att ge dem en möjlighet att välja om de ville vara anonyma i 

studien eller ej. (Dalen, 2007, s. 20-23) Vi gav dem även en möjlighet att få ett exemplar av studien 

skickat till sig för att använda i egna syften eller kontrollera att vi inte citerat dem fel. Två av 

företagen ville vara anonyma. Vi valde därför efter viss övervägning att göra hela studien anonym 

och använda oss av pseudonymer. De fem företagen går under följande namn: Chicast.nu, 

Fashionista online, Klädhängaren.se, Garderoben, samt Korsetten AB. Att vi valde att göra dem 

anonyma ansåg vi rimligt då vi studerar ett fenomen snarare än jämför företagen emellan.  
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4. EMPIRI 

 

Som tidigare nämnts består vår undersökning av fem företag som säljer modekläder på Internet. Av 

dessa företag bedriver alla utom Chicast.nu sin verksamhet exklusivt på Internet och har inga 

fysiska butiker. De flesta är relativt nystartade, och det äldsta företaget är fem år gammalt. Trots att 

de alla säljer modekläder så har de olika fokus. Chicast.nu har fler manliga kunder än kvinnliga och 

säljer därmed mest av jeans och t-shirtar, medan klänningar, kjolar och toppar går bäst hos 

Garderoben. Klädhängaren.se skiljer inte ut någon speciell kategori som säljer bättre än någon 

annan, utan att det är ”blandat”. Fashionista online svarar att det beror på säsong, väder, aktuella 

kampanjer med mera. Enligt Korsetten AB står damkläder för ca 90 procent av deras försäljning, 

trots att sortimentet är fördelat på ca 80 procent dam och 20 procent herr.  

 

4.1. E-handlarnas marknadsföring  

E-handlarna säger alla att de tror att kunderna hittar till dem av lite olika anledningar. Ett av 

företagen berättar att de utökar sin marknadsföring hela tiden, och de planerar att starta en blogg 

under 2011. De hoppas på att deras nöjda kunder i många fall fungerar som ambassadörer för 

företaget. Två av företagen tror att word-of-mouth mellan kunder är ett sätt som deras webbsida 

sprids på. Bloggar och banners är även något som de flesta använder sig av. Antingen genom att 

bloggarna skriver om plagg från webbsidan eller att företagen har ett samarbete med bloggare. 

Klädhängaren.se säger att bloggarna är det näst största mediet i deras marknadsföring Störst är 

sökordsoptimering ”Det är där vi lägger alla våra marknadsföringspengar” (Klädhängaren.se 

intervju, 2010). Korsetten AB berättar att sökordsoptimering är väldigt dyrt då endast 20 ord kan 

kosta 70 000 kr i månaden. Ordens pris beror även på hur populärt det är. ”Kläder är ett ganska dyrt 

ord att köpa eftersom det är så många som söker på det” (Korsetten AB intervju, 2010). Ord som 

exempel ett mindre varumärke kostar automatiskt mindre att köpa. Priset baseras även på hur 

många klick på sajten som de betalda orden genererar. Ett företag uppger att sökordsoptimering är 

en mycket viktigt del i marknadsföringen, och att de nästan uteslutande anpassar sig till Google och 

riktar sig till svenska konsumenter online. Där har Google enligt företaget 90-95 procent av 

marknaden. Flera av företagen använder sig av både den organiska listan, det vill säga att optimera 

sidan för sökträffar som inte är betalda, samt köpta ord. Korsetten AB använde sig mycket av köpta 

ord i början, men de märkte sedan att de klarade sig utan det. De började istället bland annat ändra i 

sin kod på webbsidan för att hamna högre upp på Google, men även att de snart kommer att börja 

köpa ord igen. 
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Sökordsoptimeringen var något som de ansåg vara väldigt dyrt.”Det är ganska mycket pengar som 

vi kände var lite bortkastade eftersom det finns mer kostnadseffektiva kanaler att rikta sig till” 

(Korsetten AB intervju, 2010). De valde istället att investera mer i 

bloggar, där de har flera samarbeten. Förutom lite yngre bloggare som 

är väldigt stora med många läsare, samarbetar de även med bloggare i 

30-årsåldern som har en något mindre läskrest men vars läsare handlar 

mer. Ofta får bloggarna recensera plagg som skickas till dem, men 

företaget har även lite större samarbeten. De hade exempelvis ett 

samarbete med Tyra Sjöstedt, en känd bloggerska, som skrev för dem 

mer kontinuerligt. Hon var även modell hos dem, och de uppger att 

detta gav väldigt mycket uppmärksamhet.  

Bloggerskan Tyra Sjöstedt har  

valt ut sina favoritsmycken i  

Korsetten AB:s webbutik 

 

 

Ett annat företag nämner även att de använder sig av Google Analytics och kan på så sätt näst intill 

se precis hur kunden kom till webbsidan. Analysverktyg är något som alla e-handlarna vi 

intervjuade använde sig av, för att följa upp kunderna, förbättra och optimera webbutiken. 

Klädhängaren.se använder inget verktyg för att kontrollera själva köpprocessen men har ett program 

där de kan se vart kunderna kommer ifrån, vilka länder och vilka sökverktyg de använt sig av. De 

kontrollerar även antalet unika besök per dag. Detta är dock inget som de använder sig av utan är 

mer bara för intresse. Ett omdöme om Google Analytics är att tjänsten är ett ”mycket bra verktyg 

som dessutom är gratis” (Garderoben intervju, 2010). Korsetten AB använder detta på liknande sätt 

som de två ovanstående men kontrollerar även öppningsfrekvens på nyhetsbreven, om de avanmäler 

sig, vart de klickar, hur försäljningen ser ut och vilka produkter som har sålts utifrån nyhetsbrevet. 

De använder även verktyget till att se vilka bloggar och andra som skriver om dem.  

 

Fashionista online använder sig mycket av Google Analytics. De mäter i princip allt som händer på 

webbsidan, varje enskild order och kunds härkomst kan spåras. Intervjupersonen anger att i 

praktiken har han oftast inte tid eller orsak till att använda dessa data, utan de nöjer sig med ett mer 

övergripande perspektiv. Google Analytics är dock något som är mycket väl integrerat i deras 

egenutvecklade system och används dagligen för att ge svar på olika frågor i hela företaget. ”Utifrån 

Google Analytics styrs exempelvis all marknadsföring, men ger även grund för hur sortimentet kan 

förändras” (Fashionista online intervju, 2010). De anger även att programmet används till att göra 

förändringar i webbutiken: ”Exempelvis flyttade jag en knapp tidigare i höstas från höger till mitt 
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på sidan, och kunde genast se resultaten i Google Analytics” (Fashionista online intervju, 2010). 

Korsetten AB utformar inte sin webbutik utefter de data de får fram genom analyserna utan de mer 

utvärderar hur vissa samarbeten har gått. De anger dock att om de märker att en kampanj ger bättre 

försäljning än någon annan så kan de ändra lite på upplägget på sin webbsida utefter denna. ”På så 

sätt, rent försäljningsmässigt, kollar vi hur vi ska lägga upp sajten och vilka bilder som klickas på 

mest” (Korsetten AB intervju, 2010). Hon anger att de alltid måste ha ungefär 40 procent herrbilder 

på framsidan även om det inte är där den största försäljningen ligger. Men det krävs för att få igång 

försäljningen av herrkläder. ”Det är en liten balansgång man får göra där” (Korsetten AB intervju, 

2010).  

4.2. E-handlarnas arbete med sinnliga faktorer 

De flesta e-handlarna planerar att förbättra sättet på vilket de presenterar sina produkter i 

webbutiken för att ge kunderna en bättre bild av plaggen, samt hur de skulle se ut och kännas i 

verkligheten. Två företag berättar att de ständigt försöker förbättra sina bilder och beskrivningar av 

plaggen. De tre andra företagen nämner alla att de skulle vilja ha catwalk-filmer för att visa hur 

kläderna ser ut på en riktig person. Klädhängaren.se nämner speciellt att filmer ”skapar mer känsla 

för hur kläderna faller. Kläder gör sig bra i rörelse” (Klädhängaren.se intervju, 2010). Korsetten AB 

vill utveckla en catwalk där kunder kan zooma in bilder och snurra modeller 360 grader för att få en 

bättre känsla över hur plaggen ser ut. De berättar dock att sådana system är väldigt dyra att 

utveckla, och att de till en början antagligen bara kommer att använda det för bästsäljande produkter 

och andra intressanta plagg. De vill också att Korsetten AB ska vara ”så nära en fysisk butik som 

det bara går” (Korsetten AB intervju, 2010). 

 

Företagen är i stor utsträckning överrens om att det behövs någon form av mervärde i själva 

förpackningen som kunden får hem, exempelvis vad gäller utseende. Fashionista online tror dock 

inte att själva ytterförpackningarna spelar så stor roll, utan tvärtom. De säger att en mer speciellt 

utformad och ömtålig förpackning lätt kan gå sönder under posthanteringen och därmed snarare ha 

en negativ effekt på kunden. Garderoben och Klädhängaren.se slår in alla sina produkter i 

silkespapper, som sedan läggs i en separat ytterförpackning. Garderoben vill att det skall ”kännas att 

plaggen kommer från butik” (Garderoben intervju, 2010). Alla e-handlare skickar även oftast med 

någon form av present i sina förpackningar, exempelvis tepåsar, godis till jul, en t-shirt med 

företagets logga eller en bok. Vad det är för presenter beror på tillfälle.  
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E-handlarna har alla en egen inriktning och image som de försöker förmedla via sin webbsida. 

Chicast.nu berättar att de helt enkelt vill förmedla sin fokus på kunskap om mode. Fashionista 

online beskriver sin webbsida som ”en enklare modell av webbshop” eftersom deras 

”huvudmålgrupp inte är jättevana att handla via Internet” (Fashionista online, 2010), med enkel och 

tydlig design som ett riktmärke. Garderoben vill bygga upp sitt varumärke och förmedla 

webbutikens image, och de betonade att bilder är väldigt viktiga för att plaggen ska återges så bra 

som möjligt. De vill även att deras besökare ska ”få en upplevelse” (Garderoben intervju, 2010) när 

de besöker webbutiken. Klädhängaren.se berättar att de lägger fokus på startsidan, och att de väljer 

sina klädmärken noggrant. De vill också undvika överflödig information och skapa en stilren 

webbsida med en enkel profil. Korsetten AB däremot har en lite annan infallsvinkel. De vill vara en 

”förmedlare av varumärken” (Korsetten AB intervju, 2010) snarare än att lägga fokus på sitt eget. 

Istället för att lägga mycket vikt vid sig själva vill de ”framhäva sitt varumärke genom alla de andra 

varumärkena” (Korsetten AB intervju, 2010). Som återförsäljare vill de respektera sina leverantörers 

varumärken och hålla webbsidan stilren. I slutändan vill de stå för något som är ”stilrent, elegant, 

tufft och trendigt” (Korsetten AB intervju, 2010). Inget av företagen har musik på sin webbsida. 

 

 

Ett exempel på hur Korsetten AB framhäver sitt varumärke genom ett annat varumärke, här genom By Marlene Birger.  

 

 

4.3. Skapandet av sociala faktorer 

Att skapa en gemenskap bland sina kunder är något som tre av e-handlarna jobbar med. Två företag 

uppger att de just nu inte gör något speciell för att skapa gemenskap bland sina kunder, men ett av 

dem lägger dock till att de har funderat på att göra något åt detta. De resterande tre använder sig 

främst av Facebook för att skapa en känsla av gemenskap mellan kunderna. Där blir 

Facebookgrupperna ett ställe där kunderna kan komma i kontakt med varandra. Garderoben nämner 
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även att deras forum under varje plagg kan skapa 

gemenskap när kunderna kan ‟prata‟ med varandra. 

”Eftersom våra plagg är unika är det kul om de utbyter 

styling o.s.v. med varandra” (Garderoben, intervju 2010). 

Ett annat företag säger att de inte har haft så mycket 

integration mellan kunder, men att de har en fan page på 

Facebook. Det kunderna skriver där är dock oftast riktat till 

företaget själva och inte till andra kunder. I framtiden 

kommer de förmodligen att ha små recensioner under varje 

plagg för att öka känslan av social gemenskap. 

 

Att göra en kunds köpupplevelse mer personlig handlar ofta om att skapa ett mervärde för kunden 

och samtidigt göra att de känner sig mer privilegierade och upplever servicen god. Två av e-

handlarna uppger att det kan vara svårt att uppnå en personlig köpupplevelse över Internet. De flesta 

försöker dock vara tillgängliga för frågor och råd över telefon, e-post eller på webbsidan. 

Fashionista online uppger att de inte riktigt har tänkt över detta men ger sedan ett exempel på ett 

telefonsamtal från en kund som han mottog några dagar tidigare: ”Bara genom att kunden 

presenterade sig vid namn i början av telefonsamtalet så kunde jag under tiden hitta henne i 

kundregistret och möta hennes fråga med ‟Ja du köpte ju XXX osv‟” (Fashionista online intervju, 

2010) varpå han ansåg sig gett kunden ett mer personligt bemötande. Alla e-handlare uppfattade det 

personliga i en köpupplevelse på lite olika sätt. Chicast.nu är en av dem som säger att det är väldigt 

svårt att skapa en personlig köpupplevelse över Internet men att de tittar på olika möjligheter. 

”Däremot har vi en modemedveten kundtjänst som kan hjälpa till om kunden har frågor eller vill ha 

hjälp med sitt köp” (Chicast.nu intervju, 2010). Garderoben försöker uppnå en personlig 

köpupplevelse på sin webbsida genom forum under respektive plagg där kunderna kan ställa frågor 

om exempelvis mått och storlekar. De uppger sig då svara så snabbt de kan, oftast direkt. De två 

andra företagen uppmanar kunderna, via hemsidan, Facebook och nyhetsbrev, att ringa om det har 

några frågor.  

 

Garderobens plaggforum 
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Exempel på erbjudande på Garderobens Facebooksida 

 

Fashionista online ställer sig även undrande om det var ett bra koncept med en personlig 

köpupplevelse: ”Jag tror att jag skulle reagera lite fundersamt om jag möttes av en webbsida som 

försökte agera ‟personal shopper‟ åt mig” (Fashionista online intervju, 2010). Men intervjupersonen 

säger även att han är negativt inställd till expediter som hänger över axeln i vanliga butiker också. I 

motsats till det uppger Korsetten AB att de precis har startat en tjänst med en personlig shoppare då 

en av företagsägarna är utbildad inom det. De erbjuder kunderna att skicka in bilder på sig själva 

samt berätta lite om sig själva för att få ett utgångsläge. I andra steget ringer sedan den personliga 

shopparen upp kunden för att ge stil- och köptips beroende på vad kunden har för intressen, vad de 

jobbar med och vad de har för kroppsform för att sedan komma fram till en passande outfit. ”Det är 

inget köptvång utan de bara plockar ut lite plagg som de tror skulle passa personen utifrån en bild 

som den här personen får skicka till oss. Det är också ett sätt att försöka få det så personligt som det 

går” (Korsetten AB intervju, 2010). Korsetten ABs tjänst hade endast funnits i två veckor när vi 

ringde upp dem för intervjun och de hade bara haft två som hade utnyttjat den. Då erbjöd de enbart 

tjänsten till sina guldkunder, men de har planer på att göra den tillgänglig för alla. ”Det här är ju 

något som inte har gjorts förut och då är folk alltid lite försiktiga. Vi gör det småskaligt i början för 

att känna av hur vi kan lägga upp det i framtiden, men vi tror att det kommer att bli mer sen” 

(Korsetten AB intervju, 2010).  

 

Samtliga e-handlare uppger att de ser kundvård som något mycket viktigt. Missnöjda kunder är 

alltid något de försöker vända. I tillägg till de statliga regleringar om konsumenters rättigheter som 

de måste följa, försöker de lyssna på sina kunder och tillgodose deras behov. Fashionista online 
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uppger att de ofta frågar kunden om de har något önskemål på hur de ska lösa det inträffade och att 

så gott som alla då har förslag. ”Det handlar om att försöka erbjuda kunden alternativa 

kompensationer såsom att skicka en ny vara, prisavdrag, fri retursedel o.s.v” (Fashionista online 

intervju, 2010). Garderoben som är en liten organisation uppger att de alltid diskuterar fram 

tillsammans inom företaget vad de ska göra i varje enskilt fall och att varje kund är unik. ”Vi älskar 

våra kunder” (Garderoben intervju, 2010). Chicast.nu säger som exempel att de kan ge en kund 

avgiftsfritt betalsätt ifall deras betalsätt inte skulle fungera för en viss kund. Det mesta 

kundproblemen löses per e-post, men är det något större misstag som har begåtts försöker e-

handlarna att ringa till kunderna för att reda ut alla oklarheter. Korsetten AB säger att det ibland vid 

reklamationer kan vara lite svårt att avgöra om det är fel på ett plagg eller inte, enbart genom att se 

en bild som en kund har skickat eller en förklaring över telefon. ”Då får vi snarare göra 

avvägningar, ofta blir det så att kunderna får pengarna tillbaka” (Korsetten AB intervju, 2010). 

Korsetten AB säger att det inte är värt att tjafsa med sina kunder: ”Man förlorar mer på att bestrida 

någon när man är lite osäker på om de har tagit sönder den själv eller om den verkligen har gått 

sönder”. De uppger sig vara förstående men att det gäller att vara hård ibland om man märker att 

något är självförvållat. ”Kunden har ju alltid rätt och det försöker vi följa i den mån det går”. Även 

en annan e-handlare använder sig av just det klassiska uttrycket: ”Kunden har alltid rätt brukar man 

säga, och om det kostar oss någon hundralapp eller så att vända en missnöjd kund till en glad kund 

så har vi igen det mångdubbelt (Fashionista online intervju, 2010). E-handlarna uppger även att de 

inte vill tjafsa med en kund för länge och att de endast ger en massa badwill. ”Vi försöker få det 

överstökat så fort som möjligt så att det goda ordet sprider sig vidare till kundens vänner” 

(Korsetten AB intervju, 2010)  

 

4.4. Tidsfaktorer som påverkar e-handlarna 

E-handlarna skiljer sig åt vad gäller leveranstider som de anger på webbsidan. Korsetten AB anger 

det bredaste intervallet, 2-7 dagar. Garderoben anger det kortaste med 1-2 dagar, och en beställning 

skickas samma dag om den gjordes före klockan 15:00. Övriga butiker ligger mitt emellan, där 

Chicast.nu anger 1-3 dagar och Klädhängaren.se tre dagar. Fashionista online ger inte någon 

tidsuppskattning utan skriver istället att beställningar lämnas till Posten senast dagen efter 

beställning. Värt att notera är även att Korsetten AB har gratis frakt vid beställning över 1 500 kr, 

och att Garderoben inte tar ut någon fraktavgift alls. Företagens leveranstider varierar från de som 

endast levererar till Sverige, Chicast.nu och Fashionista online, till de som levererar till hela 

världen, Klädhängaren.se och Garderoben. Korsetten AB levererar till Sverige, Norge, Danmark 

och Finland. Vad gäller returpolicy har alla i princip samma villkor. Antingen skickas en retursedel 
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med i paketer som kunden använder för att få tillbaka varan eller så bekostar kunden själv 

returfrakten.  

 

Tre av företagen har ett FAQ (Frequently Asked Questions) eller någon liknande sida där kunderna 

omedelbart kan få svar på sina vanligaste frågor utan att kontakta kundservice. Två butiker har inte 

någon explicit FAQ-sida, men däremot hjälpsidor där kunden kan läsa en beskrivning över hur man 

handlar. Anledningen till att vi inte räknar dessa som FAQ-sidor är att de behandlar ett specifikt 

ämne och inte tar upp mer allmänna frågor. 

 

4.5. E-handlarnas arbete med företags- och kundsäkerhet 

En faktor som kräver mer av en webbutik än en fysisk butik är säkerhet. Det gäller att använda sig 

av bra betalningslösningar och att få kunderna att lita på hanteringen av deras uppgifter. Alla           

e-handlare följer personuppgiftslagen PUL, när det gäller hantering av 

personliga uppgifter från kunderna. Alla e-handlare som vi har intervjuat 

använder sig av samarbetspartners när det gäller deras betallösningar. 

Leverantörerna har strikta regler för hur betalningarna ska fungera, och 

e-handlarna själva är inte helt insatta i dessa processer. Chicast.nu uppger 

att de har ”hårda parametrar” i sin betalväxel för att skydda både sig 

själva och kunderna från bedrägerier. De blockerar även bekräftade 

bedragare från framtida köp. De flesta e-handlarna använder sig av 

Klarna, PayPal och/eller DIBS
2
. 

 

 

Fashionista online uppger utöver säkra betallösningar att deras varor alltid är transportförsäkrade 

och att de tar kreditkontroll vid fakturaleveranser. Klädhängaren.se uppger att ibland kan det hända 

att en kund har skyddad identitet, och att de då får beställa sina varor via e-post eller telefon och 

betala in via bankgiro. Korsetten AB uppger att de outsourcar för fakturering, inkassohantering, 

bedrägerier med mera till Klarna. De uppger även certifikatet hos Trygg e-handel som en sorts bevis 

på högre säkerhet. De ser till att e-handlarna uppfyller vissa kriterier och har kontrollanter som 

                                                 
2
 Klarna är en betaltjänst där kunderna kan betala fakturan efter att de har mottagit produkten och fått känna på den, de 

erbjuder även avbetalningsplaner för kundernas samlade köp på Internet (Klarnas webbsida, 2010) PayPal: se fotnot på 

sida 11. DIBS är en betalväxel som är nordens ledande oberoende leverantör av betallösningar och PCI certifierad av 

VISA/MasterCard (DIBS webbsida, 2010).  

 

Ett exempel på 

betallösningar 
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kontrollerar att villkoren i handelsavtalet följs. ”Trygg e-handel är främst för konsumenten, så de 

vet att vi är seriösa” (Korsetten AB intervju, 2010). De säger även att de tycker att säkerheten kring 

deras webbutik är bättre att överlåta till proffsen genom outsourcing.  

4.6. Övriga faktorer som e-handlarna jobbar med 

Priser är något som företag ofta konkurrerar med. Försäljning på Internet bidrar bland annat till 

kortare leverantörsled och lägre personalkostnad, vilket gör att e-handlarnas kostnad per vara är 

billigare än för en fysisk butiks. Således skulle de kunna få en högre vinstmarginal på varorna eller 

sälja dem billigare för att konkurrera med andra företag. Chicast.nu säger dock att priserna på 

webben och i fysisk butik inte skiljer sig så mycket när det kommer till klädesbranschen. Men om 

något är billigare så är det nog oftast på webben” (Chicast.nu, intervju, 2010).  Klädhängaren.se 

nämner att deras prissättning bygger på rekommenderat pris från leverantörerna. ”Alla butiker 

måste hålla den prisnivån oavsett vad för sorts butik man är annars får man inte sälja deras 

produkter” (Klädhängaren.se, intervju, 2010). Garderoben, som säljer sitt eget varumärke, säger att 

om de hade haft en fysisk butik så skulle deras plagg bli dyrare där eftersom ytterligare ett led måste 

ha marginaler på samma plagg. Men samtidigt har de ett litet kringsortiment som även säljs i andra 

butiker. ”Där har vi samma priser som andra butiker, så prissättningen skiljer sig alltså inte från 

fysiska butiker utan är den samma” (Garderoben, intervju, 2010). Fashionista online tycker att det 

är svårt att jämföra priser inom klädbranschen då det finns närmast oändligt antal olika klädbutiker 

och det går inte heller att jämföra kläder på samma sätt som exempelvis elektronikprodukter. I slutet 

är det ändå konsumenten som avgör om den ena eller andra blå tröjan är snyggast, bäst eller mest 

lämplig. Generellt sett är vi dock inte billigast på marknaden. Vi tror att våra kunder sätter värde på 

att få kläder i bra kvalitet som håller tvätt efter tvätt, istället för en billig sak som man får kasta 

redan efter någon tvätt” (Fashionista online, intervju, 2010). 

 

När det gäller speciella erbjudanden och realisationer jobbar e-handlarna 

mycket med olika former av detta. Ett exempel är ”Veckans fynd” som 

är en kraftigt prissänkt artikel den aktuella veckan. Realisationer sker 

oftast vid samma tillfällen som i den vanliga fackhandeln. Ett företag 

uppger att de har realisationer mellan högtiderna för att hålla ett jämnt 

försäljningsflöde för likviditetens skull. Då passar det att ha lite olika 

erbjudanden under de ”tröga” månaderna. Det kan handla om nedsatta 

varor eller att kunderna får med en annan vara på köpet. Ett av företagen 

säger att de märker ofta att det ”slinker” med någon annan vara när de 
Veckans fynd hos Fashionista 

online 
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har nedsatta varor, och ett annat skickar varje fredag ut ett e-postmeddelande med erbjudanden till 

alla sina 20 000 medlemmar.  

 

Chicast.nu premierar sina kunder med olika erbjudanden och fördelar så att det för kunderna ska 

kännas som en fördel att ta emot nyhetsbrevet, samt ”gilla” företaget på Facebook. Fashionista 

online har precis utvecklat en rutin för att uppmärksamma kunder på deras födelsedag med ett 

presentkort. Garderoben har ännu inte startat en kundklubb men kommer att utveckla en nästa år. 

Kunderna ska då för varje köp få poäng som sedan omvandlas till värdecheckar. Annars har de även 

ibland events där kunder bjuds in, ibland är kunderna selekterade utefter antalet köp de har gjort. 

Klädhängaren.se ger förmåner till vissa kunder genom rabatter. De har utvecklat en rabattrappa 

utefter hur mycket kunderna handlar. ”Vissa kunder har handlat mycket hos oss och då har vi 

kommit överens om att de ska få rabatt” (Klädhängaren.se intervju, 2010) Korsetten AB berättar 

om sin kundklubb där kunderna får olika rabatter utefter olika nivåer. En bronskund har 2 procents 

rabatt, en silverkund 5 procents rabatt och en guldkund har 10 procents rabatt. Nivåerna gäller över 

kvartal och därefter gör företaget en utvärdering och uppgraderar eller nedgraderar kunderna.   

 

Riktade erbjudanden är också populära. ”Prenumeranterna av vårt nyhetsbrev har vid tillfällen fått 

‟VIP‟ och förhandstittar på realisationer” (Fashionista online, 2010). Garderoben ger ett specifikt 

exempel på ett erbjudande de hade när de startade sin Facebookgrupp. De erbjöd då 25 procents 

rabatt för att få så många fans så snabbt som möjligt. Chicast.nu har från och till lite extra saker som 

de erbjuder gratis vid ett köp. Ibland är erbjudandet en överraskning men ibland är det något där 

man kan göra ett aktivt val, som till exempel storleken på en gratis t-shirt.  

4.7. Sammanfattning 

E-handlarna använder sig av många olika marknadsföringsmetoder, exempelvis bloggar och word 

of mouth. Den absolut viktigaste tekniken är dock sökordsoptimering, det vill säga att företaget 

betalar för att dyka upp på Google när användarna söker på ett visst ord. Denna typ av 

marknadsföring är väldigt dyr, men alla företag förutom Korsetten AB (som använder sig av 

bloggar) uppgav att de använde sig av den metoden. Flera av företagen använder sig också av 

Google Analytics för att få tillgång till olika sorters statistik om hur deras kunder använder 

webbutiken. 

 

Sinnliga faktorer är också väldigt viktiga för e-handlarna. Framförallt skulle de flesta vilja förbättra 

sättet på vilket de presenterar produkterna i webbutiken. Någon form av catwalk-film, där kunderna 
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kan se hur plaggen faller och rör sig på en riktig människa, ligger högt på önskelistan men är väldigt 

dyrt att utveckla. Förpackningar är också något som används för att ge kunderna en bättre 

köpupplevelse, exempelvis slår två av företagen in sina produkter i silkespapper. Alla butiker 

skickar vid olika tillfällen med någon form av present till kunden. Vad gäller utseendet på hemsidan 

använder företagen ord som ”stilrent”, ”upplevelse” och ”elegant” för att beskriva sin design. 

 

Att skapa någon form av social kontakt mellan kunderna verkar inte ha särskilt hög prioritet hos     

e-handlarna. Vissa av dem använder sig av Facebook, men där blir den mesta kontakten mellan 

kund och e-handlare snarare än mellan kund och kund. Just denna kontakt mellan kund och            

e-handlare är något som företagen jobbar mer med. Att ha en bra kundservice anses vara väldigt 

viktigt, och företagen friar hellre än fäller när det kommer till tvister med kunderna. Ett företag 

använder sig utöver en mer traditionell kundservice även av separata forum för varje plagg där 

kunderna kan ställa frågor. Korsetten AB har precis startat en tjänst där kunderna kan få hjälp av en 

personlig shoppare för att välja ut de plagg som passar bäst, medan Fashionista online ställer sig 

tveksamma till idén med personlig service överhuvudtaget då det kan kännas påträngande för 

kunderna. 

 

Leveranstider och returpolicys skiljer sig inte särskilt mycket mellan företagen. Max sju dagars 

leveranstid anges, och returfrakt bekostas oftast av företaget. Det finns också hos alla webbutiker 

någon form av sida där kunder kan få hjälp med hur de handlar, även om endast tre av fem företag 

har en FAQ-sida. Säkerheten hos e-handlarna är generellt sett hög, och alla använder sig av någon 

form av extern betaltjänst. Klarna, PayPal och DIBS är vanligast förekommande. 

 

Priserna skiljer sig inte så mycket mellan webb- och fysiska butiker. Detta på grund av att 

leverantörerna sätter rekommenderade priser som både webbutiker och fysiska butiker följer i 

relativt stor utsträckning. Det finns också så många olika varianter av produkter och märken att det 

inte går att jämföra kläder på samma sätt som det går att jämföra exempelvis elektronikprodukter. 

E-handlarnas realisationer följer också till stor del högtider på samma sätt som fackhandeln, men 

utnyttjar också Internets utökade möjligheter genom bland annat riktade erbjudanden, rabattrappor 

och nyhetsbrev. 
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5. ANALYS 

5.1. Trovärdighet inom marknadsföring: sökordsoptimering vs bloggar 

Vad gäller marknadsföring på Internet så använder e-handlarna sig av det mesta som 

rekommenderas av Webdivision (2010) och Marknadsföring på Internet (2010). Nästan alla 

använder sig av kundklubbar och nyhetsbrev och kan på så sätt lättare nå kunderna med sin 

marknadsföring. E-handlarna skiljer sig även åt vad gäller att utnyttja marknadsföring genom word 

of mouth. Bloggar och sökordsoptimering är vad de intervjuade e-handlarna lägger mest tid och 

pengar på inom marknadsföringen. Ett av företagen säger att alla deras marknadsföringspengar går 

åt till sökordsoptimering, vilket visar hur ensidiga marknadsföringsstrategier på Internet kan vara i 

jämförelse med fysiska butikers. Ett annat företag använder sig mycket  av den organiska listan 

istället för betalda ord, och syftar således till vad Marknadsföring på Internet (2010) kallar för 

copywriting. En e-handlare utmärkte sig genom att satsa nästan uteslutande på bloggar och word of 

mouth. Företaget hade inte använt sig av sökordsoptimering på väldigt länge. Dessa två olika 

marknadsföringsstrategier skiljer sig väldigt åt, samtidigt som företaget möjligtvis uppnår samma 

resultat. Detta är kanske mer en smaksak från företag till företag. Oftast är bloggar ett billigare sätt 

att marknadsföra sig på, och det kan ge ett trovärdigt intryck då marknadsföringen går genom en 

opinionsledare som konsumenterna oftast litar på. Även sökordsoptimering kan ge ett trovärdigt 

intryck. E-handlare som hamnar högt upp på listan då en konsument söker efter något, kan uppfattas 

vara en efterfrågad och trovärdig webbutik dit många andra kunder också vänder sig. Detta ger 

sedan i sig en positiv spiral: kunderna uppfattar webbutiken som populär bland andra, handlar själva 

där, varpå den även blir populär. Det finns även andra sätt att marknadsföra sig genom. Som nämnt 

tidigare finns det en möjlighet att annonsera och använda banners. Att inte alla vill använda sig av 

detta är självklart då det lätt kan kosta mycket pengar och kanske inte alltid ger den utdelning som 

företaget vill uppnå. Däremot finns de kostnadsfria alternativen om att optimera sin webbsajt på 

olika sätt för att hamna högt upp på sökmotorerna. Endast ett av företagen nämnde att de använde 

sig av detta, något som fler skulle kunna ta efter. Det tar en viss tid men är antagligen värt besväret.     

 

Alla de intervjuade e-handlarna använde sig av någon form av analysverktyg för att registrera sina 

kunder. De har genom det en möjlighet att följa kundernas rörelser på webbplatsen samt registrera 

deras preferenser och behov. E-handlarna använde sig av dessa analysverktyg på lite olika sätt. Två 

av företagen använder analysverktygen för att analysera alla steg i köpprocessen och kundernas 

beteenden för att sedan kunna optimera alla områden i sin butik precis som Ekberg (2005) 

beskriver. De tar på så sätt till vara på Internets möjligheter och kan optimera köpprocessen på ett 
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sätt som inte hade varit möjligt i en fysisk butik. Resterande företag använder analysverktygen mer 

för att mäta resultat av sin marknadsföring, likt Webdivision (2010) anbefaller. De kontrollerar 

exempelvis vart kunderna kommer ifrån och hur de hittade till webbsidan, samt öppningsfrekvensen 

av nyhetsbrev och hur försäljningen såg ut därefter. Detta gör att dessa e-handlare kan optimera sin 

marknadsföring och även vända sig till den del av målgruppen som attraherades av de olika 

formerna av marknadsföringen. Att anpassa sin tjänst utefter varje kund, såsom Ekberg (2005) 

beskriver, verkar dock inte vara något som de intervjuade e-handlarna använder sig av. Två av dem 

försöker dock förändra och optimera funktionerna på webbplatsen för att anpassa den bättre för alla 

kunder gemensamt. Alla e-handlare använder sig av analysverktyg men har inte tid eller vet inte hur 

de ska använda sig av tekniken för att kunna optimera sin webbsida och webbutik. Att jobba mer 

med detta skulle möjligtvis kunna leda till mer försäljning samt att varumärket uppfattas mer seriöst 

och förtroendeingivande. Inom marknadsföring blir det allt mer populärt att göra köpupplevelser 

mer personliga och att kunderna får känna sig exklusiva. Internet gör det lättare för företag att 

närma sig en utopi om att ge varje kund en exklusiv köpupplevelse helt utefter dennes preferenser 

och behov. Detta är något som möjligtvis kommer att bli än större ju mer e-handeln och Internet 

utvecklas och är något som de intervjuade företagen skulle kunna jobba mer utefter.  

5.2. Dyrt för e-handlarna att tillfredställa samma sinnen som i butik  

Något som blir ganska tydligt när man tittar på företagens hantering av de olika sinnliga faktorerna 

är att de fokuserar väldigt mycket på vissa specifika faktorer, medan andra ignoreras eller ligger i 

periferin.  Vad Overby (2008) kallar representation, eller IT:s förmåga att återskapa fysiska objekt, 

är väldigt viktigt för företagen, och tre av dem vill utöka sina produktpresentationer med catwalk-

filmer på plaggen.  Detta återknyter till våra tidigare kommentarer om att syn och känsel bör vara de 

viktigaste faktorerna just när det gäller klädhandel, eftersom dessa catwalk-filmer, som 

Klädhängaren.se uttryckte det ”skapar mer känsla för hur kläderna faller”. Här finns en koppling till 

känsel, ett sinne som med dagens teknik i princip är omöjligt att stimulera via Internet. När 

kunderna inte själva kan sätta på sig eller känna på plaggen är en lösning således att låta dem se 

produkterna på en riktig människa och utifrån detta dra slutsatser om deras egenskaper. Trots att vi i 

teoridelen nämnde virtuella provrum som ett exempel på representation så var det dock inget av 

företagen som hade varken planer på eller uttalade önskningar om att implementera ett sådant 

system. Troligtvis eftersom det skulle vara mycket dyrt att utveckla, speciellt med tanke på att 

Korsetten AB kommenterade att det som för tillfället hindrade deras planer på catwalk-filmer (ett 

långt enklare system än ett virtuellt provrum) var just kostnaden. Catwalk-filmer har också den 

fördelen att de visar de faktiska kläderna istället för en virtuell representation av dem. 
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Utöver representationen av produkter i webbutiken kan företagen förmedla den fysiska upplevelsen 

av klädhandel genom de förpackningar som produkterna skickas ut i och på så sätt påverka de 

sinnliga faktorerna. Att det rådde delade åsikter i frågan är intressant, även om det bara var 

Fashionista online som var uttalat negativa när det gäller värdet av en något mer påkostad 

förpackning. Detta företags fokus på en målgrupp som inte nödvändigtvis är vana vid e-handel 

skulle kunna motivera en strategi där företaget på flera sätt, inklusive genom sina förpackningar, 

försöker ge kunden en känsla av att de handlar i en ”riktig” butik för att göra upplevelsen så bekväm 

som möjligt för kunderna. Att de istället väljer att göra det så enkelt som möjligt ger ett intryck som 

ligger närmare en lagershop än en exklusiv butik. I kontrast till detta står Garderobens kommentar 

om att plaggen ska kännas som om de kommer ”från butik”, något som tydligt visar hur de tänker i 

termer av överföring av den fysiska processen till den virtuella. Här vill företaget således, genom att 

använda sig av den enda fysiska interaktionen de har med kunden, närma sig butiksupplevelsen så 

långt det är möjligt. Att både de använder sig av silkespapper ger också en mer exklusiv, lyxig 

känsla. Presenter tillsammans med leveransen är ett annat sätt som webbutikerna använder sig av 

för att skapa mervärde för kunderna. Här ser vi ett brett spektrum av gåvor, från böcker till tepåsar. 

Dessa gåvor ger inte samma exklusiva intryck som silkesförpackningar, utan kan snarare uppfattas 

som försök att ge en lite mer personlig, familjär känsla.  

 

Den image som företagen vill förmedla på webbsidan kan knytas till den atmosfär som råder i en 

vanlig butik, enligt Nicholson et al. (2002) koncept om fysisk omgivning. Kontrasten mellan de 

olika företagens uttalade mål med webbsidans utseende ligger i linje med deras tankar om 

förpackningar, där Fashionista online fokuserar på enkelhet och tydlighet medan exempelvis 

Garderoben vill ge sina besökare en ”upplevelse” när de besöker webbsidan. Garderoben har 

uppenbarligen gjort ett medvetet val att försöka återskapa känslan av en fysisk butik så långt det 

går, både vad gäller webbsidan och förpackningarna som kläderna skickas i. Klädhängaren.se vill, 

precis som Fashionista online, ha en enkel webbsida, men att de använder ordet ”stilrent” och för 

tankarna till design snarare än pedagogik.  

 

Sammanfattningsvis har Overbys idé om en ”full sensory experience” inte utvecklas till fullo av de 

klädbutiker vi har undersökt. Fokus ligger på syn och känsel, det vill säga de faktorer som är enklast 

att återskapa i en webbutik som behåller den traditionella katalogstrukturen med listor på kläder i 

ordnade rader. Ingen av butikerna hade heller musik, något som är enkelt att använda sig av men 

som samtidigt kan uppfattas som störande av besökare som är vana vid ”tysta” webbsidor. Genom 

att se till Internets fulla möjligheter skulle Overbys ”full sensory experience” kunna kombineras 

med Belks fysiska omgivning i ett helhetskoncept som frångår den mer eller mindre standardiserade 
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strukturen för webbutiker. Idén om ett virtuellt provrum kan utökas till en virtuell butik, där 

besökarna kan gå runt och titta på olika plagg och ta fram info om dem. På så sätt skulle den 

virtuella butiken efterlikna den fysiska så mycket som möjligt, men även ge upp många av de 

fördelar som Internet för med sig. Enkelheten och smidigheten skulle ersättas av en mer ”autentisk” 

upplevelse, men frågan är då om detta är något som kunderna skulle uppskatta och föredra.  

 

Det är intressant att notera att även om företagen ger väldigt olika svar vad gäller förmedling av 

image och ambition att närma sig en fysisk butik, så använder de sig alla av ett i stort sett identiskt 

upplägg vad gäller webbutikernas grundläggande funktionalitet. De liknar alla mer eller mindre 

postorderkataloger, och frågan är om denna designfilosofi är så dominerande att många företag inte 

ens funderar på att utnyttja informationsteknologins möjligheter för att skapa en modernare struktur. 

Paradoxalt nog är dock exemplet som används ovan ett utnyttjande av ny teknologi för att återskapa 

fysisk handel, den äldsta formen av kommers. Kanske kan webbutiker användas för att skapa en 

helt ny form av butik istället för att försöka härma traditionella sådana? 

 

5.3. Låt kunderna ha möjlighet till att shoppa tillsammans! 

Den socialt fysiska upplevelsen vid ett köp beskrivs både av Overby (2008) och Novak et al. 

(2003), som viktig och något som kan öka en kunds köpupplevelse. Det verkar vara svårt för          

e-handlare att få sina konsumenter att interagera med varandra. E-handlarna som vi har intervjuat 

har inte heller funderat så mycket över detta. De flesta e-handlarna uppger att de försöker skapa en 

gemenskap mellan sina kunder främst genom Facebook. De har skapat Facebookgrupper, men dessa 

fungerar oftast mer som öppna forum där företagsinformation och frågor till företaget dominerar. 

Annars kan Facebookgrupper liknas vid virtuella träffpunkter för konsumenterna om de används 

därefter. Genom att anordna tävlingar på Facebook där konsumenterna skriver inför varandra och 

självmant delar med sig av företagets marknadsföring till sina vänner, kan e-handlarna närma sig en 

fysisk köpupplevelse där kunderna interagerar med varandra. Att få kunderna att interagera mer 

med varandra skulle kunna gynna e-handlarna. Word of mouth är ett kraftfullt verktyg när det 

utnyttjas till fullo. Genom att göra sin webbplats till en social plattform där kunder kan träffas och 

”shoppa tillsammans” skulle en stark kultur kring butiken och dess varumärke kunna skapas som 

även involverar användarna. Ett av företagen använder sig, utöver Facebook, även av forum på sin 

webbplats där kunderna kan ”prata” med varandra och kan ses som en högre grad av interaktion 

enligt Overby (2008). Detta företag var således den enda av de intervjuade e-handlarna som hade 

funderat lite mer på fördelarna med interaktion mellan kunderna. Genom olika kunders 

kommentarer i plaggforumen skapas en känsla av att andra personer också tycker att plagget är fint 
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och ökar åtråvärdheten i plagget. Det kan även ge en känsla av vänskaplig gemenskap som man kan 

uppleva i en fysisk butik. När vi tittar på företagets plaggoforum verkar det dock som att de flesta 

frågor gäller plaggtillgänglighet och storlekar. Att få kunderna att självmant interagera med 

varandra är alltså inte så lätt som det kan verka.  

 

Ett annat sätt att skapa nöjda kunder är som tidigare nämnt att göra deras köpupplevelse mer 

personlig. Kunderna kan då känna sig privilegierade och få en känsla av en fysisk närvaro från de 

anställda. Detta är enligt både Overby (2008) och Nicholson et al. (2002) en viktig del i en kunds 

köpupplevelse. E-handlarna har tacklat denna sociala kontakt lite olika. Fashionista online uppger 

att det kan vara bra att vid ett telefonsamtal ”känna igen” kunden men att de aldrig har tänkt över att 

göra kundernas köpupplevelse mer personlig. De tror snarare att personer som handlar på Internet 

ofta tycker att det är skönt att slippa personal som hänger över ens axel. Den sorts kund som 

företaget beskriver handlar mer enligt en målinriktad köpprocess (Overby, 2008). Dessa kunder 

handlar kanske på Internet just för att det är enkelt, smidigt och går snabbt samt att de inte behöver 

gå runt på shoppinggatorna och in och ut ur ett antal olika butiker. För att nå och tillfredställa även 

dessa målinriktade kunder kan företaget istället jobba med att underlätta köpprocessen för att den 

ska bli just enkel och smidig. Detta kan uppnås delvis genom anpassning utefter analysverktyg som 

vi tidigare har nämnt. Även här gäller egentligen en anpassad personlig köpupplevelse, men snarare 

genom att den ska gå snabbt mer än att få personliga råd.  

 

De flesta e-handlarna uppger att de har en kundtjänst dit kunderna mer än gärna får vända sig med 

frågor och för att få personliga råd. Detta kan till viss del ge en känsla av en social omgivning. Till 

de, som Overby (2008) kallar det, upplevelseinriktade kundernas förtjusning erbjuder Korsetten AB 

personlig rådgivning med en stylist (personal shopper). Genom detta kan kunderna känna en mer 

fysisk närvaro av personalen i webbutiken och blir näst intill så nära en fysisk butiks sociala 

kundservice som man kan komma. Korsetten AB och Fashionista online är således lite av motpoler 

till varandra i fråga om hur de ser på en kundanpassning av köpprocessen. Det ska även tilläggas att 

den intervjupersonen på Fashionista online var en man, medan den intervjuade på Korsetten AB var 

en kvinna. Detta kan inverka på deras syn på köpupplevelser, då det är vanligare att kvinnor ser 

shopping som en social sysselsättning. Kvinnor kan ofta även strosa runt hela dagar och shoppa i 

sakta mak, i högre utsträckning än män. Det positiva med en Internetbutik är att kunderna oftast kan 

välja om de vill ha denna extra sociala service eller om de vill slippa de framfusiga expediterna, 

något som kunden inte gör i fysiska butiker.  
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De flesta e-handlarna vi intervjuade försökter handla utifrån devisen ”kunden har alltid rätt”. Alla 

använder sig av olika metoder för att göra kunderna nöjda, såsom rabatt på kommande köp, fri 

frakt, ersättningsprodukter med mera. Men precis som Overby (2008) skriver, så är 

kommunikationen med kund svårare vid ett virtuellt sammanhang. Det blir vid e-handel då nästan 

än mer viktigt att hålla god service då företagets trovärdighet inte kan stärkas genom den fysiskt 

närvarande personalens interaktion med kunden. Ögonkontakt, kroppsspråk och så vidare påverkar 

kundens sinnesstämning och ökar chanserna att lugna en missnöjd kund. E-handlarna som vi har 

intervjuat använder sig av e-post eller telefon för att lösa konflikter med sina kunder. De flesta 

uppger att de vill lösa problemen som kunderna har så snabbt som möjligt. Men precis som Overby 

(2008) menar så kommer den virtuella kommunikationen inte vara den snabbaste och mest 

effektiva. Genom att utarbeta och upprätta tydliga regler och ramverk för kundservice, som de flesta 

företagen har gjort, kan de på ett mer effektivt sätt behandla ett problem. På så sätt kan de bemöta 

kundens problem och lösa dem snabbare. Det är dock viktigt att inte fastna i en rigid struktur utan 

fortfarande vara flexibel och utforma en lösning utefter varje kunds preferenser, vilket kan vara 

svårare när ingen fysisk kontakt med kunden äger rum. 

5.4. Förlängd räckvidd och ökad fördröjning vid Internethandel 

E-handelns problem med synkronisering av leverans som Overby (2008) talar om är något som alla 

e-handlare jobbar med på olika sätt. Leveranstiderna skiljer sig ganska rejält mellan företagen, men 

här måste även beaktas att företagen inte har någon kontroll över paket som lämnats över till Posten 

eller annan leverantör. En intressant detalj är att ett av företagen lovar att skicka beställningar 

samma dag om de görs före klockan 15:00. Detta gör kunden uppmärksam på att företaget har gjort 

allt de kan, så snabbt de kan, och att resten beror på en tredje part. Blir då paketet försenat är det 

större chans att kunden tar detta i beaktande och lägger en del av skulden på exempelvis Posten. 

 

 

De olika tidsfaktorerna visar i vilken utsträckning företagen har försökt minimera fördröjning i alla 

steg under köpprocessen, från kontakt med kundtjänst till mottagande av varan. Alla företag har 

naturligtvis någon form av information om köpvillkor, leveransprocess med mera. Det var dock 

bara tre av företagen som hade en FAQ-sida för kundernas vanligaste frågor. Ett FAQ är viktigt 

både för kunderna och för företaget, eftersom det ger kunderna ett snabbt svar och minimerar 

utnyttjandet av kundtjänst för de simplaste frågorna. I en fysisk butik är kunderna vana vid att 

kunna fråga en expedit om det är något de undrar. En webbutik ger chans att optimera tiden som 

läggs i en fysisk butik på att svara på frågor genom ett FAQ, men riskerar även då att förlora 

känslan av en personlig köpupplevelse. Den direkta respons från en fysisk kontakt går till viss del 
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att återskapa i en webbutik i form av en möjlighet att chatta med en representant från kundtjänst, 

men inget av företagen vi undersökte hade valt en sådan lösning. Den mer traditionella formen av 

direktkontakt, telefon, var desto vanligare. Rent tekniskt skulle ett chattsystem kunna fungera på 

ungefär samma sätt som ett telefondito, men det är inte lika standardiserat och krångligare att 

utveckla. Förutom denna omedelbara kommunikation ger Internet även möjlighet till asynkron 

kontakt via e-post, något som alla företagen erbjöd. E-post är en relativt långsam form av 

kommunikation, men den lättaste för företagen att hantera. Tillsammans med ett FAQ för att ta hand 

om de absolut vanligaste frågorna kan dock e-post vara ett effektivt och billigt 

kommunikationsmedel, även om telefon eller chatt måste anses vara bäst rent kvalitativt och mest 

jämförbart med en fysisk butiks service.  

 

Att tidsfaktorer blir viktiga vid e-handel är oundvikligt, och företagen har inte mycket annat val än 

att acceptera att köpprocessen, från inträde i butiken till mottagande av varan, är mycket längre än i 

en fysisk butik. När det gäller kundservice finns det alternativ som rent tidsmässigt är jämförbara 

med att direkt kunna fråga en expedit, men det är inte alla butiker som använder sig av dem. Overby 

(2008) menar dock att informationsteknologins oändliga räckvidd mildrar effekterna av 

synkroniseringskrav.  

5.5. Outsourcing av identifiering och kontroll 

Som vi nämnde i inledningen var säkerheten på Internet något som tidigare gjorde kunderna 

tveksamma till att handla på Internet. Men som Overby (2008) skriver så har 

informationsteknologin möjliggjort övervaknings- och kontrollmöjligheter över stora avstånd. Alla 

e-handlare som vi har intervjuat är mycket noga med säkerheten i sina webbutiker. Alla är även 

certifierade av Trygg e-handel vilket är förtroendeingivande. Förutom att e-handlarna följer 

personuppgiftslagen och andra regelverk så har de även strikta regler för hur betalningarna 

genomförs. Då det finns mycket regler och lagar om just säkerhet och betalning så är det inte 

konstigt att de flesta e-handlare vi har intervjuat jobbar med detta på ungefär samma sätt. De flesta 

av dem har outsourcat själva betalningsprocesserna till professionella företag. Fashionista online 

uppger att de även transportförsäkrar sina varor, vilket ger både dem och kunden säkerhet. E-

handlarna har således överbryggt problemen med att kunna kontrollera kunderna i en fysisk 

situation med att outsourca detta till företag som använder sig av teknologiska hjälpmedel för att 

säkerställa köpprocesserna. Identifikations- och kontrollkrav är givetvis fortfarande ett stort 

problem när ingen möjlighet till fysisk identifiering ges, men i och med att e-handeln växer 

utvecklas teknologin och säkerheten blir starkare och starkare. Alla företag vi har undersökt 

använder sig av standardiserade metoder för att kontrollera säkerheten, och även om standardisering 
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blir allt vanligare inom alla områden av e-handeln så är det extra tydligt just när det gäller 

säkerhetslösningar. 

5.6. Samma priser men bättre anpassning av erbjudanden   

Det konkurrenskraftiga priset som enligt Janal (1995) ofta kan finnas hos e-handlare finner vi till 

vår förvåning inte hos de vi har intervjuat. De flesta av dem säger att priserna faktiskt inte alls 

skiljer sig så mycket från en fysisk butiks. Detta gäller speciellt klädesbranschen, enligt Chicast.nu. 

Ett företag nämner att i klädesbranschen skiljer sig priserna snarare på grund av olika kvaliteter på 

plaggen, något som gäller både fysiska och virtuella butiker. Intressant är att det verkar skilja sig 

beroende på om företaget säljer sitt eget eller andras varumärken. Garderoben, som har sitt eget 

varumärke säger att priset på deras designade plagg skulle vara högre om de fanns i fysisk butik. 

Detta på grund av att det skulle bli ett till led i leverantörskedjan. Logiskt så stämmer det vad gäller 

högre pris på grund av flera led, men det finns fler faktorer som påverkar priset än antal led. Därför 

är vi lite förvånade över resultatet att priserna är desamma hos de andra e-handlarna. Ofta uppfattas 

e-handlare som billigare då många vänder sig dit för att köpa dyra kläder som de tidigare sett ut i 

butik. Vad det då kanske handlar om istället är kanske att vissa webbutiker blir som någon form av 

outletbutik, vilka även finns som fysiska butiker och faktiskt håller lägre priser.  

 

Vad vi dock finner är kombinationserbjudanden som Hanson (2000) beskriver och som även kan 

vara en form av priskonkurrens. Vanligast är att få en vara på köpet eller att köpa en 

komplementvara till billigare pris. E-handlarna använder sig av olika former av erbjudanden och 

realisationer för att locka kunder vid olika tillfällen. Det kan handla om att ha erbjudanden kring 

speciella högtider eller dagar, såsom födelsedagar eller Fars dag, som Nicholson et al. (2002) talar 

om. Att uppmärksamma just födelsedagar är något som ett av företagen använder för att skapa 

mervärde genom att ge ut presentkort. Att fånga upp dessa kunder som handlar presenter eller för 

speciella tillfällen gör e-handlarna genom att erbjuda ”veckans fynd”, rabatter, kampanjer, extra 

produkter med mera. Detta kan även ses som något de gör för att öka handeln i största allmänhet. 

Klädhängaren.se uppger att de endast har realisationer mellan högtiderna för att på så sätt få ett 

jämnt försäljningsflöde. De gör således inget specifikt för att fånga upp kunderna med en 

uppgiftsdefinition att handla till någon annan. De liknar därför mycket en fysisk butik i sina 

erbjudanden. De flesta e-handlarna använder sig av realisationer på samma tillfällen som 

fackhandeln. Det gör att de kan möta kundernas invanda förväntningar om realisation vid just de 

tillfällena. E-handlarna uppger att dessa små rabatter och erbjudanden kan öka försäljningen. Även 

om företaget ger en produkt gratis så slutar det ofta med att kunden inhandlar någon annan 
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oplanerad vara istället. Dessa kombinationserbjudanden och tips om varor som passar till den köpta 

varan är något som webbutiker har till fördel gentemot fysiska butiker. Kombinationserbjudanden 

finns även i fysiska butiker men tips på andra produkter kan i en fysisk butik lätt uppfattas som 

framfusighet av expediten. Erbjudandet skyms då av något som uppfattas som en pushig försäljare. 

Vid fysisk kontakt har kunderna även ofta svårare att avböja och känner sig trängda och tvingade till 

något. Detta kan alltså utnyttjas av e-handlare då kunderna lättare kan välja bort erbjudanden utan 

att känna sig dumma. Alltid fångar det någon, men får samtidigt inte överdrivas.  
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6. SLUTSATS 

 

I början av uppsatsen ställde vi oss frågan: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa 

den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? Vi har under analysen diskuterat kring våra 

empiriska resultat och jämfört med vår teoretiska referensram. Vi kom fram till att e-handlare inte 

nödvändigtvis utnyttjar virtualiseringsfaktorerna, som vi har presenterat, optimalt. De tar inte heller 

alltid tillvara på de egenskaper som Internet erbjuder. Vi anser dock att klädbranschen är mycket väl 

mottaglig för virtualisering, och det finns än så länge mycket kvar att arbeta med för e-handlare som 

vill integrera den fysiska upplevelsen ännu mer i den virtuella köpprocessen.          

 

E-handlare marknadsför sig i regel annorlunda än en fysisk butik, även om de i teorin lika väl kan 

använda sig av traditionella marknadsföringstekniker. Webbutiker har en fördel över fysiska butiker 

i och med att deras marknadsföring sker i samma medium som de verkar. Det blir på så sätt 

”närmare” för konsumenten till butiken genom att de exempelvis med hjälp av en annonsbanner kan 

ta sig direkt till webbutiken. Det gäller därför att e-handlare använder sig av en kombination av 

olika tekniker och innovativa metoder för att locka kunder. När konsumenterna väl har klickat sig 

fram till webbutiken finns det flera sätt att ”fånga” dem på, och höga krav ställs här på en tydlig och 

lockande design. E-handlare lyckas relativt bra med några av virtualiseringsfaktorerna, men sämre 

med andra. Detta beror inte bara på tekniska begränsningar utan även på kostnader och 

prioriteringar. Många av e-handlarna i studien var exempelvis intresserade av att använda sig av 

catwalk-filmer eller andra metoder som kunde ge kunderna en bättre bild av plaggen och närma sig 

en fysisk upplevelse, men hindrades av höga kostnader. 

 

Flera större och internationella e-handlare har redan idag bland annat catwalk-filmer och virtuella 

provrum. Det som idag kan vara en avvägning mellan pris och kundupplevelse för de mindre          

e-handlarna kommer kanske i framtiden snarare vara en självklarhet att ha. Den virtuella världen 

kan redan idag förmedla sinnen såsom doft, smak och strukturer. Med hjälp av information från en 

särskilt doftlåda, som sitter bredvid datorn, fylld med kemikalier kan dofter och smaker upplevas 

och genom olika stimulering av ett hårmembran kan strukturer och textilier återges (Wilczek, 2007), 

(McManus, 2010). Klädesplagg kan även bättre visas i virtuella provrum genom personligt 

designade avatarer som provar plaggen åt konsumenterna (Imvu, 2010). Dessa tekniker används 

dock inte i särskilt stor utsträckning av allmänheten idag och det kommer att dröja ett bra tag innan 

de är etablerade hos konsumenterna. När detta kommer att ske beror både på ekonomiska aspekter 

samt hur mottagliga konsumenterna är för den nya tekniken.  
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Internet och webbutiker ger e-handlare möjlighet att enkelt skapa kontakt med sina kunder. Internet 

kan även enkelt hjälpa webbutiker att erbjuda ett skräddarsytt sortiment för varje kund. Vad som 

kan vara svårare i ett virtuellt sammanhang är att skapa kontakt kunderna sinsemellan. Enligt vår 

studie har inte många försök gjorts för att skapa kontakt mellan kunder, och sociala medier som 

Facebook används mest som en utökning av kundservice. Det är än så länge inte lika naturligt att 

kunder interagerar med varandra i en webbutik som i en vanlig fysisk butik. I den fysiska butiken 

kan kunder se vad andra konsumenter köper samt kommentera varandras val av plagg. Detta kan 

dock även uppnås i en webbutik, vilket vi har sett försök på hos en av e-handlarna som har skapat 

forum under varje plagg. Om detta koncept utvecklas och används av konsumenterna kan 

webbutiken bli mer av den sociala plattform den har potential att vara. Vad Internet ytterligare 

erbjuder konsumenterna är valet att inte ta del av den sociala interaktionen. I en fysisk butik får 

kunderna ofta både service av och interaktion med andra människor vare sig de vill eller inte. En 

nackdel med e-handeln, som inte går att göra så mycket åt, är däremot leveransfördröjningen. Det är  

också osannolikt att någon drastisk förbättring på detta område skulle framkomma inom den 

närmaste framtiden. 

 

Säkerhet har alltid varit ett av de största problemen för e-handlare, men tekniken förbättras ständigt. 

Standardiserade lösningar ger företagen möjlighet att använda sig av välutvecklade och robusta 

system för att skydda både sig själva och sina kunder. Att outsourca säkerheten till ett professionellt 

företag verkar vara en bra väg att gå. Detta gör att e-handlarna får en standardiserad process som 

samtidigt är individanpassad och således ger förtroende hos kund. Samtidigt verkar dessa företag 

inom säkerhet på samma plattform som e-handlarna. Detta gör det lättare för e-handlarna men det 

gör det även svårare för konsumenten att förstå skillnaden mellan företagen och att kunna lita på 

säkerheten som erbjuds.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att e-handlare försöker kopiera den fysiska upplevelsen i en 

köpprocess i så hög grad som möjligt. När e-handeln utvecklas ytterligare kan det tänkas att detta 

drivs ännu längre, men också att nya former av webbutiker utvecklas för att till fullo dra nytta av 

Internetmediets möjligheter. I slutändan handlar virtualisering-processen om en kompromiss, en 

kombination av fysiska processer anpassade till ett virtuellt sammanhang och nya idéer som inte 

hade varit möjliga i något annat medium. Att hitta en balans mellan de här faktorerna kommer att 

vara en av Internethandlarnas största utmaningar i framtiden. Även om virtualiseringsprocessen är 

komplicerad och svår att genomföra anser vi att e-handlarna i klädbranschen har goda möjligheter 

att dra den längre än vad som har gjorts hittills.  
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Förslag till vidare forskning 

En begränsning med våra slutsatser, som Overby även nämner själv, är att teorin inte kan användas 

för att bedöma vilken typ av process, den virtuella eller den fysiska, som är den bästa i ett specifikt 

sammanhang. Den deskriptiva ansatsen gör jämförelser svårare och vi kan därmed inte helt bedöma 

vad som är bättre respektive sämre med klädhandel på Internet i jämförelse med traditionella 

fysiska klädbutiker. Det finns således mycket utrymme att utveckla teorin och kombinera den med 

någon form av kvalitetsbedömning för att den ska bli mer användbar vid jämförelser mellan fysiska 

och virtuella köpprocesser. Ett annat perspektiv som saknas i Overbys processvirtualiseringsteori är 

det ekonomiska. Vid e-handel finns det många ekonomiska faktorer som kan både försvåra och 

förenkla virtualiseringsprocessen. Anledningen till att denna faktor saknas i Overbys teori kan antas 

vara att teorin i sig är mer allmängiltig och inte specifikt inriktar sig på kommersiella processer. 

Man kan också diskutera huruvida dessa ekonomiska faktorer ingår i själva processen eller endast 

påverkar den utifrån. I vilket fall som helst skulle en noggrannare undersökning av de ekonomiska 

faktorerna ge en bättre helhetsbild och även bidra till den ovan nämnda möjligheten att använda 

processvirtualiseringsteorin som ett led i en kvalitetsbedömning av olika processer. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 – E-handlares viktigaste verktyg för marknadsföring 
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Bilaga 2 – Konsumenters vanligaste källor för information på Internet 
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Bilaga 3 – Intervjumall  

 

 

Introduktion 

1. Säljer ni enbart produkter på Internet eller har ni även katalog/butik? 

2. Hur länge har ni haft Internetbutik?  

3. Vilka typer av produkter säljer bäst?  

 

Webbsida 

4. Hur förmedlar ni er image och ert varumärke genom er webbsida, och hur vill ni bli uppfattade?    

5. Har ni eller planerar ni någon funktion för att ge kunderna en bättre idé om hur plaggen ser ut och   

   känns i verkligheten? 

 

 

Kundservice 

6. Vad gör ni för att vända missnöjda kunder?  

7. Gör ni något extra för säkerheten i er webbutik, både för er och för konsumenten?  

 

 

Skapa mervärde för kunden 

8. Gör ni något speciellt estetiskt tilltalande med förpackningarna, skickar med något extra i    

    förpackningen eller liknande?  

9. Har ni några speciella erbjudanden eller realisationer vid speciella tillfällen? 

10. Vad gör ni för att göra kundens köpupplevelse mer personlig?  

11. Ger ni speciella förmåner till vissa kunder, och i så fall vilka och vad?  

 

 

Gemenskap/sociala band 

12. Gör ni något för att era kunder ska känna gemenskap med varandra? 

13. Hur tror ni att era kunder hittar till er webbsida?  

14. Använder ni er av sociala medier i er marknadsföring? Tex bloggar eller facebook.  

 

 

Utveckling och marknadsföring 
 

15. Gör ni någon form av sökordsoptimering eller något annat för att locka kunder? 

16. Använder ni er av någon form av analysverktyg, tex Google Analytics? Om ja, på vilket sätt     

      hjälper detta er att forma er webbutik?  

 

Kompletterande fråga 

17. Hur skiljer sig Er prissättning från en fysisk butiks? Och vad beror det på? 
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Bilaga 4 – Information som hittades på företagens webbsida 

 

- Har ni någon musik på webbsidan?  

- Har ni någon sida för svar på vanliga frågor/FAQ?  

- Använder ni er av kundservice på e-post, telefon eller båda?  

- Hur ser er leverans ut, antal dagar?  

- Hur ser returpolicyn ut? 

- Levererar ni till hela världen? Kostar det i så fall mer för kunden?  
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Bilaga 5 – Introduktionsbrev till e-postintervju 

 

 

Hej. 

 

Vi har tidigare kontaktat Er angående mailintervju för vår D-uppsats i företagsekonomi. Vi har nu 

formulerat en intervjumall med 16 frågor i 6 olika kategorier. Vi bifogar denna i mailet där ni även 

kan skriva Era svar och bifoga den tillbaka. Vi ser gärna att ni utvecklar Era svar så mycket som 

möjligt och även ställer Er frågan Varför på varje fråga. Detta för att vi ska få mycket användbar 

information som möjligt. Skriv gärna med om ni har något övrigt att tillägga som ni tycker saknas 

eller är specifikt för Er webbutik.  

 

Om ni undrar något eller om ni tycker att någon fråga är diffus så får ni gärna skriva svaret utefter 

hur ni tolkar frågan eller om det är väldigt oklart maila oss för tydliggörande.  

 

Vi skulle uppskatta om ni skickade in Era svar senast fredagen 26 november.  

 

Vi vill därmed tacka Er för Er medverkan. 

 

Var god att ange om ni vill vara anonyma i uppsatsen samt om ni vill ha en kopia av den färdiga 

uppsatsen. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Alexander Alcazar och Sandra Kastås 

Uppsala Universitet   

 


