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Abstract

Abstract

Jimmy Edman, Anton Fjodorov, Marc Wilhemsen

Today there are many technical solutions 
for the e-commerce industry, in 
combination with a change in behavior of 
the end user. The consumer of today 
demands more availability and 
convenience.
This Master’s thesis has examined the 
critical aspects of e-commerce 
companies, as well as how they can 
develop their e-commerce to create value 
for the end user. The aim has been to 
identify the more and less important 
factors of the e-commerce business, and 
to investigate the extent to which these 
factors are used in the e-commerce 
industry. To answer these questions, an 
interactive, online questionnaire 
customized for e-commerce companies was 
developed. It covers the areas of 
traditional e-commerce, social media, 
mobile commerce and multiple channels. 
The individual results are presented at 
the end of the questionnaire and 
compared to the average result of the 
companies that have completed it. A 
literature review and an interview is 
the basis for the questionnaire. A 
weighting and a quantification of the 
questions enabled comparison and was 
conducted in order to generate business 
value. Thereafter a pilot study was 
conducted, in which thousands of e-
commerce companies were asked to fill in 
the questionnaire, eventually resulting 
in 12 companies accepting the inquiry.
A part of the results of the thesis is 
the web questionnaire itself, where the 
critical factors are presented. The web 
questionnaire was weighted by the total 
knowledge gathered by the literature and 
interview study. The prioritized factors 
can be seen in the questionnaire. The 
results of the pilot study show that 12 
companies have great potential to 
improve their e-commerce since none of 
the entrants reached less than half of 
the questionnaire’s maximum points.
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Populärvetenskaplig ammanfattning s 

Idag finns det många tekniska lösningar för e-handelsbranschen i kombinationen med ett 

förändrat beteende hos slutanvändaren. Konsumenten ställer idag högre krav på tillgänglighet 

och bekvämlighet. 

Detta examensarbete har undersökt kritiska aspekter hos e-handelsföretag och på vilket sätt de 

kan utveckla sin e-handel för att skapa värde för slutkonsumenten. Syftet har även varit att 

identifiera vilka av dessa faktorer som är mer eller mindre viktiga för e-handelsverksamheten 

men också utreda i vilken utsträckning dessa faktorer utnyttjas för företag inom e-

handelsbranschen. För att svara på dessa frågor har en webbenkät utvecklats anpassad för e-

handelsföretag som täcker in områden traditionell e-handel, sociala medier, mobil handel samt 

multipla kanaler. Webbenkäten är interaktiv där resultaten presenteras i slutet och jämförs 

med genomsnittet av det totala antalet företag som har fyllt i den. En litteraturstudie och en 

intervjustudie ligger till grund för webbenkäten där en viktning och en kvantifiering av 

frågorna genomfördes för att kunna generera företagen ett värde som möjliggör en jämförelse. 

Därefter inleddes en pilotstudie där ett tusental e-handelsföretag tillfrågades att genomföra 

den omfattade webbenkäten och till slut ingick 12 företag i pilotstudien.  

En del av resultat är webbenkäten i sig där de kritiska faktorerna finns presenterade. 

Webbenkäten viktades efter den sammanlagda kunskapen som inhämtats efter litteratur- och 

intervjustudien och där framgår vilka faktorer som har prioriterats. Resultatet av pilotstudien 

visar att de 12 företagen har stor potential att förbättra sin e-handel då ingen av aktörerna 

nådde upp till hälften av webbenkätens max poäng.   
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utmaning. Stundtals har vi fått kämpa hårt när premisserna för arbetet förändrats eller när 

arbetet känts allt för omfattande. Det slutgiltiga resultatet av examensarbetet visar dock att 

hårt arbete lönar sig och vi känner oss nöjda med vad vi uppnått inom ramarna för detta 

examensarbete. Både vad gäller den akademiska uppsatsen och det arbete vi utför i samarbete 

med Augmented Commerce Association. Vi har dessutom haft väldigt roligt och lärt känna 

många trevliga, duktiga och inspirerande människor under arbetets gång. 

Vi vill rikta ett speciellt tack till våra handledare från ACA, Per-Erik Holmgren och Eugen 

Stolin, samt vår handledare från Uppsala universitet Thomas Lennerfors. Per-Erik och Eugen 

har varit högst delaktiga i arbetet. Deras engagemang har underlättat och förbättrat arbetet 

avsevärt. Thomas har varit fantastiskt tillmötesgående och en trygghet under hela arbetets 

gång. Han har i synnerhet bidragit till den akademiska sidan av examensarbetet.  

Vi vill även ta tillfälle att tacka Arne Andersson på Posten, David Hultvall från JetShop samt 

Kristoffer Geiser från E-handel.org som hjälpt oss att distribuera webbenkäten till Sveriges e-

handlare. Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till Albert Bengtson och Bengt 

Wessborg som bidragit med den kunskap, det kontaktnätverk och den energi som krävts för 
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Anton Fjodorov, Jimmy Edman och Marc Wilhelmsen  
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Begreppslista 

Kundvärde 

 

 

 

Augmented Commerce Association  

 

 

 

Augmented Commerce 

 

 

Elektronisk handel 

 

 

E-handelsbranschen 

 

 

E-handelsföretag  

 

 

Augmented Commerce Association (ACA) är ett projekt 

som drivs av aktiebolaget Augcom. ACA ämnar 

utveckla den svenska e-handelsbranschen genom att 

hjälpa e-handelsföretag att bedriva en bättre e-handel.  

 

Nya teknikbaserade service- och tjänstelösningar inom 

e-handelsmarknaden som förhöjer kundernas 

köpupplevelse eller på annat sätt ökar kundvärde.  

 

Elektronisk handel (e-handel) är distanshandel som 

möjliggörs av kommunikations- och IT teknik. 

Exempelvis Internet eller andra datornätverk. 

Det nätverk av kunder och leverantörer som tillsammans 

skapar en marknad för e-handel. I denna uppsats avses i 

första hand den svenska e-handelsbranschen. 

 

Företag som bedriver handel över internet. I denna 

uppsats avses enbart företag som säljer någon typ av 

fysisk produkt på sin nätbaserade handelsplats. 

 

Det nettovärde en kund får ut efter att ha inhandlat och 

använt en försäljares produkt. Inkluderat service och 

tjänster som försäljaren erbjuder kunden i anslutning till 

produkten. 
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Del A Inledning 

Prognosen för e-handelns omsättning 2012 ligger på 31,3 miljarder kronor.  För andra 

kvartalet i rad ökade den svenska e-handelns omsättning med 13 procent. (e-barometern, 

2012) 

Den elektroniska handeln har ökat dramatiskt under 2000-talet. Tekniska lösningar har 

möjliggjort en ökad tillväxt, inte minst inom detaljhandeln. Låga inträdeskostnader och ett 

ökat behov av tillgänglighet av produkter från konsumenternas sida är faktorer som har drivit 

på handeln över nätet. Webbshopen som handelsplats har utvecklats under de senaste tio åren 

där den process som kunden genomgår under ett köp kontinuerligt har förädlats. Trots detta är 

inte alla e-handelsföretag medvetna om vilka moment som är kritiska för att förmå kunden att 

avsluta ett köp, alternativt läggs det inte tillräckliga resurser på dessa frågor vilket ofta är en 

konsekvens av brist på kunskap inom området. Den traditionella e-handeln är dessutom inte 

det enda område som genomgått en snabb utveckling de senaste åren. Tekniska framsteg inom 

IT- och kommunikationssektorn har möjliggjort att helt nya interaktionskanaler mellan e-

handlarna och deras kunder uppstått. Det breda spektrum av handelslösningar som möjliggörs 

av dagens mobila enheter har en stark influens på hur både konsumenter och återförsäljare 

förhåller sig till distanshandel. Utvecklingen av olika mobila enheter såsom smartphones och 

surfplattor har möjliggjort att företag ständig kan vara närvarande hos sina kunder (Lindgren, 

Lindrot, 2011, s.33). Därför har webbshopen på senare tid i allt större omfattning börjat 

anpassas för de mobila enheterna i syfte att underlätta handeln i mobilen. Ett annat fenomen 

som i hög grad påverkar e-handeln är sociala medier såsom facebook, bloggar och 

mikrobloggar. Via sociala medier kan företag bygga kundrelationer och skapa förtroende på 

ett sätt som inte tidigare varit möjligt inom e-handeln. Dessa förtroendeingivande relationer är 

enligt intervjuade experter kritiska för att affärer ska uppstå mellan kund och säljare 

(Bengtson, 2012; Schröder, 2012; Brandell, 2012). 

Det framgår tydligt att dagens elektroniska handel utvecklas mot en marknad där företagen 

har tillgång till allt fler kundkanaler och en allt större arsenal av handelslösningar. Historiskt 

sett har företag isolerat sig inom de olika kanalerna men idag arbetas det aktivt för att 

korsbefrukta dessa kanaler och integrera dem med varandra. Särskilt lämpligt är detta för 

företag som bedriver handel i fysisk butik och därmed kan även den fysiska butiken betraktas 

som en e-handelskanal (Müller 2012). När betalningsformer, information och marknadsföring 
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inte längre är begränsade till enskilda isolerade kanaler ges kunderna fler handlingsalternativ 

och valfrihet vilket leder till ett mer individanpassat konsumtionsbeteende (Dennis, 2012). I 

takt med den tekniska utvecklingen har även kunderna adapterat nya vanor och ändrat sitt 

konsumtionsbeteende men tyvärr har inte branschen varit lika snabb på dessa förändringar. 

Kunskapen inom områdena traditionell e-handel, sociala medier, mobil handel och multipla 

kanaler är ofta bristfällig vilket innebär att e-handelsföretag inte är medvetna om vilka 

tekniska lösningar som finns på marknaden och som potentiellt kan generera 

konkurrensfördelar om de utnyttjas på rätt sätt (Saeed et al, 2005, s 224). 

Augmented Commerce Association, även kallad ACA, skapades för att överbrygga det gap 

som uppstått mellan e-handelsföretag och de tekniska lösningar som finns tillgängliga på 

marknaden. ACA ämnar utveckla den svenska e-handelsbranschen genom att hjälpa e-

handelsföretag att bedriva en bättre e-handel. Som organisation är ACA än så länge enbart i 

sin linda och idag finns ingen fastställd affärsmodell för att generera intäkter. Hitintills har 

ACA arrangerat tre konferenser för att skapa debatter som uppmuntrar till förändring och 

kunskapsspridning inom e-handelsbranschen. En produkt som ACA och e-handelsbranschen 

har ett behov av är ett index som kan mäta e-handelsföretags förmåga att bedriva e-handel. 

Det finns därför en ambition att utveckla ett index som jämför e-handlarnas förmåga att skapa 

kundvärde genom att anpassa sin e-handelsverksamhet efter de förutsättningarna som 

existerar på dagens e-handelsmarknad. Genom att identifiera faktorer som är kritiska för en 

lönsam och värdeskapande e-handel är det möjligt att skapa ett sådant index.  

Idag finns det en rad olika index som driver e-handelsbranschen i rätt riktning, exempelvis 

Postens E-barometer och DIBS index. Inget av dessa index täcker emellertid in samtliga av de 

fyra områdena traditionell e-handel, mobil handel, sociala medier samt multipla kanaler. Det 

index som utvecklas av ACA utgörs i grunden av en webbenkät ämnad för svenska e-

handelsföretag. Genom enkäten görs en kartläggning av hur olika företag bedriver sin 

verksamhet inom de fyra områdena. På så vis blir det möjligt att ge rekommendationer till 

respektive företag om hur de kan bedriva en e-handelsverksamhet som ökar värdet för deras 

kunder. En bakomliggande tanke är att kvantifiera frågorna i webbenkäten till ett värde varpå, 

efter att en tillräckligt kritisk massa byggts upp, det blir möjligt att dra mer generella 

slutsatser om e-handelsbranschen samt jämföra företag mellan varandra.  
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A 1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att identifiera kritiska faktorer som bidrar till att e-handelsföretag 

kan skapa kundvärde genom sin e-handelsverksamhet. Nedan presenteras frågeställningar 

som vi ämnar besvara: 

 Vilka faktorer inom e-handeln skapar kundvärde?  

 Vilka faktorer är mer eller mindre viktiga? 

 I vilken utsträckning utnyttjas de olika faktorerna bland företag inom e-

handelsbranschen? 

A 2 Avgränsningar 

Undersökningen inkluderar enbart e-handelsföretag som bedriver en försäljning av produkter 

via en webbshop. Företag som enbart säljer tjänster såsom exempelvis resebyråer inkluderas 

därför inte i undersökningen. Detta på grund av enkäten är utformad för företag med 

produkter där vissa frågor inte kan appliceras på tjänsteföretag. En annan avgränsning är att 

denna enkät riktar sig i ett första steg endast till företag inom den svenska e-handelsbranschen 

då enkäten bara finns tillgänglig på svenska.  

Del B Metod 

I metoden presenteras studiens genomförande bestående av en litteraturstudie följt av en 

intervjustudie. I detta avsnitt kommer även tankesättet kring analysmodellen samt en teknisk 

beskrivning av den webbenkät som har utvecklats att beskrivas. 

B 1 Tillvägagångssätt 

I denna studie står utvecklingen av Augmented Commerce-index i fokus. Arbetet har 

koncentrerats till att utveckla en webbenkät som ska rikta sig till e-handelsföretag. Syftet med 

denna webbenkät är att ge rekommendationer hur e-handelsföretag ska bedriva sin e-handel 

på ett effektivt sätt genom att synliggöra svaga områden i deras verksamheter. Visionen är att 

tillräckligt många skulle rankas och få ett AC-index där det enskilda företaget skulle kunna 

mäta sig med ett branschindex. I ett inledande skede gjordes en förstudie bestående av en 
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litteraturstudie och explorativa intervjuer där den existerande e-handeln identifierades och 

kartlades. Insikten i att det idag finns många existerande e-handelsindex gjorde att vi valde att 

fokusera på omogna och relativt nya områden bortom den traditionella e-handeln för att 

angripa e-handelsmarknaden på ett nytt sätt med vårt index. Det har gjort att vi även har 

integrerat mobil handel, sociala medier och multipla kanalers påverkan på den traditionella e-

handeln. Svårigheten i litteraturstudien var inte att hitta fakta om traditionella e-handeln utan 

det var de andra områdena som stod inför störst utmaningar. Efter litteraturstudien påbörjades 

en intervjustudie och där blev det naturligt att det fokuserades på de senare områdena under 

intervjuerna.  Valet av intervjuer som kvalitativ metod gjordes utifrån att en kvalitativ 

webbenkät skulle utformas. Webbenkäten testades sedan på Bengt Wessborg, VD för Star 

Republic och VD för ACA, för att han har arbetat nära kosmetikaföretaget KICKS i många år. 

Wessborg gick sedan igenom webbenkäten i egenskap av Kicks, det vill säga som om 

företaget Kicks hade fyllt i den, för att synliggöra brister i webbenkäten. Webbenkäten 

skickades senare ut efter korrigeringar till 6000 e-handelsföretag för att generera data som 

skulle utgöra vårt resultat. Utifrån dessa resultat har det sedan varit möjligt att analysera vår 

analysmodell. Vår analysmodell och utformningen av frågor bygger således på 

litteraturstudien och de intervjuer som har genomförts. Detta har gjort att vårt teoriavsnitt har 

slagits samman med de båda studierna och vårt empiriavsnitt utgörs av de resultat som 

enkäten har inbringat. Därför är vår disposition av uppsatsen något annorlunda gentemot en 

traditionell disposition. 

B 2 Förstudie 

Undersökningens inledande fas utgjordes av en ingående litteraturstudie samt ett antal 

intervjuer. I ett första steg syftade litteraturstudien huvudsakligen till att införskaffa större 

insikt och förståelse för e-handel som fenomen och vilka grundläggande faktorer som driver 

dagens moderna e-handel. En ytterligare målsättning var att även att utforma ett teoretiskt 

underlag baserat på den information som samlades in från litteraturkällorna. Ur detta 

perspektiv kan litteraturstudiens tidiga fas ses som en förstudie till undersökningen i dess 

helhet.  

Litteraturstudien inleddes av en period med fokus på att söka grundläggande teorier kring 

mänskligt köpbeteende och skapandet av kundvärde. I samband med detta genomsöktes en 

stor mängd vetenskapligt material i form av artiklar, rapporter och böcker. När ett 
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grundläggande teoretisk ramverk börjat ta form övergick litteraturstudien till att i större 

utsträckning inriktas mot mer specifika teorier med direkt koppling till olika områden inom e-

handeln. Genom detta förfarande insamlades ett för undersökningen relevant teoretiskt 

underlag som beskriver hur e-handel kan utnyttjas för att skapa eller förhöja kundvärde. 

Utformningen av webbenkät- och intervjufrågorna baserades till stor del på den information 

som samlades in under litteraturstudien. Litteraturstudiens senare del bestod av att stödja det 

framlagda teoretiska underlaget med ytterligare empiriskt material samt komplettera den 

information som erhölls från intervjuerna.  

Parallellt med litteraturstudien genomfördes explorerande intervjuer för ökad förståelse av e-

handeln och den produkt som skulle utvecklas. Det genomfördes fem möten med våra 

handledare innan studien startades i mitten på januari samt 4 intervjuer vilka är gestaltade i 

Tabell B 2.1. 

Tabell B 2.1 Tabellen visar de personer som har intervjuats i förstudien. 

Namn Företag Position Tid och datum 

Christopher Kingdon Mobile Arts 
Marknadschef, f.d. 

styrelseordförande i ACA 
64 min, 2/11-11 

Bengt Wessborg Star Republic 

Verkställande direktör, 

Verkställande direktör i 

ACA 

73 min, 2/11-11 

Arne Andersson Posten AB 
PR- och 

kommunikationsansvarig 
56 min, 24/1-12 

Staffan Movin 
Marknadstekniskt 

Centrum (MTC) 
Chef 82 min, 1/2-12 

Christopher Kingdon och Bengt Wessborg intervjuades för att få en bredare bild av ACA som 

verksamhet då de båda har eller har haft kopplingar till ACA. Vidare intervjuades Arne 

Andersson som arbetar med att utveckla e-handelsbranschen vilket gav ett helhetsperspektiv 

som tidigare saknades. Staffan Movin har tidigare arbetat med index och hur dessa byggs upp 

och där gavs vägledning hur en teknisk analysmodell skulle kunna utvecklas.   

B 3 Augmented Commerce Association 

Augmented Commerce Association, ACA, har till uppgift att fungera som en 

branschorganisation i syfte att främja e-handelsmarknaden. ACA har i dagsläget genomfört 
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tre konferenser där de bjudit in flera aktörer inom den svenska IT-, kommunikations- och e-

handelsbranschen. De företag och personer som deltagit på konferenserna blev med automatik 

medlemmar i ACA. Ur detta avseende kan ACA ses som en förening. Verksamheten bedrivs 

även likt en förening, trots att det inte finns någon formell föreningsform. Idag har ACA ett 

tjugotal medlemmar där medlemskapet är avgiftsfritt. Ett aktiebolag är upprättat men det finns 

ingen affärsmodell som kan generera intäkter och således ligger företaget på en konceptnivå 

(Bengtson, Holmgren, 2011).  

B 3.1 Ägarstruktur 

Hösten 2011 startades denna studie och då såg ägarstrukturen ut på ett annat sätt än vad den 

gör idag. På grund av att visionerna inom ACA gick isär har delar av ägarstrukturen 

förändrats vilket illustreras i Tabell B 3.1 och Tabell B 3.2. 

Tabell B 3.1 Tabellen visar hur ägarstrukturen såg hösten 2011samt vilket företag de huvudsakligen arbetade 

på. 

Namn Företag Position i ACA 

Bengt Wessborg Star Republic Verkställande direktör 

Christopher Kingdon Mobile Arts Styrelseordförande 

Per Englund Logica Styrelseledamot 

Albert Bengtson Logica Styrelseledamot 

Per-Erik Holmgren Logica Styrelseledamot 

Emilie Ejdemo Logica Styrelseledamot 

Sofie Lundqvist Logica Styrelseledamot 

Emilie Ejdemo och Sofie Lundqvist var med under ett av eventen när de skrev deras 

examensarbete på Logica våren 2011. De köpte sedan en liten andel aktier i ACA men de 

resterande personerna hade en större ägarandel.  Mycket hände runt årsskiftet där Christopher 

Kingdons visioner gick isär med övriga ägare och lämnade kort därefter ACA till förmån för 

Eugen Stolin som vid den här tiden arbetade på Logica. Ejdemo och Lundqvist sålde kort 

därefter sina aktier i brist på tid. I början på det nya året förändrades den huvudsakliga 

sysselsättningen för Eugen Stolin, Albert Bengtson och Per-Erik Holmgren där samtliga valde 



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

14 

 

att lämna Logica. Stolin driver idag eget företag, Bengtson arbetar på Apple Inc och 

Holmgren arbetar på Star Republic. Detta har lett till förändringar i ACA:s ägarstruktur vilket 

illustreras i Tabell B 3.2. 

Tabell B 3.2 Tabellen visar hur ägarstrukturen såg våren 2012 samt vilket företag de huvudsakligen arbetar på. 

Namn Företag Position i ACA 

Bengt Wessborg Star Republic Verkställande direktör 

Per-Erik Holmgren Star Republic Styrelseordförande 

Per Englund Logica Styrelseledamot 

Eugen Stolin Egen företagare Styrelseledamot 

Albert Bengtson Apple Inc Styrelseledamot 

Den ägarstruktur samt byten av arbeten har påverkat vårt handledarskap. Inledningsvis var Per 

Englund handledare för att sedan gå över till att ha Per-Erik Holmgren och Albert Bengtson 

som handledare under hösten 2011. Under denna tid fanns en formell koppling mellan 

examensarbetet och Logica. Det var därav också Logica som stod för de resekostnader som 

tillkom i samband med examensarbetet. I slutet av 2011 byttes Bengtson ut mot Stolin och i 

samband med detta lämnade samtliga handledare Logica. Under våren 2012 har handledarna 

varit Holmgren och Stolin, Logica har fortsatt sponsrat resekostnader.   

B 4 Datainsamling 

Valet av respondenter för intervjuerna var av stor betydelse eftersom de företag som valdes ut 

utgjorde en grundläggande informationskälla för analysmodellen. Flera betydande aspekter av 

projektet påverkades därmed av urvalsprocessen.  

De respondenter som har intervjuats har varit affärsutvecklare eller leverantörer av e-

handelstjänster. Dessa respondenter valdes ut i samråd med våra handledare Eugen Stolin och 

Per-Erik Holmgren och kravet på dessa respondenter var att de skulle ha god inblick i 

branschen samt vara expert inom ett område. Intervjuerna utfördes på respektive kontor och 

varade mellan 45 till 90 minuter. Intervjun med Albert Bengtson syftade även till att diskutera 

webbenkäten och examensarbetets upplägg. Ytterligare en intervju genomfördes med Bengt 
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Wessborg i samma syfte att diskutera webbenkäten och examensarbetets upplägg. Se Tabell B 

4.1. 

Tabell B 4.1 Tabellen visar de respondenter som har intervjuats samt deras företag, position, expertområde och 

tid och datum. 

Namn Företag Position Expertområde Tid och datum 

Björn Schröder Connecta Affärsutvecklare 
E-handel och  

sociala medier 
90 min, 8/3-12 

Joakim Hundal  EWO 
Verkställande 

direktör 
Mobil handel 50 min, 16/3-12 

Daniel Brandell Logica 
Social Business 

Innovator 
Sociala medier 70 min, 20/3-12 

Christian 

Zanders & David 

Hultvall 

Jetshop 

Verkställande 

direktör respektive 

Marknadschef 

Mobil handel 65 min, 14/3-12 

Patrik Müller DIBS 

Ansvarig för DIBS 

index och 

betaltjänster 

Multipla kanaler 

och mobil 

handel 

90 min, 16/3-12 

Ruben Flam Mopper 
Verkställande 

direktör 
Mobil handel 46 min, 12/3-12 

Ramo Hedin Shopy & 4T 
Ägare & 

försäljningschef 
Mobil handel 65 min, 8/3-12 

Fredrik 

Lennström 
Klarna E-handelsansvarig 

E-handel och 

sociala medier 
80 min, 27/3-12 

Albert Bengtson Apple Inc Affärsutvecklare Sociala medier 45 min, 2/3-12 

Intervjuerna har varit semistrukturerade. De har varit fokuserade men ändå har en djup 

diskussion erhållits där intervjurespondenternas tankar och attityder har fått utrymme att 

komma fram (Dalen, 2008, s 11 och 31). Detta har gjort att intervjuerna har varit flexibla till 

viss del där ordningsföljden i frågorna har kastats om vid behov (Denscombe, 2000, s 135). 

Följdfrågor har ställts där otydlighet har uppstått för att undvika missförstånd, det antecknades 

noga och intervjuerna spelades in för att säkra det empiriska materialet. 

B 4.1 Utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna utarbetades efter den teoretiska referensram som har arbetats fram med 

utgångspunkt i Saeed et al’s (2005) modell Customer Service Life Cycle. Denna modell 

beskriver köpprocessen och dess olika faser. Även intervjufrågor inom de andra områdena 

social handel, mobil handel och multipla kanaler utformades därefter för att passa modellen. 

Det visade sig snabbt att dessa områden skiljde sig från den traditionella köpprocessen varpå 
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vissa frågor blev irrelevanta och där fick respondenten utrymme att lyfta fram de viktigaste 

delarna inom respektive område. Därför utvecklades frågorna efter hand för att både utforska 

nya relevanta områden men också verifiera vad tidigare respondenter hade sagt. Detta gjorde 

att mobil handel fick en teknisk inriktning vilket avspeglar sig i uppsatsen kring tekniska 

mobila lösningar. Sociala medier hade stort fokus på Facebook, bloggar, mikrobloggar och 

vilka strategier som krävdes för att etablera sig på ett socialt medium. Multipla kanaler hade 

precis som sociala medier stort fokus på strategier vilket gjorde att det blev svårt att placera in 

multipla kanaler i köpprocessen. 

En annan del i utformningen av frågorna var att svaren från respondenterna skulle kunna 

operationaliseras på frågorna i webbenkäten och mynna ut i rekommendationer. Därför var 

det viktigt att få ett helhetsgrepp om teoretisk referensram, intervjufrågor till respondenter och 

frågorna till webbenkäten. Den information som kom in påverkade således de andra delarna 

varpå hanteringen av information var tvungen att betraktas i flöden. Då information tillkom 

som inte var förväntad då intervjuerna var semistrukturerade gjorde att det kunde skapas 

ytterligare frågor än de förväntade till webbenkäten. I och med att de var hämtade från 

intervjuerna fanns täckning av rekommendationer på dessa frågor till webbenkäten.  

B 5 Analysmodell 

Den produkt som har utvecklats för ACA är vår analysmodell och består av två delar. Den ena 

delen är webbenkäten där frågor har hämtats ur teorin och den andra delen är den algoritm 

som kopplar de svar som ges i enkäten till resultatet som presenteras för användaren.  

Den teoretiska referensram som analysmodellen utgår ifrån är Customer Service Life Cycle 

men vi har även tagit del av andra författares teorier. Denna modell beskriver köpprocessens 

olika faser och har kompletterats med andra teorier för att täcka området av den traditionella 

e-handeln. För att täcka in de andra områdena sociala medier, mobil handel och multipla 

kanaler kunskapsmässigt gjordes intervjuer för att koppla ett grepp om hela den moderna e-

handeln. Idag finns inget index som tar med samtliga områden. 
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B 6 Definition av målgrupp 

Följande kriterier ligger till grund för valet kundgrupp för vår produkt, analysmodellen. 

Kriterierna återspeglar de avgränsningar som utstakats för hela undersökningen, företag som 

inte uppfyller dessa kriterier faller därför implicit bort från den aktuella urvalsgruppen. 

 E-handelsföretaget bedriver enbart elektronisk handel, eller kombinerar elektronisk 

handel med fysisk handel. 

 E-handelsföretaget agerar på den svenska marknaden. 

 E-handelsföretaget tillhandahåller en köpfunktion via den elektroniska handelsplatsen. 

 E-handelsföretaget säljer en fysisk produkt.  

B 7 Utformning av webbenkäten  

B 7.1 Utformning av frågorna 

Teoriavsnittet, som är undersökningens mest omfattande avsnitt, innehåller det empiriska 

material som samlats in både från litteratur- och intervjustudien. De frågor som ingår i 

webbenkäten har i utformats med utgångspunkt i de resonemang som förs teoriavsnittet. 

Eftersom området traditionell e-handel är förhållandevis väl dokumenterat i litteraturen 

baseras stora delar av teorin inom just detta område på litteraturkällor. De övriga tre områdena 

mobil handel, social handel och multipla kanaler är inte lika väl dokumenterade varför 

merparten av det empiriska materialet inom dessa områden har samlats in via intervjuer.  

I ett första steg formulerades frågor för webbenkäten inom de respektive fyra områdena 

traditionell e-handel, mobil handel, social handel och multipla kanaler. Frågorna skrevs ned i 

ett dokument som även tydliggjorde sambandet mellan frågan, den teoretiska texten och den 

fråga som ställts vid det eventuella intervjutillfället. Genom denna procedur säkerställdes att 

de frågor som inkluderas i webbenkäten har täckning även i teoriavsnittet. Utformningen av 

webbenkäten har varit en iterativ process där förändringar skett allt eftersom nya kunskaper 

och insikt erhållits. Alla i gruppen har gått igenom frågorna och gjort korrigeringar, på så vis 

har det skett en stegvis förfining av frågebatteriet. 
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B 7.2 Viktning av frågorna 

Efter att frågorna utformats tilldelades de även en viktning. Med begreppet viktning menas att 

svarsalternativen till varje fråga i enkäten tilldelas ett värde som avgör i vilken utsträckning 

de påverkar respondentens slutgiltiga resultat. På så vis kan viktingsprocessen betraktas som 

en metod att konvertera insamlad kvalitativ data till kvantitativa numeriska värden. De frågor 

som ingår i webbenkäten är systematiskt viktade i två omgångar. Den främsta anledningen till 

denna metod var att bryta ned viktningsprocessen i mindre komplicerade delmomoment. En 

ytterligare fördel med att dela upp viktningen i två steg var att programmeringsarbetet av 

analysalgoritmen underlättades då denna skapades parallellt med viktingen. 

I den första viktningsomgången togs enbart hänsyn till den övergripande frågeformuleringen 

och inte vilka svarsalternativ frågorna innehöll. På så vis kunde frågornas unika värde isoleras 

från svarsalternativen. Syftet med denna procedur var att undvika allt för stor varians i värdet 

på frågorna till följd av varierande typer av svarsalternativ. Vissa frågor innehåller exempelvis 

flera olika svarsalternativ medans andra enbart innehåller ”ja” eller ”nej”. En ytterligare typ 

av fråga är att respondenten ombeds ange ett värde på en ordinalskala. 

Den första grundläggande viktningen togs fram genom att ställa upp en inbördes rangordning 

av frågorna för varje enskilt område. Initialt viktades alla frågor lika, med siffran ”1” som 

utgångsvärde. Därefter reducerades värdet på varje fråga efter dess rang där den eller de 

frågorna med högst rang bibehöll värdet ”1”. Ju lägre i rangordningen inom varje respektive 

område en fråga låg, desto lägre värde tilldelades den. Ingen fråga tilldelades ett negativt 

värde, därav viktades samtliga frågor initialt med ett grundvärde mellan 1 och 0. 

I den andra viktningsomgången tilldelades även värden på svarsalternativen till varje fråga. 

Den grundläggande metodiken för viktningen av svarsalternativen var att i högsta möjliga 

mån bibehålla frågornas grundvärde. Frågor som innehöll svarsalternativ av typen ”ja” eller 

”nej” viktades efter principen att det ena svarsalternativet motsvarade frågans grundvärde 

medan det andra alternativet motsvarades av värdet ”0”.  

B 7.3 Teknisk beskrivning av webbenkäten 

Utvecklingen av webbenkäten har skett med hjälp av följande programmeringsspråk; HTML, 

jQuery, CSS, PHP och SQL. Programmets funktion är att den hämtar de svar som användaren 

skriver ned i enkäten och sparar den i en databas vilket illustreras i Figur B 7.1. Varje 
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användare som fyller i enkäten märks med ett id-nummer som gör att de olika profilerna kan 

särskiljas från varandra. 

 

 

Figur B 7.1. Visar en schematisk bild över programmets funktion. 

Det finns även en algoritm som kvantifierar samtliga svar i enkäten till ett värde som plottas i 

ett diagram i slutet av enkäten vilket blir en sammanfattning av respondentens angivna svar. 

För att algoritmen ska kunna kvantifiera svaren hämtas en viktning från ett textdokument där 

varje fråga och svarsalternativ har fått ett värde. Programmet matchar sedan ihop varje 

viktning med rätt svar, eftersom de olika frågorna är viktade på olika sätt, och summerar 

resultatet för varje kategori vilket illustreras i Figur B 7.2. 

 

Figur B 7.2. Visar hur resultat illustreras för användaren i slutet av webbenkäten där en uppdelning av varje 

kategori görs för att resultat ska bli mer högupplöst. 

Då en av författarna till detta examensarbete studerat civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 

har han behövt göra en teknisk fördjupning för att visa på att arbetet uppnått teknisk höjd och 

därmed kunna ta ut en examen. Den tekniska fördjupningen finns att betraktas som bilaga. 
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B 8 Studiens trovärdighet 

En annan viktig aspekt är trovärdigheten för AC-index. För att indexet skall få fotfäste i e-

handelsbranschen är hög trovärdighet en avgörande förutsättning. Hög trovärdighet kan 

uppnås genom att basera analysmodellen på relevanta och tillförlitliga källor. Det som stärker 

trovärdigheten är att samtliga källor är hämtade ur vetenskapliga artiklar eller 

marknadsundersökningar. Endast respondenter med god erfarenhet och respekterad rennomé 

av branschen har intervjuats. Vi ser ingen anledning, då ACA ska agera som en 

branschorganisation, att en intressekonflikt mellan ACA och de intervjuade respondenter 

skulle uppstå. Därför finns det ingen anledning att tro att de intervjuade personerna skulle 

förvränga de svar som gavs. Efter att samtliga intervjuer genomförts hade en viss mättnad 

uppnåtts och samma slutsatser kunde dras av intervjuerna. Olika faktorer återkom som 

exempelvis att en viktig aspekt var att ha engagemang på sociala medier. Dessa svar hade 

varit återkommande med stor sannolikhet om fler intervjuer med respondenter hade 

genomförts (Bjereld et al, 2002, s 77-78).  När frågor har ställts kring nya tekniker och hur 

framtiden kommer se ut inom ett givet område har dessa svar legat på ett hypotetiskt plan 

varpå validiteten sjunkit (Bjereld, 2002, s 108).  

Studien utförs till stor del på uppdrag av ACA att utveckla en produkt, webbenkäten, vilket 

skulle kunna ge ett snedvridet teoretiskt material på så sätt att våra handledare har hjälpt oss 

med kontakten av respondenterna. Det är genom deras nätverk som stora delar av teorin vilar 

på varpå detta skulle hypotetiskt sätt kunna ha en negativ inverkan på webbenkätens 

trovärdighet och eventuellt studien. Vi tror att om bara en tillräckligt stor kritisk massa får ta 

del av webbenkäten kommer branschindexet tala sitt egna språk och de eventuella 

förevändningar som erhålls kommer med tiden att suddas ut. 

B 9 Metodkritik 

Den valda avgränsningen innebär att index omöjligt kan inkludera hela den svenska e-

handelsbranschen. Som exempel utgjorde resor ca 31 % av 2011 års totala e-handel. Resor är 

en tjänst och ingår därför per definition inte inom ramen för undersökningens avgränsningar. 

Förutom resor finns ett antal ytterligare branschsegment som på grund av avgränsningarna 

inte omfattas av AC-index. Baserat på DIBS e-handelsindex 2011 framgår det att de företag 

som inkluderas i AC-index totalt står för dryga 60 % av den totala e-handelsbrashens 

marknadsvärde (DIBS, 2011, s 38). 
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Vår analysmodell bygger endast på nio intervjuer vilket har gjort att varje respondent har haft 

stort inflytande på modellen. För att en fråga har kunnat gestaltas har det räckt med att endast 

en respondents åsikt vilket kanske inte i alla avseenden täcker in alla branscher och situationer 

i en given fråga. Subjektiviteten i de svar som har givits samt vår hantering och viktning av 

analysmodell har gjort det oundvikligt att göra analysmodellen subjektiv. 

Del C Teori 

Teoriavsnittet inleds med en översiktlig beskrivning av följande tre e-handelsområden; 

traditionell e-handel, mobil handel samt sociala medier. Syftet med avsnittet är att ge läsaren 

grundläggande förståelse för respektive område och vilken roll de spelar inom den svenska e-

handelsbranschen.  

Därefter presenteras den teoretiska struktur som ligger till grund för analysmodellen. Här 

presenteras ett teoretiskt resonemang som binder samman begreppet kundvärde med 

teknikbaserade service- och tjänstelösningar på e-handelsmarknaden. En stor del av det 

teoretiska avsnittet ägnas sedan åt en mer djupgående beskrivning av de service- och 

tjänstelösningar som identifierats genom den informationsinsamling som genomförts inom 

ramarna för undersökningen.     

Avsnittet avslutas med en beskrivning av begreppet multipla kanaler, samt en redogörelse för 

på vilket sätt e-handelsföretag kan utforma och förbättra sina strategier i samband med 

utnyttjande av multipla kanaler. 

C 1 Centrala områden inom dagens e-handel 

Den svenska e-handelsbranschen är dynamisk och under snabb utveckling. Nya tekniska 

lösningar innebär att allt mer avancerade tjänster är möjliga att förverkliga, samtidigt medför 

de nya möjligheterna att kundernas köpbeteende förändras. Två centrala områden som starkt 

bidrar till den snabba utvecklingen inom den svenska e-handelsbranschen idag är mobil 

handel och sociala medier. Parallellt med dess två förhållandevis nyuppkomna företeelser är 

den traditionella e-handeln fortfarande ett i högsta grad relevant område inom e-handeln som 

fortfarande utvecklas och i allt större omfattning flätas samman med mobil handel och sociala 

medier. Utnyttjandet och integrationen mellan flera olika handels- och 
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kommunikationskanaler, så kallade multipla kanaler, är idag ett viktigt område att ta hänsyn 

till för att uppnå lönsamhet på en konkurrensutsatt marknad där gränsen mellan vad som är 

fysisk handel och vad som är e-handel allt mer suddas ut. 

C 1.1 Traditionell e-handel 

Handeln över internet och andra datornätverk, så kallad e-handel, har ökat dramatiskt under 

2000-talet. Tekniken har skapat en ökad tillväxt, inte minst inom detaljhandeln. Den snabba 

spridningen av Internet har gjort att människor kan överföra information och få kontakt med 

varandra mellan länder och städer på ett helt nytt sätt. Den nya informationskanalen har 

förändrat på vilket sätt människor handlar, blir underhållna och på vilket sätt inlärning sker. 

Idag använder sig konsumenter av nya tekniska mobila enheter som exempelvis bärbara 

datorer och smartphones vilket tillsammans med trådlösa internetuppkopplingar skapar 

förutsättningar för en snabbare och smidigare hantering av information (Brody och Gottsman, 

1999, s1).   

C 1.2 E-handelns tidiga utveckling 

E-handeln kan härledas tillbaka till 1960-talet då data kunde överföras digitalt under ett 

begrepp som brukar benämnas EDI, electronic data interchange. EDI skapades av Accredited 

Standards Committee vilka representerade industrin och gjorde det möjligt för industrier inom 

distribution och detaljhandel att kunna hantera elektroniska dokument i större utsträckning 

under 1970-talet. Dessvärre gick övergången till elektroniska format långsamt och under den 

senare delen av 1990-talet var det endast en procent av Europas och USA:s företag som hade 

implementerat tekniken på grund av de höga kostnaderna det innebar (Tian och Stewart, 2006, 

s 599).   

Under 1980-talet var tekniken fortfarande komplicerad vilket innebar att enbart personer med 

särskild kompetens kunde dra nytta av Internets fördelar. Det var lanseringen av World Wide 

Web som skapade möjligheter för en bredare publik att använda Internet. Bland annat genom 

ett gemensamt språk, HTML, skapades den Internetmiljö vi känner till idag. Ett ökat antal 

användare gjorde det attraktivt för en etablering av affärer på webben. En kommersiell 

användning av webben tog fart och etablerades när Amazon.com lanserades 1995, som 

världens första internetbaserade bokshop. Företaget expanderade och på bara ett år hade 

Amazon.com utvecklats till att omsätta miljonbelopp. Detta följdes upp av eBay som blev det 

första elektroniska forumet för aktioner följt av Dell med försäljning av persondatorer till 



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

23 

 

konsumenter via internet. E-handeln fick sedan en snabb tillväxt vilket lockade många 

investerare och skapade många affärsmöjligheter. Amazon.com ökade sin omsättning från 

$16 miljoner 1996 till $1,6 miljarder 1999 (Tian och Stewart, 2006, s 600). Tillväxten ökade 

fram till millennieskiftet då branschen genomled en dramatisk tillbakagång till följd av den så 

kallade IT-krisen. Allt sedan dess har e-handelsbranschen emellertid återhämtat sig starkt. Ett 

exempel på detta är etableringen av sociala medier på internet. Mellan 2007 till 2008 ökade 

datatrafiken på sidor som hanterade sociala medier med 500 % och en ytterligare ökning är att 

vänta inom de närmsta åren (Stephen och Toubia, s 215, 2010).  

C 1.3 Den moderna e-handeln 

Internets utveckling har medfört att makten i handelsrelationer alltmer förflyttats till 

konsumenterna vilket inneburit förändringar på marknaden i och med att företagen är tvungna 

att anpassa sig. En starkt bidragande orsak till maktskiftet inom handelsrelationerna är att 

konsumenten har tillgång till obegränsad och gratis information innan de genomför sina köp. 

Internet har även skapat en beteendeförändring hos konsumenten som idag ställer högre krav 

på snabbhet då en mer effektiv informationshantering blivit möjlig. Konsumenternas 

förändrade maktposition och beteende är en anledning till att marknaden för webbutiker har 

vuxit. Genom den snabba expansionen där fler och fler konsumenter kan tänka sig att 

genomföra ett köp via internet har även banker ökat säkerheten på internet (Holmgren, 2011). 

C 2 Mobil handel  

Mobil handel skapar nya förutsättningar och möjligheter för den etablerade handeln. För vissa 

innebär det att enbart flytta e-handeln till den mobila enheten, medan andra menar att fokus 

ligger på de unika möjligheterna som mobila enheter skapar, till exempel platsbaserade 

tjänster (May, 2001, s.24). Grundläggande värden inom den mobila handeln är att skapa 

närvaro och erbjuda ständig tillgång till information i tid och rum, exempelvis genom 

anpassade erbjudanden i form av applikationer som känner till konsumentens plats och 

preferenser (Lindgren, Lindrot, 2011, s.33).  

Mobil handel kan ses som en specialiserad version av e-handel och i vissa avseenden sätter 

den gränser i interaktionen med användaren. Till exempel har den mobila enheten mindre 

skärm, mindre tangentbord och sämre prestanda jämfört med en dator. I andra avseenden 

erbjuder den rikare funktionalitet vilket öppnar dörren till effektiv marknadsföring och 
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försäljning. Mobil handel kan förenklat definieras som ”monetära transaktioner med hjälp av 

en mobil enhet”, begreppet kan delas in i fyra kategorier beroende på målet med 

transaktionen: ge information, erbjuda kommunikation, erbjuda betallösningar och vara till 

nöje för användaren (Nysveen et al, 2005). 

C 2.1 Det mobila Internets utveckling i Sverige 

Den mobila handeln möjliggjordes i april 1998 i och med den första versionen av mobilt 

internet, den så kallade WAP
1
-tekniken (Rydberg, Winbo, 2004, s.9). Den kom till genom att 

Nokia, Ericsson, Motorola och Phone.com tillsammans skapade det så kallade WAP-forum, 

där bland annat mobiloperatörer och programutvecklare involverades. Trafiken gick över 2G-

nätet, som också kallas GSM
2
, och nedladdningshastigheten låg på upp till 14.4 kbit/s 

(Lindgren, Lindrot, 2011, s.17).  

Mobilt Internet lyftes till nästa nivå i och med 2.5G-standarden för dataöverföring som även 

kallas för GPRS
3
. Den minskade i praktiken kostnaderna för användaren, då denne nu bara 

behövde betala för skickad och mottagen datatrafik i stället för uppkopplingstiden som fallet 

var med WAP. Nedladdningshastigheten förbättrades cirka åtta gånger med hjälp av den nya 

tekniken (Rydberg, Winbo, 2004, s.10). 

Det mobila Internets möjligheter öppnades ytterligare när det mobila bredbandet infördes, så 

kallat 3G eller UMTS
4
. Med nedladdningshastigheter på upp till 2000 kbit/s blev det nu 

bekvämt att överföra stora mängder data, som bilder, videoklipp eller mobil TV (Rydberg, 

Winbo, 2004, s.10). 

De första mobila webbplatserna var tvungna att anpassas för WAP-internet, eftersom vanliga 

internetwebbplatser inte kunde läsas av WAP-telefoner. Idag, efter knappt 15 års förädling, 

kan webbplatserna anpassas för den enhet de ska visas på (Rydberg, Winbo, 2004, s.9). Det 

finns även möjlighet att automatiskt anpassa innehållet efter skärmens storlek (Less 

Framefork, 2011). 

  

                                                
1 WAP = Wireless Application Protocol 
2 GSM = Global Systems for Mobile communications 
3 GPRS = General Packet Radio Service 
4 UMTS = Universal Mobile Telecommunications System 
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C 2.2 Tillväxt inom mobil handel 

I 2010 års undersökning av Posten uppgav 20 % av smartphoneanvändarna att de handlat via 

mobilen, vilket är nästan en fördubbling från året innan, och 31 % angav att de kunde tänka 

sig att handla via mobilen. Dataspel, kläder och böcker toppade listan över de mest sålda 

produkterna via mobilen (Posten, Q4 2010). 2011 års undersökning visade även på att en 

femtedel av de tillfrågade företagen tänkte satsa på utveckling av appar (Posten, Q2 2011).  

C 2.3 Smartphones  

På senare år har mobiltelefonerna med enbart traditionella telefonfunktioner blivit ersatta av 

så kallade smartphones, som oftast känns igen på den stora tryckkänsliga skärmen. Men det är 

de extra funktionerna de bär med sig som öppnat upp för mobil handel. Några funktioner 

kommer förinstallerade medan en stor mängd finns att hämta från särskilda samlingsplatser på 

internet. Dessa små datorprogram kallas appar och skiljer sig från datorprogram på så sätt att 

de går mycket fortare att skapa och är inriktade på att lösa en speciell funktion (Forefront, 

2012).  

C 2.4 Appar 

Det finns idag två typer av appar där den typ som konsumenterna oftast känner till använder 

mobilens processor för att spara och generera information. Denna typ av app är en så kallad 

native app medan den webbaserade appen istället belastar internetuppkopplingen och 

strömmar informationen till enheten (Flam, 2012).  Ett exempel på en webbaserad app är när 

kunden ska genomföra en betalning på nätet via direktbetalning. När kunden länkas vidare till 

bankens sida för genomförande av betalning med dosa måste priset på produkten och annan 

information på nytt skrivas in. Den webbaserade appen kan i detta fall flytta över 

informationen från webbutiken till bankens hemsida för att på så sätt underlätta för kunden 

(Flam, 2012). Beroende på vilket syfte e-handlaren har med att utveckla en ny app kommer de 

olika apparna vara tillfredställande på olika sätt. Har e-handelsföretaget många återkommande 

kunder kan en native app vara att föredra eftersom det finns möjlighet att bygga in mer 

funktionalitet (Hultvall, 2012).  Optimalt är att erbjuda båda alternativen, men om det enbart 

finns möjlighet att erbjuda ett alternativ är den webbaserade appen att föredra på grund av 

dess enkelhet samt att den slipper anpassas till flera olika tekniska plattformar såsom 

exempelvis iOS och Android (Hultvall, 2012; Hedin 2012). För ett e-handelsföretag som 

ämnar utveckla en app är plattformen iOS i många fall fördelaktig. Även om det finns lika 
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många användare i Android som i iOS har undersökningar visat att Apple-användare är mer 

köpbenägna på grund ut av att kunderna känner sig tryggare med iOS. Detta har att göra med 

att iOS är ett stängt system men även designen av Apples produkter kan ha en betydelse för 

att skapa ett större förtroende till kunderna (Flam, 2012). 

C 2.5 QR- och EAN-koder 

QR-koder är en förkortning av Quick Response, tekniken används ofta inom marknadsföring 

för att koppla fysiska annonser till webben. Dagens befintliga system med randiga streckkoder 

som används för att märka varor i butiken kallas EAN, vilket är en förkortning av European 

Article Number, och tillåter lagring och läsning av information på en ledd. QR-koder kan 

däremot lagra information på två led som gör att de rymmer mer. De kan även läsas 

oberoende av kodens orientering eller om koden är smutsig eller skadad (Edman, Wernberger, 

2007; Denso-wave, 2010). Både EAN-koden och QR-koden kan läsas med dagens 

smartphones. QR-koder kan till exempel användas till att lagra en webbadress eller 

kontaktuppgifter till personer och företag, vilket har fördelen att det går fortare att skanna 

koden än att skriva in adressen för hand i mobilen. Medan EAN-koden har plats för ett dussin 

siffror, kan QR-koden lagra hundratals
5
 gånger mer information men på samma fysiska plats 

(Edman, Wernberger, 2007; Denso-wave, 2010). 

C 2.6 Mobilanpassad hemsida 

En mobilanpassad hemsida är som namnet antyder en webbsida som har anpassats efter 

mobilens förutsättningar. Det är främst den minskade storleken på skärmen och en 

långsammare uppkoppling jämfört med datorer som sätter begränsningarna. Idag finns det 

olika ramverk för hur en webbsida kan anpassas till mobilen men en kritisk faktor är stora 

mängder data. Därför undviks stora bilder och stora mängder text kortas ned i anpassningen 

av en mobil webbsida. Andra kapacitetsslukande delar som tunga Javaskript och effekter 

brukar minimeras. Det finns olika program som komprimerar webbsidan men det är 

webbdesignern som kan välja att lyfta fram olika delar beroende på vad det primära syftet är 

med att mobilanpassa sidan (Flam, 2012). Vanliga misstag som görs är att e-handelsföretag 

har hört att det är bra att mobilanpassa sin webbutik men utgår inte ifrån det mobila 

perspektivet där de mobila begränsningarna och möjligheterna sätts i fokus. Det är viktigt att 

                                                
5 QR-koden kan lagra upp till 7089 numeriska tecken eller upp till 4296 alfanumeriska tecken (Denso-wave, 

2010). 
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förstå att den mobila webbplatsen måste ha en egen struktur som gör att mobilsidan inte 

endast blir en kopia av den ordinarie webbplatsen. Fokus bör ligga på vad e-handelsföretaget 

har för syfte och vad de vill lyfta fram med sin mobila plattform. Två viktiga målsättningar i 

uppbyggnaden av en mobilanpassad webbsida är att kunden ska underhållas av exempelvis 

intressanta och roliga kampanjer samt att kunden ska styras till att avsluta köp (Hundal, 

2012).  

C 3 Sociala medier 

Sociala medier är nätverk på internet där användarna utbyter socialt orienterad information 

med varandra. Den sociala median drivs inte av någon speciell aktör som har bakomliggande 

intressen att öka sin försäljning av en viss produkt. Det betyder att vem som helst kan ta plats 

och påverka innehållet på den sociala median. Idag har det blivit tydligare att skapa sig en 

profil i ett nätverk men den det har funnits forum väldigt länge som är en form av sociala 

medier. På sociala medier är det personerna inom mediet som bestämmer innehåll och vad 

som är intressant (Schröder, 2012; Brandell 2012). År 2011 fanns det cirka 2,4 miljarder 

konton registrerade på sociala nätverk varav cirka 800 miljoner av dessa användare var 

registrerade på Facebook. Antalet Twitterkonton uppgick till 225 miljoner och antalet 

WordPressbloggar uppgick till 70 miljoner, vilket gör dessa sociala medier till de tre största 

(Pingdom, 2012).   

Förståelsen för de sociala medierna och dess betydelse är av stor vikt vid en etablering av e-

handelsföretags verksamhet på sociala medier. Det adderas exempelvis inget mervärde av att 

etablera en likadan butik på Facebook som på företagets egen e-handelssida. E-

handelsföretaget måste förstå var kunderna kommer ifrån och att olika så kallade ”touch 

points” har olika förutsättningar. När en potentiell kund är inne på Facebook har denne ett 

annat sinnestånd än om kunden kommer direkt in på e-butiken, detta är exempel på olika 

touch points. I det första fallet vill kunden socialisera och bli inspirerad, i det andra fallet är 

kunden mer köpinriktad. Därför måste olika touch points hanteras på olika sätt för att vara 

effektiva (Bengtson, 2012).  

C 3.1 Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk vars syfte är att interagera med personer på nätet. Interaktionen 

sker genom att användarna kan chatta, skicka meddelanden eller lägga upp foton på sig själva 
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eller kompisar. På detta sätt kan kontakter etableras med gamla klasskompisar, vänner eller 

vänners bekanta (Facebook, 2012a; facebookfaq, 2012). Ur ett e-handelsperspektiv är 

Facebook en diversifierad kundkanal som når ut till många olika personer och som kan få stor 

genomslagskraft när information snabbt sprids till många användare (Schröder, 2012). 

C 3.2 Blogg 

Bloggar är, precis som recensioner, en informationskälla till exempelvis någons åsikter om ett 

ämne, produkt eller upplevelse. Bloggen är ett effektivt publiceringsverktyg då bloggaren kan 

presentera ny information som sedan kan kommenteras (Lindstedt och Bjerre, 2009, s 

139,147) . Det största kundvärdet skapas om en expert inom området delar med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper inom det aktuella området (Brandell, 2012). E-handelsföretag kan 

genom bloggar skapa interaktion med kunder genom att presentera nya produkter, svara på 

frågor och eventuell kritik. Kravet är att bloggen ska vara välformulerad och ständigt 

uppdaterad för att minska risken att tappa besökare. Genom att etablera en blogg skapas även 

större möjligheter för sökmotorerna att identifiera e-handelsföretagets e-butik (Lindstedt och 

Bjerre, 2009, s 139,147). Den effektivaste marknadsföringen via en blogg bottnar alltid i att 

det måste förmedlas passion och kärlek till företagets varumärke (Bengtson, 2012). 

Ett annat sätt att arbeta med bloggar är om andra, gärna inflytelserika, personer bloggar om e-

handelsföretagets produkter. Detta gör att produktens omdömen får förtroende genom externa 

bloggare på samma sätt som externa personer ger recensioner på Facebook (Schröder, 2012; 

Hedin, 2012).  Marknadsföring via andra bloggar har visat sig effektivt vad gäller produkter 

riktade mot kvinnor men inte alls i samma utsträckning för män. En anledning skulle kunna 

vara att kvinnor skriver och läser bloggar i större utsträckning än män. Således riktas den 

mesta av denna typ av marknadsföring mot kvinnliga konsumenter (Hedin, 2012).  

C 3.3 Mikroblogg 

Mikrobloggar avser endast kortare meddelanden som användare kan skriva, följa eller 

kommentera, på så vis skapa snabbt en nära dialog mellan personer som skriver till varandra. 

Ur e-handelsföretagets perspektiv möjliggör mikrobloggar att nya interaktionskanaler med 

kunderna upprättas. Genom mikrobloggar som exempelvis Twitter möjliggörs snabbt och 

kortfattad kommunikation med potentiella kunder. En omedelbar respons skapar 

förutsättningar till kontakt på ett mer personligt plan samt ger e-handelsföretaget möjlighet att 
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förmedla dagliga uppdateringar och information om förändringar i exempelvis företagets 

vardag (Lindstedt och Bjerre, 2009, s 145-146).   

C 3.3.1 Mikrobloggarnas framtid 

I framtiden finns risk för att mikrobloggar inte längre kommer att ha samma betydelse då det 

finns indikationer på att fenomenets hypekurva har börjar vända nedåt. Det kommer 

fortfarande att finnas trendsättare inom mikrobloggar och basala funktioner relaterade till 

exempelvis evenemang kan vara fortsatt värdefullt.  För att nå riktigt stora kundvolymer bör 

e-handelsföretagen snarare rikta sig mot andra sociala medier såsom, Facebook och bloggar. 

(Brandell, 2012)  

C 3.4 Google+ 

En annan relativt ny social media som kan addera kundvärde är Google+. Denna sociala 

media kan ses som en blandning av Facebook och mikrobloggar där olika personer kan följas. 

Information som läggs upp Google+ kan kopplas till Googles sökmotor vilket i en vidare 

mening innebär att olika personer kan representeras i form av experter när användaren har 

sökt efter ett givet ord. Det är svårt att avgöra exakt på vilket sätt en person ska uttrycka sig 

för att komma högt upp på Googles söklista. I och med Google+ kommer personer och deras 

uttalanden få större genomslagskraft inom sökmotoroptimering (Brandell, 2012). 

C 4 Teoretisk analysmodell 

Följande avsnitt presenteras det teoretiska resonemang som ligger till grund för 

analysmodellen.  Resonemanget utgår från den vetenskapliga artikeln The Relationship of E-

commerce Competence to Customer Value and Firm Performance: An Empirical 

Investigation. I denna artikel undersöker författarna Saeed et al (2005) på vilket sätt företag 

kan agera för att utnyttja e-handelns fulla potential. En central teoretisk modell i artikeln är 

Customer Service Life Cycle som beskriver köpprocessen och samband mellan kundvärde och 

kundens relation med e-handelsföretaget. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av begreppet kundvärde samt vilka samband som står att 

finna mellan kundvärde och de centrala e-handelsområden som beskrivits ovan, det vill säga, 

traditionell e-handel, mobil handel samt sociala medier. Därefter presenteras vår teoretiska 

analysmodell.  Modellen delar upp relationen mellan kund och företag i fyra sekventiella 
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faser; Behov, Förvärv, Ägarskap och Avveckling. Genom att komplettera modellen med 

insamlat teoretiskt och empiriskt material från den genomförda litteratur- och intervjustudien, 

har grundläggande service- och tjänstelösningar som bidrar till att skapa värde för e-

handelsföretaget och dess kunder inom respektive fas identifierats. Huvuddelen av detta 

avsnitt ägnas åt en djupare beskrivning av de identifierade service- och tjänstelösningarna. 

C 5 Kundvärde 

Kundvärde kan i grunden betraktas som det nettovärde en kund får ut efter att ha inhandlat 

och använt en försäljares produkt. I ett vidare perspektiv kan även de tjänster som försäljaren 

erbjuder kunden i anslutning till produkten betraktas som värdeskapande faktorer. Saeed et al 

(2005) menar att det är det är mycket svårt att i längden bibehålla konkurrensfördelar enbart 

baserat på överlägsna produkter och priser. Ur ett sådant perspektiv blir säljarens agerande 

mot kund före och efter själva köpet avgörande för att öka kundvärde (Saeed et al, 2005, s 

226-227).  

C 5.1 Kundvärde inom den traditionella e-handeln 

Saeed et al (2005) kopplar samman effektivisering av e-handel med kundvärde där 

erbjudandet både kan innehålla produkt och tjänst för att förhöja kundernas upplevelse. En väl 

fungerande hemsida där tekniken som finns tillgänglig utnyttjas effektivt skapar kundvärde 

(Saeed et al, 2005, s 225). Det skulle exempelvis kunna vara ett företag som säljer datorer 

med tillhörande kundsupport för att hjälpa kunden med installation och service. En förenkling 

för kund i dennes köpprocess är således viktigt för framgång på e-handelsmarknaden. För att 

skapa kundvärde måste säljaren förstå hur kunden skiftar mellan olika faser i den relation som 

kunden har till e-handelsföretaget. Genom att identifiera vilken fas kunden befinner sig i kan 

faktorer som är drivande för kundvärde lyftas fram (ibid, s 227). Utnyttjandet av befintlig 

teknik och sökandet efter kommande IT- och tekniktjänster förstärker kundvärdet om det 

används på rätt sätt vilket också kan medföra att företaget differentierar sig gentemot sina 

konkurrenter (Ibid, 2005, s 228).  

C 5.2 Kundvärde inom mobil handel 

Den mobila handeln skapar kundvärde genom att mobilen finns tillgänglig på ett annat sätt än 

vad exempelvis datorer gör, eftersom kunden ständigt bär med sig sin mobil.  Mobilen är 

alltid nära till hands och användaren kan lokaliseras exakt eller på ett ungefär beroende på 
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integritetsinställning genom GPS. Men även andra funktioner som kamera och sensorer kan 

användas för att skapa kundvärde (Lennström, 2012; Hedin, 2012; Hundal, 2012; Nysveen et 

al, 2005). Det finns stor potential i mobil handel, något som kommer att bli mer tydligt när 

dagens kunder i högre grad inser de möjligheter kanalen erbjuder. Kunden kan exempelvis 

sitta på bussen och göra en beställning på en matkasse som plockas upp på väg hem från 

arbetet eller spontanköpa ett erbjudande som gäller bara den dagen (Müller, 2012).  

C 5.3 Kundvärde inom Sociala medier 

Sociala medier kan addera kundvärde om e-handelsföretag använder sig av sociala medier på 

rätt sätt. På en B2C-marknad utgör relationer en betydande faktor när en affär ska äga rum. 

Inför ett köpbeslut tar kunden hänsyn till åsikter från förtroendeingivande personer i kundens 

sociala nätverk. Idag har denna konsultering börjat flytta in på sociala medier och då främst 

inför köpbeslut inom e- handeln. Det vill säga att en produkt som har fått recensioner av 

personer som kunden har förtroende för kommer öka sannolikheten att produkten köps. I det 

avseendet fungerar sociala medier som ett bra forum eftersom det visar på transparens när 

personer utan koppling till företaget berättar om produkten (Bengtson, 2012; Schröder, 2012; 

Brandell, 2012).  

C 6 Analysmodellen 

Customer Service Life Cycle beskriver köpprocessen och hur en kunds relation med ett 

företag kan kategoriseras in i fyra olika faser i denna köpprocess: 

- Behov  

- Förvärv 

- Ägarskap  

- Avveckling av produkt 

Modellen ger även förslag på tjänste- och servicelösningar som möjliggörs av IT-teknologi 

och som är instrumentella vid utveckling av långsiktiga kundrelationer (Saeed et al, 2005, s 

227). 

Figur C 6.1 illustrerar den teoretiska struktur analysmodellen är utformad efter. Detta ramverk 

har utgångspunkt i Saeed et als (2005) teoretiska resonemang om hur kundvärde inom den 

traditionella e-handeln kan kopplas till de fyra faserna i Customer Service Life Cycle. De 
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service- och tjänstelösningar som föreslås i modellen har därefter kompletterats med 

ytterligare faktorer som bedöms vara av vikt för att skapa en uppdaterad och heltäckande teori 

som anknyter till dagens svenska e-handelsmarknad. De kompletterande faktorerna berör i 

huvudsak information kring mobil handel och sociala medier, därutöver har även ytterligare 

faktorer kopplade till den traditionella e-handeln inkluderats i den teoretiska strukturen.  
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Figur C 6.1 Analysmodellens teoretiska struktur. 
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Modellens struktur är uppbyggd på ett sådant sätt att samtliga faser kopplas till kundvärdet 

vilket också åskådliggörs högst upp i modellen. Köpprocessens faser följer ett sekventiellt 

mönster där behovsfasen som finns längst till vänster är den fas kunden först befinner sig i för 

att sedan gå vidare till förvärvsfasen, därefter kommer ägarskapsfasen och slutligen hamnar 

kunden i avvecklingsfasen. Under varje fas finns olika kategorier som definierar fasen och 

förklarar vad som ingår inom den aktuella fasen. De fyra e-handelsområdena traditionell e-

handel, sociala medier, mobil handel och multipla kanaler som ligger till grund för uppsatsen 

återkommer inom de olika kategorierna. Varje område finns inte i alla kategorier och faser, de 

är därför utmarkerade inom respektive område. Avvecklingsfasen som främst bygger på att 

produkten lämnas tillbaka till företaget har ingen given kanal varpå inget område finns 

markerat i denna fas. Områdena är förkortade med en bokstav där betydelsen visas nedan. 

 E = Traditionell e-handel 

 M = Mobil handel 

 S = Sociala medier 

Multipla kanaler är en blandning mellan de olika kanalerna varför de inte kan sättas in i 

köpprocessens olika faser och därför har detta område placerats utanför den huvudsakliga 

strukturen. 

C 7 Köpprocessens olika faser 

Nedan följer en beskrivning av service- och tjänstelösningar som identifierats och 

kategoriserats in under de fyra faser som ingår i vår analysmodell. Den fjärde fasen, 

avveckling, beskrivs inte lika utförligt då denna fas enbart utgör en marginell del av projektet 

i dess helhet. 

C 7.1 Behovsfasen 

I denna fas identifierar kunden ett behov, söker information och jämför olika produkter för att 

potentiellt täcka det identifierade behovet. Kunden införskaffar information i största möjliga 

utsträckning men begränsas till viss del av tidsfaktorn (Saeed et al, 2005, s 232). För att 

förenkla kundens informationshämtning bör e-handelssajter därför tillhandahålla både enklare 

och mer avancerade sökfunktioner. E-handelsföretag kan även skapa kundvärde genom att 

erbjuda lösningar som ytterligare förenklar kundens informationshämtning, exempelvis 
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genom synliggörande av produkter i form av bilder eller genom att tillhandahålla funktioner 

som underlättarlättare jämförelse av olika produkter (Saeed et al, 2005, s 232).  

Det är möjligt att identifiera ett antal e-handelsrelaterade områden som är av stor betydelse 

inom behovsfasen. Följande områden kategoriseras till behovsfasen; kommunikation, 

kundservice, marknadsföring, informationssökning samt produktjämförelser. Nedan följer en 

mer djupgående förklaring av vilken roll dessa områden spelar ur e-handelsföretagets 

perspektiv samt på vilket sätt dessa olika områden kan relateras till kundvärde. 

C 7.1.1 Kommunikation 

Genom att tillhandahålla flera olika kommunikationsmetoder, så kallade 

kommunikationsmedier, kan ett företag öka antalet lojala kunder. Vid design av 

kundkommunikation finns emellertid ett flertal olika aspekter som företaget måste överväga 

innan de väljer vilka kommunikationsmedier de avser att använda i sin e-handelsverksamhet. 

Dels har kunderna olika preferenser som beror av individuella personlighetsdrag men även av 

tidsmässiga begränsningar. Dels påverkas valet av kommunikationsmedier av företagets egna 

mål och preferenser som i många fall kan kopplas till kostnadsbesparingar (Johansson, 2007, s 

265-266 ). 

Det finns i huvudsak tre övergripande skäl till att en kund känner behov av att kommunicera 

med det säljande företaget, i syfte att göra en beställning, ställa en fråga eller framföra ett 

klagomål. Beroende på vilken av dessa kommunikativa handlingar som skall genomföras är 

olika kommunikationsmedier bättre eller sämre lämpade (ibid, s 67-68). Lämpligheten i 

kommunikationsmediet beror främst av den inneboende komplexiteten i den uppgift som ska 

kommuniceras. Ju mer tvetydig en uppgift är, desto större blir behovet av att använda så 

kallade rika kommunikationsmedium. På motsvarande sätt ställer enklare uppgifter krav på 

mindre rika kommunikationsmedium (ibid, s 248-252). 

Den av de tre kommunikativa handlingar som involverar minst komplexitet är beställningen. 

När kunden skall göra en beställning är det därför mest effektivt att kommunicera via enkla 

och snabba kommunikationsmedium såsom beställningssedlar, talsvar och fördefinierade 

formulär på företagets webbplats (ibid, s 248-252).  

Klagomål och mer invecklade frågor är de kommunikativa handlingar som är mest komplexa. 

De kommunikationsmedier som lämpar sig bäst när kunden har ett klagomål eller en 
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invecklad fråga är därför i första telefonsamtal eftersom det då finns ökade möjligheter att 

visa vänlighet, göra tydliga förklaringar eller övertyga kunden. Genom muntlig 

kommunikation kan missförstånd undvikas i högre grad än vid skriftlig kommunikation (ibid, 

s 248-252). Det har visat sig att även e-post kan användas för att förmedla förhållandevis 

invecklade frågor och klagomål. Möjligheten att bifoga exempelvis bilder eller filmklipp på 

defekta produkter är en bidragande faktor till den höga graden av rikhet i e-post som 

kommunikationsmedium (ibid, s 248-251). 

Det finns emellertid fler faktorer än de ovan beskrivna som påverkar vilken form av 

kommunikations som kunden föredrar. I många fall agerar kunden inte rationellt utan väljer 

kommunikationsform baserat på sina egna personlighetsdrag. Ett exempel kan vara att kunden 

upplever det obehagligt eller svårt att föra muntliga konversationer via telefon. Sannolikheten 

är då stor att de väljer skriftlig kommunikation även om det rör sig om en mycket invecklad 

fråga eller klagomål. (ibid, s 248-252). 

Kundernas varierande kommunikationspreferenser innebär att företagets design av 

kundkommunikation försvåras. För underlätta hanteringen av denna problematik kan 

kunderna delas in i två grundläggande kategorier, tidrika kunder och tidfattiga kunder. De 

tidrika kunderna tenderar att föredra telefonkommunikation, som tar längre tid men som 

generellt innebär mer högkvalitativ information. De tidfattiga kunderna är ofta starkt 

målinriktade och vill därför inte ödsla tid på själva köpmomentet. Denna kundkategori 

föredrar snabba kommunikationsmedier som enbart kräver att små mängder information 

måste förmedlas (ibid, s 264-266).  

En annan viktig aspekt att överväga vid design av kundkommunikation är på vilket sätt 

urvalet av kommunikationsmedium påverkar företagets egna mål och preferenser. En viktig 

faktor är då ofta kostnadsavväganden. Genom att införa teknik som möjliggör självbetjäning 

kan personalkostnader reduceras samtidigt som värde för de tidfattiga kunderna ökas.  En 

annan effekt av självbetjäningssystem är att företaget enklare kan begränsa den 

informationsmängd som kommuniceras men på samma gång se till att informationen är 

tillräcklig. Denna form av kommunikationsbegränsning kan medföra reducerade 

transaktionskostnader (ibid, s 265-266). 

Nedan har följande förslag på användbara kommunikationsmetoder spaltats upp. De är 

uppdelade efter muntlig och skriftlig kommunikation.  
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Muntlig kommunikation: 

- Telefonsamtal  

- Talsvar  

- IP-telefoni  

- Videosamtal 

- Butiksrådgivning  

- Återuppringning, en tjänst som ringer upp kunden istället för att stå i telefonkö  

(E-handel, 2012a; Johansson, 2007, s 74-89).  

Skriftlig kommunikation: 

- Chatt - kund till kund  

- Chatt - kund till återförsäljare  

- Elektroniska enkäter och formulär  

- E-post  

- Sms  

- Fax  

- Brev  

(E-handel, 2012; Saeed et al, 2005, s 236-237; Johansson, 2007, s 74-89, 178) 

C 7.1.2 Kundservice 

Kundservice ses idag som ett vidare begrepp än enbart kundtjänst. Tidigare granskade företag 

exempelvis kötiden till att kunden nådde en telefonist som ett sätt att mäta kundtjänstens 

prestanda, begreppet kundservice innefattar emellertid mycket mer än bara det. Idag kan 

kundservice fungera i marknadsföringssyfte genom att sälja in kompletterande produkter eller 

genom att rikta produkter mot specifika kundsegment. Kundservice bör därför inte enbart ses 

som en kostnad utan även en marknadsförings och försäljningskanal (Andersson, 2012). 

Kundservice blir allt viktigare att ta hänsyn till inom e-handeln. En väl utformad kundservice 

är idag näst intill en förutsättning för att skapa nöjda kunder. Utformningen av e-

handelsföretagets kundservice är också ett område där det finns stor potential att utmärka sig 

och vinna konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. Anledningen till att just 

kundservice är av så stor konkurrensmässig betydelse är att många aktörer har en 
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underutvecklad kundservice i förhållande till sin växande kundbas (Andersson, 2012; 

Lindstedt, Bjerre, 2009, s 73). 

Två grundläggande faktorer för en väl fungerande kundservice är tydlighet och att företaget 

håller sina löften. Tydlighet handlar om att ge klar och lättillgänglig information gällande 

exempelvis, retur, leverans, reklamation och ångerrätt. Att hålla sina löften innebär att 

företaget lever upp till sina kunderbjudanden samt följer sina egna regler och policy. 

(Lindstedt, Bjerre, 2009, s 72-74).  

Viktiga aspekter att ta hänsyn till i syfte att skapa en väl fungerande kundservice: 

- Var tydlig med att visa vilka som arbetar med kundtjänsten genom att inkludera namn, 

bilder eller videoklipp.  På så vis skapas ett större förtroende för webbplatsen och det 

blir lättare att bygga en personlig relation med kunden.  

- Var alltid varsam och tydlig vad gäller hanteringen av kundernas personliga uppgifter.  

- Företaget bör försöka sälja via alla sina kommunikationskanaler, exempelvis chatt, e-

post, telefon. Kundservice har på så vis även en direkt säljande funktion i företaget. 

- Företag som hanterar stora kundvolymer gynnas i regel av att implementera ett CRM-

system (Customer Relation Management) för att mer effektivt kunna bedriva sin 

kundservice. 

- Om företaget saknar tillräckliga resurser för att kunna tillhandahålla en god 

kundservice är ett alternativ att lägga ut delar av kundtjänsten på externa företag, till 

exempel callcenter. 

 (Lindstedt, Bjerre, 2009, s 80) 

Produktrekommendationer från företaget är en konkret funktion inom kundservice som ökar 

försäljningsvolymen. Rekommendationer kan även öka merförsäljning genom att koppla 

samman komplementära produkter, exempelvis cykel och cykelväska. Funktioner där kunder 

ges möjlighet att ge produktrekommendationer kan indirekt generera ökad försäljning 

(Hultvall, 2012). 

Ett annat sätt att skapa merförsäljning genom kundservice är att följa upp kunderna med 

kampanjer och erbjudanden, i samband med en sådan uppföljning bör kunden erbjudas 

produkter som kan kombineras med redan inhandlade varor. Konverteringsgraden i en 

webbutik kan förbättras genom att individanpassa erbjudanden. En kund som tidigare enbart 
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besökt sektionen för bygglampor bör därför inte få reklam om designlampor när de går in på 

webbsajten. Genom att spara cookies för varje kunds unika besökshistorik är det möjligt att 

göra sådana anpassningar. Individuellt anpassade webbutiker är ett koncept med stor framtida 

potential. En ytterligare funktion som potentiellt ökar försäljningen är att erbjuda fri frakt om 

kunden handlar över en viss summa eller liknande. På samma sätt är det möjligt att öka 

försäljning genom att erbjuda bonusprodukter vid köp av den ordinarie produkten, på så vis 

skapas mervärde för kunden och initiativ till att köpa fler produkter (Hultvall, 2012).  

En bra kundservice bör kunna vända ett klagomål till en beställning. En metod för att på detta 

vis sälja genom kundservice är att erbjuda nya produkter som lösning på kundens problem 

(Hultvall, 2012). 

C 7.1.3 Marknadsföring 

I fysiska butiker sker en naturlig tillströmning av kunder, handel över internet är inte 

geografiskt beroende och innebär därför andra förutsättningar i förhållande till traditionell 

fysisk butikshandel. Det finns idag flera olika sätt att marknadsföra sin e-handelsplats, både 

kostnadsfria och betaltjänster. Oavsett marknadsföringsmetod krävs dock att e-

handelsföretaget lägger ned stora ansträngningar för att attrahera kunder till webbplatsen. Det 

finns idag en mängd olika marknadsföringskanaler som måste utvärderas och anpassas i syfte 

att nå ut till de kundsegment företaget vänder sig mot. Många av de kunder som är benägna 

att handla över internet är också de som är mest mottagliga för marknadsföring över nätet. 

Om e-handelsföretaget agerar på rätt sätt är internetbaserad marknadsföring dessutom ofta ett 

kostnadsbesparande marknadsföringsalternativ (Lantz, 2011, s 105-106). Av denna anledning 

är det viktigt att e-handelsföretag har en utarbetad strategi för annonseringen som attraherar 

det kundsegment som eftersöks (ibid, 107).  

Nedan listas några effektiva marknadsföringskanaler inom e-handeln: 

- Bannerannonsering 

- Google Adwords 

- Prisjämförelsesidor 

- Sökmotoroptimering  

- Nyhetsbrev 

 (Lantz, 2011, s 90-91; Saeed et al, 2005, s 236-237; Zott et al, 2000, s 470) 
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Bannerannonsering 

Webbannonsering är vanligt förekommande på nätet och brukar kallas för banners. Dessa 

finns på webbplatser där potentiella kunder vistas och bygger på en serie bilder eller en video 

där även ljud kan ingå. Genom ett klick på bannern länkas den potentiella kunden till 

annonsen. Vid planering av budget för marknadsföringskampanjer kopplas ofta antalet klick 

till kostnaden. Det säljande företaget kan därigenom ta reda på vad varje klick kostar. Fokus 

flyttas lätt till detta perspektiv av bannerannonsering men en annan viktig aspekt som ofta 

glöms bort är att bannerannonsering också skapar varumärkeskännedom (Lantz, 2011, s 107). 

Google Adwords 

Google Adwords är en marknadsföringskanal som på ett effektivt sätt når ut till kunden. 

Google Adwords ger företag möjlighet att annonsera via sökresultaten på Googles sökmotor. 

Metoden ökar marknadsföringens precision, det vill säga möjlighet att rikta marknadsföring 

mot kunder med stort intresse i företagets produkter (Lantz, 2011, s 111). 

Prisjämförelsesidor  

En annan kanal som kan användas i ett e-handelsföretags marknadsföring är 

prisjämförelsehemsidor. Företag som tillhandahåller prisjämförelser samarbetar ofta med 

fysiska och elektroniska butiker där butikerna förser företagen med fullständig information 

om deras produkter. Detta är oftast en gratis tjänst men butikerna kan exponeras på ett bättre 

sätt via olika tjänster som är avgiftsbelagda (Lantz, 2011, s 112). 

Sökoptimering 

Sökoptimering som vanligen förkortas SEO (Search Engine Optimizing) syftar på metoder 

vars målsättning är att ge specifika webbplatser en hög ranking på sökmotorernas träfflistor. 

År 2010 gjordes cirka två tredjedelar av all informationssökning via sökmotorer (Posten AB, 

2010). Googles sökmotor består av en algoritm som tar hänsyn till rad olika faktorer, en av 

dessa faktorer är så kallad pagerank. Denna faktor bedömer webbplatsen genom det antal 

webbsidor som länkar till den. Googles sökalgoritm är under ständig förändring och därför 

krävs det ett kontinuerligt arbete för att ligga högt upp på Googles sökmotorlista (Lantz, 2011, 

s 113-114).   
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Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev är en marknadsföringskanal som möjliggör att e-handlaren på regelbunden basis 

kan nå sina kunder med exempelvis nya erbjudanden eller information om kommande 

produkter. Nyhetsbrevet kan även bidra till att attrahera helt nya kunder samt skapa 

kundlojalitet vilket ger kanalen flera olika viktiga funktioner. Tidigare var nyhetsbrev relativt 

enkla innehållande text och simpla bilder. Den snabba utvecklingen inom webbteknik har 

medfört att det idag är möjligt att skapa sofistikerade nyhetsbrev som uppmuntrar till vidare 

läsning (ibid, s 122-123).  Nyhetsbreven måste innehålla ständiga uppdateringar för att 

attrahera kunden till att ta del av nyhetsflödet och nya erbjudanden. Kontinuerlig uppdatering 

är något som generellt gäller för hela webbplatsen (Dykert et al, 2002, s 28). 

Lojalitetsprogram 

För att skapa större kundlojalitet på webbplatsen kan e-handlaren belöna återkommande 

kunder till via ett så kallat lojalitetsprogram. Ett lojalitetsprogram kompenserar kunder som 

gör återkommande köp. Genom att främja kundlojalitet kan lojalitetsprogram på sikt öka 

säljvolym och omsättning för e-handelsföretaget i fråga. Många företag har poängsystem där 

kunden kan samla och lösa in poäng i utbyte mot produkter. Vid registrering av en ny kund 

kan e-handelsföretaget upplysa kunden om nya erbjudanden som potentiellt kan kundanpassas 

när kunden har handlat flera gånger och därmed skapat sig en shoppinghistorik. Genom att 

skräddarsy produkter och anpassa tjänster som passar kundens smak ligger det stor potential 

att addera värde till kunden (Zott et al, 2000, s 470).  

Marknadsföring i den mobila kanalen 

Formatet på marknadsföringen skiljer sig mellan vanliga webbplatser och i mobilen. På 

vanliga webbplatser finns mer utrymme att föra fram sitt budskap. Inom det mobila formatet 

bör budskapet vara mer kompakt. Marknadsföring för mobiltelefoner är än så länge det 

billigare alternativet men å andra sidan är kundunderlaget mindre inom den mobila kanalen 

(Hultvall, 2012).  

Det är av stor betydelse att marknadsföringen i den mobila kanalen görs på rätt sätt annars kan 

det få negativ effekt. Pushmarknadsföring kan exempelvis få negativ effekt ifall kunden inte 

är mottaglig för marknadsföringsbudskapet vid det tillfälle som det denne exponeras för det. 
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Det är därför viktigt att e-handelsföretaget lägger tid på att anpassa sin mobila marknadsföring 

efter specifika målgrupper, tid och plats (Hultvall, 2012). 

Location Aware Services 

För att sporra användandet och konversionsgraden på mobila sidor måste informationen och 

funktionaliteten som erbjuds vara relevant i tid och rum. Ett exempel på detta är så kallade 

Location Aware Services som utnyttjar mobilens GPS-system och kopplar den geografiska 

platsen till olika erbjudanden från butiker (Johnson, 2012; Swan et al, 2011, s 7; Hedin, 2012; 

Hultvall, 2012). Ett exempel på Location Aware Services är Apples app Reminder där 

användaren får fylla i en kom-ihåg-lista där sedan eventuella produkter kan kopplas till 

butiker när användaren befinner i närheten av dessa platser. Behöver användaren köpa en bok 

kommer således en påminnelse i mobilen när denne befinner sig i närheten av en bokaffär 

(Flam, 2012).  

Mobilannonsering 

Mobilannonsering är en marknadsföringsmetod genererar positiva resultat för företag vilket 

kan styrkas då majoriteten av all omsättning kommer från kampanjer i den mobila kanalen. En 

annan typ av marknadsföring är att mobilanpassa webbutiken vilket gör att logaritmen för 

Googles sökmotorer kommer prioritera mobilanpassade webbplatser framför vanliga 

webbplatser förutsatt att sökningen görs från en mobil (Flam, 2012). 

QR-koder 

QR-koder är en annan variant av marknadsföring ämnad för mobiltelefoner. QR-koder gör 

den mobila kanalen mer tillgänglig och kan utgöra en del i exempelvis en 

marknadsföringskampanj där QR-koder placeras på affischer och i kataloger.  

Mobilanpassade banners 

En annan marknadsföringsmetod är mobilanpassade banners. I Sverige gör det idag 

förhållandevis lite marknadsföring via just mobilanpassade banners. Det är därför en billig 

marknadsföringsmetod jämfört med andra typer av bannerannonsering. En fördel med mobila 

banners är att de har en hög exponeringsnivå då det framgår väldigt tydligt på 

mobiltelefonernas små displayer. Kunden kan på så vis inte undgå att lägga märke bannern. 
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På exempelvis en dator blir genomslaget inte lika kraftfullt. En viktig aspekt av mobil 

bannerannonsering är att de budskap som presenteras måste vara anpassade efter det mobila 

gränssnittet. Jämfört med bannerannonsering i datorer bör de mobila annonserna vara 

förenklade och mer tydliga. (Hultvall, 2012).      

Marknadsföring via Facebook 

Anpassad Facebooksida 

E-handelsföretag som etablerar sin verksamhet på Facebook måste vara säkra på att deras 

kunder också finns på Facebook annars kommer det inte addera något mervärde för kund. När 

e-handelsföretaget väl identifierat kunderna och etablerat en sida för att nå dessa skapas 

möjligheter för kunder att posta foton och videos när de använder e-handelsföretagets 

produkter (Practical Commerce, 2012). Det finns många stödfunktioner på Facebook som 

underlättar en interaktion mellan e-handelsföretagets facebooksida och deras potentiella 

kunder. Det kan skapas kommenteringsfönster, ge rekommendationer, en gilla-funktion och 

underlätta registreringar på e-handelsföretagets hemsida vid köp av produkt för att minimera 

antal klick till köp (Facebook, 2012b). En aspekt som ökar transparensen för e-handelsföretag 

är att det med en etablering av en social kanal är möjligt att hjälpa missnöjda kunder vilket 

inger ökat förtroende (Hedin, 2012; Bengtson, 2012). På e-handlarens facebooksida ska 

entusiasm och engagemang skapas för att arbeta med den sociala median på ett effektivt sätt. 

Det är viktigt med en ständig närvaro, att vara tillgänglig, och att i största möjliga mån hjälpa 

sina kunder om problem uppstår med köpta produkter. Företaget ska inte försöka pusha 

försäljning genom att trycka ut erbjudanden och nya produkter. Ett misstag som många 

aktörer i idag gör är att enbart utse en person att ansvara för hela företagets närvaro på 

facebook. En mer givande strategi är att integrera Facebooksidan i hela organisationen. Det är 

genom detta som företaget kan visa på transparens (Schröder, 2012). Det gäller även att visa 

personlighet och inte bara ett varumärke. Detta kan göras genom att svar på Facebooksidan 

undertecknas av personen på företaget som har skrivit ett inlägg och att personen inte 

undertecknar med ”kundserviceavdelningen” utan persons namn är att föredra. Andra saker 

kan vara att konversationer dras igång av anställda för att visa upp personer som arbetar på 

företaget i fråga och genom detta skapa en mer personlig kontakt. För att skapa trygghet för 

de anställda kan det då vara bra med gemensamma riktlinjer om på vilket sätt Facebook bäst 

ska utnyttjas. Sedan är detta alltid en balansgång vad som är offentlig fakta och måste komma 

från företaget och vad som är en personlig kommentar (Brandell, 2012).  
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Annonsering 

Annonsering sker på Facebook via Facebook Ads som är ett verktyg att nå företags specifika 

kundsegment. Kategoriseringar kan göras på bland annat ålder, kön och utbildning för att nå 

rätt kundsegment (FacebookAds, 2012). 

Ett annat sätt att integrera e-handelsföretagets verksamhet med potentiella kunder är via 

sponsrade händelser på Facebook. Dessa finns i samband med alla nyhetsuppdateringar som 

görs på startsidan vilket gör att det skapas medvetenhet och engagemang i e-handelsföretagets 

verksamhet. Det kan exempelvis vara att presentera erbjudanden eller skapa medvetenhet 

genom exempelvis event (Facebook, 2012c). Ett sätt att etablera produkter på Facebook är att 

skapa en applikation och sedan låta kunden lägga till den på sin personliga sida för att få 

tillträde till exempelvis köp av e-handelsföretagets produkter via Facebook. Applikationerna 

kan finnas på startsidan i nyhetsflödet, så kallad News feeds, för att förenkla åtkomst av 

produkter eller genom notifikationer, det vill säga i samband med att facebookanvändaren får 

ett meddelande (Facebook, 2012b). 

Ett effektivt sätt att använda sociala medier är att utnyttja interaktionen mellan kunder 

sinsemellan. Kundrecensioner och betygsättningar av produkter skapar förtroende genom 

tredje part (Lindstedt et al, 2009, s 137). Detta kan finnas på hemsidor men för att ytterligare 

förhöja värde av en sådan funktion kan recensionerna kopplas ihop med kundens ”riktiga” 

vänner genom Facebook. Ett sådant exempel är ShopSocially.com där rabatter erbjuds kunden 

om denne kan tänka sig rekommendera de köpta produkterna till sina vänner (ShopSocially, 

2012). En effektiv marknadsföring genom ett utnyttjande av Facebooks kraftiga nätverk och 

en målsökande marknadsföring skapar på så vis en förhöjd handel.  

Marknadsföring via Mikrobloggar 

Bygga hype 

Sociala medier möjliggör att information kan färdas genom nya kanaler. En viktig strategisk 

aspekt av den sociala kommersen handlar därför om att förmedla relevant information via 

kundernas sociala nätverk. En effektiv metod för att sprida information bygger på att skapa 

höga förväntningar och en positiv inställning kring vissa företagsspecifika områden, så kallad 

hype. Genom att skapa hype via sociala medier kan företagen nå ut till stora kundvolymer 

med information om exempelvis nya produktlanseringar eller kommande evenemang 
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Mikrobloggar är ett synnerligen lämpligt medium för att för att skapa hype eftersom personer 

som följer mikrobloggar får ta del av den publicerade informationen i ett tidigt stadium 

(Brandell, 2012; Bengtson, 2012). 

 

Företag som vill sprida information genom att skapa hype bör ha en fungerande strategi för 

sin virala marknadsföring. Ett sätt att få igång den virala marknadsföringen är att nå ut med 

information till personer som har stort inflytande och många läsare, så kallade trendsättare.  

En lyckad viral marknadsföring kan resultera i att de trendsättare som följer mikrobloggen tar 

till sig informationen och sprider den vidare genom sina nätverk. På så vis kan maximal 

spriding av en viss information uppnås. Det är emellertid svårt att på förhand avgöra vilken 

information som får genomslag och spriding eftersom fenomenet till viss del beror av 

slumpmässiga samband. Det går därför inte att med absolut säkerhet säga att företaget 

kommer att lyckas skapa den eftersträvade hypen (Brandell, 2012; Bengtson, 2012). 

Attrahera trendsättare  

De kanalspecifika egenskaper som mikrobloggarna erbjuder är en bidragande anledning till att 

trendsättare ofta tenderar att följa mikrobloggar. För att tilltala trendsättare bör 

mikrobloggarnas informationsflöde karaktäriseras av nytänkande, öppenhet, differentiering 

och humor. Företag som vågar synas och profilera sig i dessa avseenden har en 

konkurrensfördel. Värdefullt informationsflöde i mikrobloggar kan exempelvis gälla lansering 

av en helt ny produkt, en ny affärsmodell eller information om projekt som ligger på betanivå. 

Information som typiskt inte tilltalar trendsättare är exempelvis direkt marknadsföring av 

standardprodukter (Brandell, 2012).  

 

Ett företag som kan få trendsättare att känna sig prioriterade har mycket att vinna. Ett sådant 

värde kan exempelvis skapas genom att föra minikampanjer som premierar personer som är 

aktiva inom kanalen. Ett konkret exempel vore att ge bort en produktprototyp till de första 

personerna som svarar på ett blogginlägg. Karaktäristiskt för trendsättare är också att de 

snabbt tar till sig nya tekniker och lösningar, de är på så vis flyktiga i sitt beteende. E-

handelsföretaget måste därför ständigt hålla sig uppdaterad vad gäller nya företeelser på 

marknaden. Då det kan vara resurskrävande arbete att kontinuerligt bedriva den 

omvärldsövervakning som krävs är ett bättre alternativ ofta att köpa in sådana tjänster 

(Brandell, 2012). 
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Virtuella gallerior 

En galleria där olika varumärken och produkter samlas har geografiska fördelar i den reella 

världen men i den virtuella gallerian som är förlagd till nätet är detta ingen kritisk faktor. 

Fördelen med en virtuell galleria blir då att det går att samla flera olika varumärken under en 

och samma kategori då det idag finns ett överflöd av varumärken som kräver att kunden surfar 

in på varje enskild webbsida i jakt på en given produkt. Denna kategori skulle eventuellt 

kunna kvalitetssäkras efter vissa givna riktlinjer. Konceptet kan även kombineras med 

exempelvis en chatfunktion där kunderna skulle kunna ställa de frågor de vill till experter 

inom den givna kategorin. I ett sådant scenario kan de virtuella galleriorna fylla ett syfte 

(Brandell, 2012). 

C 7.1.4 Informationssökning 

Kunderna måste på ett snabbt och effektivt sätt kunna få tag på den information som de letar 

efter. Webbplatsens sökfunktion bör därför vara enkel att hitta samt kunna kompletteras med 

en mer avancerad sökfunktion. Den senare bör på ett sofistikerat sätt kunna filtrera 

produkterna efter prisintervall, leveranstid eller dylikt. Sökfunktioner kan göras mer 

tillgängliga genom exempelvis tydligt placering eller en färgsättning som bryter av med resten 

av webbplatsen (Lantz, 2011, s 48; Internet World, 2012; Keeny, 1999, s 537).  

Informationssökning kan göras på flera sätt, nedan listas funktioner som förenklar för kunden 

vid informationssökning. 

- Simpel sökfunktion  

- Avancerad sökfunktion med gardinmenyer  

- Avancerad sökfunktion med autokorrektion  

- Hjälp för sökning  

- FAQ-mekanism  

(Saeed et al, 2005, s 236-237; Keeny, 1999, s 537) 

Informationssökning på Sociala medier 

I det sociala nätverket kan en fråga ställas i hopp om att vänner och bekanta har erfarenheter 

och åsikter kring en viss produkt, lägenhet eller dylikt. Dessa personers åsikter väger tyngre 

än den information som kunden kan hitta på e-handlarens shop. Även personer som kunden 
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inte känner väger tyngre än den information som företaget tillhandahåller i form av fakta. Det 

är inte ovanligt att kunden surfar in på ett forum för att skaffa sig information från personer 

denne inte känner (Brandell, 2012).  Sedan finns det uttryckt sökorienterade sociala medier 

vars uppgift är att kategorisera produkter efter pris, kvalité och recensioner för att nämna 

några exempel. På dessa sociala medier kan kunderna själva bedöma produkterna och på så 

vis på ett oberoende sätt lyfta fram de produkter som tilltalar dem mest (Bengtson, 2012). 

Informationssökning i den mobila kanalen 

I vissa situationer möjliggör mobilens speciella funktioner unika alternativ för 

informationssökning. Ett exempel är att kunden står i den fysiska butiken och har bestämt sig 

för en produkt. Genom en enkel manöver kan kunden se via prisjämförelsesidor om produkten 

är billigare i en annan butik. På så vis kan mobilen vara ett effektivt verktyg momenten innan 

ett köp (Hundal, 2012). 

C 7.1.5 Produktjämförelse 

När kunden väl har identifierat olika produktalternativ bör dessa kunna jämföras. En funktion 

som förenklar jämförelsen av produkter är därför en viktig del av e-handelsplatsen. En 

förutsättning för att produkterna ska kunna jämföras på ett enkelt sätt är att 

produktinformationen är av hög kvalitet (Johansson, 2007, s 42-43). Kundens beslutsprocess 

kan förenklas genom att kundrecensioner och rekommendationer är kopplade till 

produktinformationen. Positiva kundrecensioner är en fördel när nya kunder besöker 

webbutiken. En produkt som har fått många positiva omdömen skapar dels förtroende för 

produkten i fråga, men även för e-butiken som helhet eftersom recensioner bidrar till att 

förstärka intrycket av att webbplatsen har många besökare (Lantz, 2011, s 90-91; Saeed et al, 

2005, s 236-237; Johansson, 2007, s 42-43; Dykert, 2002, s 44; Keeny, 1999, s 537).  

Nedan listas viktiga funktioner som förenklar kundens utvärdering av olika alternativ vad 

gäller köp av produkter: 

- Mekanism för att återblicka rekommendationer från andra kunder  

- Mekanism för att jämföra produkter 
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C 7.2 Förvärvsfasen 

I denna fas köps produkten, kunden lägger en order, betalar och får produkten i sin ägo. E-

handelsföretag kan förstärka kundens förvärvsupplevelse genom att bistå med tydlig 

leverensinformation eller genomarbetade returneringsfunktioner. Processen fram till köpet 

kan underlättas genom synliga ikoner för kundvagn och få musklick fram till köpet. I denna 

process ingår även möjligheten till multipla betallösningar för att förenkla för kunden (ibid, s 

232). Förvärvsfasen har delats in i följande fyra kategorier som nedan beskrivs mer utförligt. 

- Beställning 

- Betalning 

- Leverans och installation 

- Säkerhet 

C 7.2.1 Beställning 

I beställningsmomentet ska en rad åtaganden genomföras innan själva betalningen kan ske. 

Vilka moment kunden måste genomgå varierar beroende på om kunden är ny och ska 

registrera ett konto eller om det är en befintlig kund. En minimering av dessa steg minskar 

risken att kunden väljer att avbryta ett påbörjat köp. En värdeskapande funktion för nya 

kunder som handlar för första gången är att alternativet att kunna välja en snabbkassa som inte 

kräver registrering. Ett annat sätt att förenkla beställningsprocessen är en synlig och 

strategiskt placerad kundvagn. På så vis kan kunden via kundvagnen snabbt ta sig till kassan. 

Eftersom det alltid krävs ett antal steg för att slutföra kundens beställning bör detta illustreras 

på ett pedagogiskt sätt i syfte att undvika avhopp. Visas även tydlig information angående den 

aktuella beställningen ökar sannolikheten att kunden genomför beställningen. 

Beställningsprocessen kan sammanfattas i ett antal variabler som är viktiga för e-

handelsföretaget att ta hänsyn till (Lantz, 2011, s 60-61; Saeed et al, 2005, s 470; Keeny, 

1999, s 537). 

- Mekanism för att hjälpa kunden att förstå beställningsprocessen (visa antalet steg till 

kassan eller dylikt) 

- Registreringsmekanism 

- En kundvagnsikon som minskar antalet klick till beställning 

- Tydlig information angående beställningar 
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- Snabbkassa för kunder som sällan shoppar  

(Lantz, 2011, s 60-61; Saeed et al, 2005, s 470; Keeny, 1999, s 537) 

Facebook som säljkanal 

Försäljning på Facebook kan fungera om det görs på rätt sätt och med det menas att den inte 

ska pushas ut till kunderna. Det får alltså inte kännas för kommersiellt utan då är det bättre att 

skapa dedikerade sidor för försäljning istället för lägga ut erbjudanden som kommer dyka upp 

i nyhetsflödet (Brandell, 2012). Det finns vissa produkter som lämpar sig bättre än andra på 

Facebook och dessa är billigare och okomplicerade. Det är fördelaktigt om produkterna är 

enkla att förstå och relativt billigare för att kunden ska våga avsluta köpet på Facebook. 

Sociala medier är fördelaktigt om du har ett starkt varumärke som kunderna vill tillhöra. Det 

finns då potential att stärka relationen med kunden. I dagsläget ger direkt försäljning via de 

sociala kanalerna inte några större inkomster, men de bidrar till att kundernas intresse kring 

varumärket upprätthålls (Müller, 2012).  

Trafik på Facebook 

Antalet potentiella kunder på Facebook mäts ofta och då är storleken på trafikmängden i 

fokus. Det är bättre att mäta antalet relevanta besökare genom att mäta avslut och 

konverteringsgrad. Trafiken kan vara förrädisk då trafikmängden kan ge en skev bild av 

situationen. Det handlar i större utsträckning om att få dit rätt personer och då är 

konverteringsgrad och avslut ett bättre sätt att mäta (Brandell, 2012; Schröder, 2012). Ett sätt 

för att hitta intresserade personer och leda de till sin Facebooksida kan vara att leta rätt på de 

forum som behandlar samma typ av frågor. I vissa fall om e-handlaren har nischade produkter 

är bättre att hitta de forum där rätt personer befinner sig och är mottaliga för e-

handelsföretagets produkter, då Facebook är relativt generell media. Fördelen med forum är 

att e-handelsföretaget kan vara rakare i sin marknadsföring för att personerna som är på 

forumet är mottagliga för dessa erbjudanden på ett annat sätt än på Facebook. Kompletteras 

detta med att e-handelsföretaget visar på transparens, passion och expertis kan det få 

genomslag. Risken som finns i detta är att expertis blir starkt kopplad till personen som 

representerar företaget och inte till företaget. Detta gör att e-handlaren står och faller med den 

ansvarige personen för Facebooksidan om denne väljer att gå till ett annat företag (Brandell, 

2012). 
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Mikrobloggen som säljkanal 

Mikrobloggar kan även användas som en direkt säljkanal. Det finns i dagsläget enbart ett fåtal 

aktörer på marknaden som erbjuder betalningsmöjlighet via mikrobloggar. En aktör som 

lyckats med detta koncept är det multinationella e-handelsföretaget Amazon.com. (Hedin, 

2012) Ett problem med att implementera köpfunktioner i mikrobloggen är att kanaler ofta 

upplevs som osäker ur ett kundperspektiv. Säkerhetsaspekterna i kombination med en 

förhållandevis låg kundvolym innebär att mikrobloggar är väldigt svåra att utnyttja som direkt 

säljkanal. (Brandell, 2012) 

C 7.2.2 Betalning  

Det finns idag ett flertal olika sätt att genomföra sin betalning på en e-handelsplats. Antalet 

betallösningar som tillhandahålls ökar sannolikheten att kunden ska genomföra sitt köp, i 

synnerhet eftersom kundernas betalningspreferenser varierar (Saeed et al, 2005, s 470; Keeny, 

1999, s 537). Konsumenter på den svenska e-handelsmarknaden använder flera olika typer av 

betalningslösningar, exakt vilken betallösning kunden föredrar är olika beroende på 

konsumentgrupp. Bland konsumenter som avbryter ett pågående e-handelsköp avbryter cirka 

en tredjedel sitt köp på grund av att den önskade betallösningen inte finns att tillgå. De 

betalningsalternativ som presenteras nedan innefattar de betalningsalternativ som 

huvudsakligen används inom svensk e-handel idag (DIBS, 2011, s 29). 

Fakturabetalning 

Fakturabetalning innebär att kunden har möjlighet betala efter att varan har levererats. Detta 

ökar tryggheten och säkerställer att kunden får rätt produkt med rätt kvalité innan 

transaktionen genomförs. Det överförs heller ingen känslig information som kräver att kunden 

lämnar ut kortnummer eller kontonummer.  Negativa aspekter av fakturabetalning är att det 

kräver stort administrativt arbete, är tidsödande samt kostsamt (Ghanad, 2002, s 16).  

Postförskott 

Ett av de vanligaste sätten att betala varor inom den elektroniska handeln har historiskt varit 

med hjälp av postförskott. Detta är ett enkelt och säkert betalsätt där pengarna betalas direkt 

vid leverans eller när kunden hämtar ut vara vid närmsta postkontor. Nackdelar är att även 

denna betalmetod är förhållandevis tidskrävande och kostsam (Ghanad, 2002, s 16).  
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Kontokortsbetalning 

Kontokortsbetalning är ett utbrett sätt att genomföra betalningar via internet.  

Korttransaktioner sker genom en krypterad elektronisk överföring av kortnummer och 

giltighetstid. Fördelarna är att det inte tillkommer administrativa avgifter och att kunden kan 

genomföra köp över hela världen. En nackdel är risken för kortbedrägeri om kortuppgifter 

kommer fel händer. Idag är förvisso riskerna med kortbetalning förhållandevis små (ibid, s 17; 

Exportrådet, 2012). 

Direktbetalning  

Direktbetalning kan ske om kunden har tillgång till internetbetalning via sin bank. Då kan 

varan betalas i samband med köpet på e-handelsplatsen genom att kunden länkas från en e-

handelsplats till kundens bank. I detta skede genomförs betalningen likt en vanlig överföring 

via internetbanken. Denna typ av betalning är en säker metod då uppgifterna inte exponeras 

på internet eftersom signalen är krypterad (Exportrådet, 2012). 

C 7.2.3 Mobila betalningar  

För att förenkla betalning genom mobilen finns i dag två sätt, antingen att kostnaden går på 

mobilfakturan, eller att den dras från ett redan registrerat konto, som till exempel PayPal. Det 

senare fallet har följande fördelar: 

- Färre steg för betalning. 

- Färre problem med PCI
6
 i och med att betalkort inte används. 

- Färre knapptryckningar på det lilla tangentbordet. 

- Tar bort upplevelsen av att företaget inte hanterar korttransaktionen säkert nog. 

Fakturan kringgår dosor, kort och inloggningar. Det räcker med att konsumenten skickar ett 

sms och får då direkt tillgång till produkten. Fakturan kommer i slutet av månaden (Klarna, 

2012).  

                                                

6
 PCI är kriterier framtagna av bland annat VISA och MasterCard som alla företag som hanterar 

betalkort måste uppfylla. 
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Den mobila handeln har haft en stark tillväxt men den är fortfarande omogen. Idag är det runt 

3-4 % som genomför köp via mobilen och för att kunden ska känna sig trygg och säker med 

att genomföra ett köp på mobilen kommer det att krävas ytterligare några år. Paralleller kan 

dras till den traditionella e-handeln som först på de senare åren skapat ett förtroende hos 

konsumenterna avseende säkerheten att handla över Internet. Utvecklingen går mot att allt fler 

köp ska avslutas i mobilen och det bör e-handelsföretaget eftersträva när den mobila 

webbplatsen ska anpassas. Idag är det för få köp som avslutas i mobilen och det beror på att 

kunden inte har tålamod att gå igenom för många steg där bankdosor och säkerhetskoder 

måste användas och det är sådana faktorer som måste minimeras (Flam, 2012; Hedin, 2012). 

Ett sätt som skulle påskynda processen med en ökad försäljning via mobilen är att skapa 

erbjudanden som endast är tillgänglig via mobilen för att på så sätt styra trafiken dit (Müller, 

2012).  

Betalning via QR-koder 

QR-koder används inte direkt till att genomföra en transaktion, men kan kopplas starkt till 

betaltjänster genom att de länkar till webbsidan med betaltjänsten. Som exempel kan nämnas 

pop-up store-experimentet, det första i sitt slag i Sverige, som genomfördes i mars 2012 på t-

centralen i Stockholm. Affischer sattes upp på väggarna med bilder på produkter från 

varierande företag och skapade på så sätt en mindre butik. Konsumenter kunde köpa en 

produkt genom att skanna en tillhörande QR-kod, varpå de togs till motsvarande företags 

mobila webbsida där de kunde slutföra köpet (Jetshop, 2012). 

Det är troligt att QR-koder i framtiden kommer att ersättas av smartare tekniker när 

marknaden blir mer mogen. Redan idag är tekniker för bildigenkänning, så kallad face 

recognition, tillgängliga på marknaden (Hedin, 2012). En bildigenkänningsfunktion känner 

igen objekt och kan visa upp information om objektet, till exempel var närmaste butik finns 

för att exempelvis köpa en tröja samt prisuppgifter. Tekniken gör det även möjligt att känna 

igen ansikten genom kameran och därför kommer QR-koden inte ha samma centrala roll inom 

e-handeln i framtiden (Müller, 2012; Hedin). 

En annan teknik som i framtiden sannolikt kommer att överlappa QR-kodens 

tillämpningsområde är så kallade Near Field Communication (NFC) som är ett trådlöst sätt att 

överföra information på korta avstånd med en distans på upp till 10 centimeter. Med hjälp av 

NFC kan det i framtiden bli möjligt att betala med mobilen på exempelvis caféer, 



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

53 

 

bensinstationer eller biografer. NFC-tekniken möjliggör även att det finns ytterligare 

möjlighet att få tillgång på information kring olika produkter genom att ett NFC-chip 

integreras i produkten. Genom att hålla mobilen i närheten av chippet kan ytterligare 

information om produkten tillhandahållas. Processen liknar på så sätt QR-koder, men är 

enklare och snabbare då telefonens kamera inte är involverad och då det inte behövs någon 

speciell mjukvara för att skanna ett NFC-chip (Bengtson, 2012). NFC-tekniken lämpar sig 

bättre inom den fysiska handeln och är svår att applicera inom distanshandeln på grund ut av 

dess geografiska förutsättningar (Hundal, 2012). Ett tidigt test av en NFC-lösning gjordes på 

ett hotell i Stockholm i syfte att studera gästers attityd till tekniken. Tekniken möjliggjorde för 

gästerna att gå direkt till hotellrummet utan att behöva checka in i receptionen (Clark, 2010). 

C 7.2.4 Leverans 

Logistiklösningar är generellt en av de största utmaningarna inom e-handeln idag. Den fysiska 

leveransen av produkter är därför ett kritiskt område som är av stor vikt i förvärvsfasen. Sena 

och uteblivna leveranser eller defekta varor påverkar kunden negativt i hög grad. E-handlare 

bör därför tillämpa utarbetade metoder för att fånga upp missnöjda kunder. Exempelvis 

genom att kunden får rabatterade priser på framtida köp om någon del av leveranskedjan inte 

fungerat tillfredställande (Ramanathan, 2011, s 256; Dykert et al, 2002 s 43).   

Publicera testresultat 

Professionalism och expertis i ett företags orderhantering påverkar kvaliteten i relationen till 

dess kunder. Genom att publicera mätningar och statistik över leveranstider kan företag visa 

på sin expertis och professionalitet (Zhang et al, 2011, s 197). 

Leveransföljning 

Ett företag kan välja att förse kunden med realtidsinformation om produktens resa från lager 

till destination, exempelvis produktens position, skick, ankomsttid och vilket logistikföretag 

som sköter leveransen. Kunden blir på så vis involverad i leverensprocessen vilket kan bidra 

till att stärka banden till företaget (Ramanathan, 2011, s 256; Zhang et al, 2011, s 197; Keeny, 

1999, s 537). 
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C 7.2.5 Säkerhet 

Inför ett köpbeslut är det viktigt att kunden känner tillit för e-handelsplatsen såväl som för det 

säljande företaget i fråga. Säkerheten är en betydande del av köpprocessen och om kunden 

inte till fullo inte förlitar sig på e-handelsplatsen föreligger stor risk att köpet inte kommer 

genomföras. En aspekt av den upplevda säkerheten kan relateras till huruvida kunden har 

uppfattat produkten på ett korrekt sätt. Produkter kan synliggöras och förtydligas genom 

exempelvis bilder och video. Videoklipp kan även utnyttjas till att framhålla produkters 

fördelar och kvalitéer i form av förklarande produktdemonstrationer.  (Lantz, 2011, s 88; 

Dykert et al, 2002, s 43; Keeny, 1999, s 537).  

En av de stora nackdelarna med e-handel i förhållande till fysisk handel är att konsumenterna 

inte kan ta, känna och prova produkten innan köp. Det kan även vara svårt för konsumenten 

att bilda sig en uppfattning om hur produkten kommer att levereras och inom vilket 

tidsintervall. Dessa faktorer skapar osäkerhet som kan vara avgörande för huruvida kunden 

genomför ett köp eller inte. En åtgärd som e-handelsföretag kan vidta i syfte att öka sin 

trovärdighet är att skicka kontrollmail efter alla genomförda köp. Ett kontrollmail bör 

innehålla information som gör att produkten kan spåras, exempelvis produktnummer. Ett 

annat sätt att skapa förtroende är genom att tydligt tillämpa total sekretess av kunduppgifter. 

På så vis ökar sannolikheten att köparen registrerar sig på webbsajten (Zott et al, 2000, s 473; 

Ramanathan, 2011, s 256; Keeny, 1999, s 537). 

Andra funktioner som skapar trovärdighet är exempelvis en presentation av företaget och 

besöksadress, kontaktuppgifter till de anställda, information om köpvillkor, betalningsvillkor 

och leveransvillkor samt policy för returer. Anges denna information på hemsidan kan 

kundens förtroende för företaget öka.  

Certifieringar är ytterligare en funktion som bidrar till att öka e-handelsplatsens trovärdighet. 

Svensk Distanshandel ger ut certifieringen trygg e-handel, Rådet för e-handelscertifiering 

kvalitetsmärker godkända e-handlare med symbolen certifierad e-handel. Dessa två olika 

certifieringarna kräver att vissa villkor uppfylls för att respektive kvalitetssymbol ska få visas 

på e-handelssajten (Lantz, 2011, s 89-90).  

Sammanfattningsvis bör dessa faktorer beaktas i en granskning av säkerheten: 

- Företagsinformation 
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- Adress 

- Kontaktuppgifter till anställda 

- Information om köpvillkor, betalningsvillkor och leveransvillkor 

- Policy för returer 

- Certifieringar  

- Skicka kontrollmejl vid beställning av varor 

(Lantz, 2011, s 89-90; Ramanathan, 2011, s 256; Zott et al, 2000, s 473; Keeny, 1999, s 537) 

C 7.3 Ägarskapsfasen 

Ägarskapsfasen inleds när kunden betalat för en produkt och fått den levererad. I 

ägarskapsfasen söker kunden efter uppdateringar eller service för att hantera och underhålla 

produkten. En viktig aspekt av ägarskapet är att det i denna fas finns stora möjligheter till 

ökad merförsäljning. Merförsäljning kan bidra till att e-handlaren öka sin förtjänst samtidigt 

som kundvärde skapas genom serviceerbjudanden och kompletterande produkter (Saeed et al. 

2005, s 233). Ett annat betydande område inom ägarskapsfasen är möjligheterna till 

returnering samt uppföljning av tidigare köp.  

C 7.3.1 Returnering 

En fungerande returnering är en viktig tjänst när kunden väl mottagit produkten. Om kunden 

av någon anledning inte är nöjd med den inhandlade produkten bör det finnas möjlighet att 

returnera varan. Detta är speciellt viktigt inom e-handeln där det i många fall är svårt att i 

förväg skaffa sig en korrekt bild av en vara. Av denna anledning är andelen returneringar 

större inom e-handeln jämför med den fysiska detaljhandeln (Ramanathan, 2011, s 256). 

Under de senaste åren har sambandet mellan kundlojalitet och returnering blivit tydligare 

vilket inneburit att den omvända logistikkedjan fått en mer central roll. Saeed et al (2005) 

lyfter fram följande aspekter som bör synliggöras mot kunden: 

- Mekanism som tillåter kunden att returnera produkten och byta ut defekta produkter. 

- Mekanism som tillåter att returnera en produkt i den fysiska butiken fastän produkten 

är köpt på webbshopen.  

Många företag vill inte att produkterna returneras allt för enkelt eftersom det innebär ökade 

kostnader. Av denna anledning finns potential att med små medel förenkla 
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returneringsprocessen för kunden. Exempelvis skulle en QR-kod kunna appliceras på 

förpackningen som gör att kunden enkelt kan scanna koden och sedan skicka tillbaka 

produkten.  Dock vill företag ofta försvåra denna process för kunden som vid mottagande av 

vara inte ska orka fylla i papper, köpa frimärken eller vad som krävs för att kunna returnera 

produkten (Flam, 2012).  

I en efterköpsfas kan mobilen addera kundvärde genom att kunden tar emot elektroniska 

kvitton istället för fysiska kvitton vid köp på nätet. Kvittona kan sedan sparas på ett konto 

vilket ger en hög tillgänglighet. Risken för att kvittona kommer bort reduceras kraftigt och 

kvittona kan lätt visas upp i mobilen vid ett återköp. Dessutom får kunden en bra och 

lättöverskådlig överblick över vilka inköp som har gjorts (Hedin, 2012; Hundal, 2012). Den 

stora nackdelen med elektroniska kvitton är att infrastrukturen och en övergripande 

samordning för tekniken idag inte finns tillgänglig. En alternativ lösning för e-handlare är att 

skapa en app för att samla kvittona. Nackdelen med detta är att varje ny företagsrelation som 

etableras av en kund kommer det behöva tillhandahållas en app och därför krävs mer 

utveckling innan detta kommer bli etablerat på marknaden (Flam, 2012).    

C 7.3.2 Uppföljning 

En kort period efter att kunden genomfört ett köp kan e-handelsföretaget göra en uppföljning 

av köpet genom att återkontakta kunden. E-handelsföretaget framför då sin tacksamhet för att 

kunden valt att handla i deras butik, frågar om kunden är nöjd och föreslår eventuellt om 

kunden kan tänkas delta i en undersökningsenkät eller är intresserad av nya attraktiva 

erbjudanden (Lindstedt, Bjerre, 2009, s 78). Uppföljningar kan generera värdefull feedback 

för e-handelsföretaget samtidigt som kunden känner sig viktig och uppskattad. Genom 

uppföljning finns möjlighet att göra en ny kund till en återkommande kund, på så vis kan det 

lojala kundsegmentet utökas (Lindstedt, Bjerre, 2009, s 78). 

C 7.3.3 Statistikanalys 

En förutsättning för att det ska vara givande att analysera statistik är att det finnas stora 

kundvolymer. Nystartade e-handlare med förhållandevis små kundvolymer bör därför inte 

lägga ned för mycket tid på att statistikanalys. I ett längre perspektiv är det emellertid högst 

fördelaktigt för e-handlare att analysera och anpassa sin verksamhet efter statistiska resultat 

och därmed också kundernas preferenser. Lösningar som fungerar i en butik behöver 
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nödvändigtvis inte fungera i andra butiker, ur detta perspektiv är statistik användbar 

information men som enbart säger något om den enskilda verksamheten (Hultvall, 2012). 

Genom att analysera statistik är det möjligt att mäta exempelvis resultatet av en 

marknadsföringskampanj. Finns många mätbara verksamhetsvariabler att tillgå kommer den 

statistiska analysen också att ge rikare resultat. Ett värdefullt mätvärde är konverteringsgrad, 

dock beror även detta värde till stor del på företagets egenskaper och specifika kunder. För 

vissa företag är en konverteringsgrad på 2 % ett högst godkänt resultat, för andra är 2 % en 

katastrofal siffra eftersom en konverteringsgrad på kring 90 % krävs för att verksamheten 

skall vara lönsam (Hultvall, 2012). 

För e-handlare med mindre budget är analysverktyget Google analytics att föredra. Men det 

finns även många andra kraftfulla analysverktyg som kan anpassas beroende på analysbehovet 

(Hultvall, 2012). 

C 7.4 Avvecklingsfasen 

I denna fas anser kunden att produkten har tjänat ut sitt syfte. Avskaffning eller avveckling av 

en produkt kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att produkten slängs, byts, returneras 

eller säljs vidare (Saeed et al, 2005, s 233).  

Resultatet av den undersökning som genomförts av Saeed et al indikerar att faktorer inom 

avvecklingsfasen inte har någon signifikant koppling till ett företags prestation och därmed 

ökande av kundvärde (Saeed et al, 2005, s.247). Dagens ökade krav på miljövänlighet och 

socialt ansvar bland företag samt en växande betydelse av andrahandsmarknaden indikerar 

emellertid att avvecklingsfasen blir av allt större betydelse för att skapa kundvärde och tillväxt 

på den svenska e-handelsmarknaden (Flam, 2012). 

C 7.4.1 Avveckling av uttjänade produkter 

Ur ett miljöperspektiv är det bra att ha möjlighet att returnera en uttjänad produkt för ett 

företag. Det är en enkel sak att ta hand om, det förmedlar ”good will” och det är socialt ansvar 

att ta hand om de produkter som är uttjänade. Det kommer förmodligen inte vara många 

kunder som lämnar tillbaka produkterna men det ser bra ut för företaget. Kunder vill handla 

av företag som är miljömedvetna (Flam, 2012). 
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C 8 Multipla kanaler  

Följande avsnitt beskriver multipla kanaler. Inledningsvis definieras begreppet multipla 

kanaler. Vidare beskrivs den roll multipla kanaler fyller på dagens e-handelsmarknad, samt 

hur fenomenet kan komma att utvecklas den närmsta framtiden. Under rubriken 

Multikanalstrategi poängteras betydelsen av en väl utformad multikanalstrategi, under denna 

rubrik redogörs även för viktiga aspekter e-handlare bör överväga när de utformar sin 

multikanalstrategi. Avslutningsvis förs ett resonemang kring vilken potentiell problematik 

multipla kanaler kan innebära.    

C 8.1 Multipla kanaler på dagens e-handelsmarknad 

Den starka tekniska utvecklingen inom IT-sektorn, har möjliggjort att nya 

kommunikationskanaler mellan säljare och kund vuxit fram. Kanalerna karaktäriseras av att 

de skapar tillfällen och möjligheter till interaktion mellan företag och kund. Exempel på 

kanaler som företag kan använda för att interagera med kunder är, fysiska butiker, 

evenemang, digital skyltning, webbplatser, mobila enheter, sociala medier och sökmotorer. 

(Forrester Consulting, 2011, s 3; Zanders & Hultvall, 2012; PwC, 2012) Vad som kan 

definieras som en kanal varierar för olika e-handlare. För vissa företag räcker det med en 

mycket generell uppdelning mellan den fysiska och ”digitala” kanalen. Andra aktörer har 

behov av att dela upp kanalerna i mindre delar, exempelvis fysiska butiker, e-handelsbutiken, 

den mobila kanalen och digital skyltning. Ett vanligt missförstånd kring begreppet multipla 

kanaler är att för stor fokus ägnas åt de tekniska aspekterna av en kanal då det snarare är 

själva företeelsen och kontaktytan med kunden som bör ligga i fokus (Zanders, 2012). 

I takt med den tekniska utvecklingen har även kunderna adopterat nya vanor och ändrat sitt 

konsumtionsbeteende (Forrester Consulting, 2011, s 3; PwC, 2012, s 6 ). Det har exempelvis 

visat sig att kunder som handlar via två eller fler kanaler spenderar tre till fyra gånger mer tid 

att shoppa än kunder som handlar via enbart en kanal. Utvecklingstrenden inom e-handeln går 

mot på så vis mot att det blir allt viktigare för företag att utnyttja flera olika kanaler för att nå 

sina kunder (Dennis, 2012). 

I och med att IT-teknik och konsumtionsbeteende förändras blir även koordinering och 

samverkan mellan de olika multipla kanalerna en allt viktigare aspekt av företagens 

verksamhet. På den moderna e-handelsmarknad har kanalerna i allt större utsträckning börjat 
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betraktas som integrerade med varandra. Fokus har på så vis flyttas från utnyttjande av flera 

olika kanaler, mot korskopplingar mellan de olika kanalerna. (Forrester Consulting, 2011, s 3; 

Zanders & Hultvall, 2012). 

Ett exempel på korskoppling mellan kanaler är tjänster där kunden kan köpa via e-

handelssajten och sedan hämta ut produkten i den fysiska butiken, på så vis kan 

merförsäljningen i butiken ökas (Müller, 2012). Ett annat exempel på en konkret 

multikanallösning kan skapas genom att butiker med begränsad yta installerar datorer inne i 

lokalen för att kunna erbjuda köp direkt via e-handelskanalen (Hultvall, 2012). Ett företag 

som ligger långt fram inom just multikanallösningar på dagens svenska e-handelsmarknad är 

kosmetikakedjan Kicks. En lösning som Kicks tillhandahåller är exempelvis direkt koppling 

mellan scanning av QR-koder på produkter och en meddelandefunktion som publiceras direkt 

på webben. En annan av Kicks multikanallösningar är en mobilapplikation där kunden kan 

scanna EAN-koden på en produkt och sedan köpa den genom Kicks e-handel så länge 

produkten finns i sortimentet. Oavsett var den scannade produkten ursprungligen inhandlades 

(Müller, 2012). 

C 8.2 Multipla kanaler i framtiden 

En grupp av aktörer som har goda förutsättningar att utnyttja multikanallösningar i framtiden 

är detaljistkedjor. Genom stor geografisk tillgänglighet öppnas många möjligheter. E-

handelskanalen ger då ännu större tillgänglighet i form av exempelvis bättre öppettider. 

Sannolikheten är därför stor att den utveckling inom multipla kanaler som idag sker inom ett 

fåtal väldigt tidiga detaljistkedjor såsom Kicks, även kommer hända inom andra större kedjor 

i framtiden. För de lite mindre e-handlarna går utvecklingen mot att det blir vanligare att 

erbjuda kunderna möjlighet att hämta ut varor som beställs över nätet direkt i lokala 

lagerlokaler. (Hultvall, 2012).  

Idag är integrationen mellan fysiska kanaler och e-handelskanalen ofta bristande. Denna 

koppling kommer att stärkas i framtiden bland annat genom att kunderna i högre utsträckning 

kommer att kunna göra avslut via e-handeln när de befinner sig i den fysiska butiken. Det är 

troligt att den mobila kanalen kommer att spela en allt större roll i e-handelssammanhang i 

framtiden liksom sociala medier. Det finns anledning att tro att den mobila handeln ligger 

närmare i tiden än sociala medier inom den närmsta framtiden (Hultvall, 2012). 
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Vi kommer även att se ett större samarbete mellan företag som har målgrupper med liknande 

beröringspunkter, där komplementära produkter utnyttjar varandras säljkanaler. ”Butik i 

butiken”-lösningar, även kallade pop-up-lösningar, möjliggör just sådana kanalöverskridande 

samarbeten mellan olika företag. Ett exempel som finns redan idag är gymgrossisten som 

säljer sina produkter direkt via gymkedjornas fysiska kanaler. Kunder som tränar på gymmet 

kan då köpa kosttillskott eller liknande från gymgrossisten direkt via mobilen (Zanders, 

2012). 

Teknikutvecklingen kommer att innebära att vi i framtiden kan utnyttja fysiska ytor mer 

effektivt än vad vi gör idag. Exempelvis genom QR-koder, pop-up butiker och dylikt. En pop-

up butik kan exempelvis vara planscher med bilder på produkter som snabbt kan sättas upp 

och tas ned. På så vis blir produkterna mer tillgängliga vilket medför att de säljande företaget 

enklare kommer i kontakt med kundernas naturliga beröringspunkter. För att fånga upp 

kunder i pop-up butiker är det också viktigt inkludera lockande erbjudanden såsom lägre pris, 

fysiska produktprover eller rådgivning från experter (Zanders, 2012). 

Ett vägledande begrepp inom framtida multikanallösningar är bekvämlighet. Ett tydligt 

exempel är TESCO’s marknadsföringskampanj i Korea 2011, där matvaror såldes via QR-

koder i tunnelbanan (Hultvall, 2012). Ett problem idag är att logistiken är för tidskrävande, för 

att uppnå bekvämlighet krävs snabbare och mer anpassade leveranstider. Den här typen av 

utveckling kommer förmodligen främst att ske i de större städerna, på landsbygden är det inte 

fysiskt möjligt i samma utsträckning. Ur vissa aspekter är det förvisso en lång bit kvar även i 

de stora städerna (Zanders, 2012).  

C 8.3 Multikanalstrategi 

För att etablera sig på dagen e-handelsmarknad krävs en genomtänkt affärsplan och 

affärsstrategi (Müller, 2012). På samma vis är även en välgrundad multikanalstrategi en 

avgörande framgångsfaktor (PwC, 2012, s 5). Vilken multikanalstrategi som kommer att bli 

lyckosam beror till stor del på företagets unika egenskaper och kunder. Samma strategiska 

modell fungerar inte i alla handelssituationer eftersom kunderna kommer i kontakt med det 

säljande företaget genom flera olika kanaler, till exempel införskaffar sig vissa kunder 

information via den fysiska butiken, andra via den mobila kanalen eller genom webbutiken. 

Om företaget i fråga inte utnyttjar denna kanal innebär det en stor konkurrensnackdel (Müller, 

2012).   
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Många företag är idag fortfarande omogna i sin multikanalstrategi. Att integrera multipla 

kanaler är en svår process som kräver hantering av stora datamängder och olika komplicerade 

förändringar av verksamheten. Det är därför få företag som idag lyckats fullt ut med sin 

multikanalstrategi. Ett tydligt tecken på detta är att många företag inte förmår att hantera QR-

koder. Ett vanligt förekommande misstag är att QR-koder länkar direkt till en traditionell 

www-webbplats som inte är anpassad för det mobila gränssnittet. Ett annat exempel är 

klädkedjor som inte tillhandahåller en tillräckligt avancerad sökfunktion på sin e-handelssajt. 

Kunden måste ges möjlighet att söka kläder på samma sätt som i en fysisk butik vilket 

innebära att sökfunktionerna bland annat måste erbjuda bättre filtrering av produkter (Müller, 

2012). 

En viktig grundläggande aspekt av multikanalstrategi handlar om att i ett första steg etablera 

en fullfjädrad huvudkanal för företagets verksamhet. Med begreppet huvudkanal menas den 

kundkanal som är mest vital för företagets överlevnad. Vilken kanal som utgör huvudkanalen 

varierar för olika företag. Om den ursprungliga affärsverksamheten kommer från den fysiska 

kanalen är det i många fall även den som är företagets huvudkanal. Den fysiska kanalen måste 

då fungera felfritt innan nya kanaler som exempelvis e-handelskanalen eller den mobila 

kanalen kan börja utvecklas. På samma vis gäller det omvända. Efter att de grundläggande 

kanalerna är fullt utvecklade kan man börja rikta sig mot multikanaler, i annat fall finns en 

risk att ingen av kanalerna kommer att fungera tillfredställande (Müller, 2012). 

En annan viktig grundläggande aspekt av multikanalstrategi handlar om att använda olika 

kanaler för att skapa flera avslut. En generell riktlinje för e-handlarnas multikanalstrategier 

bör därför vara att samla kundens olika kanalbeteenden till ett enskilt mål, att genomföra 

affären (Müller, 2012). 

Genom att tillhandahålla värdeskapande funktioner såsom personlig service, guidning, 

recensioner och tydliga produktbeskrivningar inom samtliga kanaler kan e-handelsföretag öka 

sin tillgänglighet och bygga kundlojalitet. På så vis kan e-handlare dra nytta av de positiva 

säljeffekter som multipla kanaler medför (PwC, 2012, s 5). Recensioner är idag en välkänd 

och viktig funktion inom all e-handelsverkamhet. För yngre personer är det avsevärt mer 

betydelsefullt med recensioner än för de äldre. För unga är recensioner ibland till och med en 

förutsättning för att de över huvud taget skall genomföra ett köp. En utmaning för e-handlaren 

kan uppkomma ifall kundunderlaget är för litet för att fylla alla produkter med recensioner, 
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eller om kunderna är av det slag att de inte skriver recensioner. I en sådan situation finns det 

ett extra värde i skapa en extra kvalitetsstämpel på produkter genom att e-handlaren skriver 

sina egna produktrecensioner istället (Müller 2012). 

En invecklad men ytterst viktig del av en e-handlares multikanalstrategi är logistiken. När det 

är snabbt och enkelt att köpa varor, genom till exempel QR-koder, ökar även förväntningarna 

på att leveransen också ska vara snabb och enkel. Att förbättra logistiken är av stor betydelse 

men kan vara svårt att realisera för ett enskilt företag. Ett förhållandevis enkelt sätt att öka 

värde för kunden är att erbjuda leveransföljning, även om leveransen tar tid (Müller, 2012).  

Ett steg i att integrera kanaler med varandra är att hålla konsekvent prissättning inom samtliga 

kanaler. På så vis uppfattas kanalerna som mer homogena vilket bidrar till att skapa samma 

atmosfär eller uttryck i alla kanaler. Huruvida olika prissättning är en direkt nackdel inom 

olika kanaler beror av flera yttre omständigheter. Om det finns goda skäl till olika prissättning 

så medför det inga nackdelar. Olika prissättning bör dock undvikas om det inte finns tydliga 

skäl till det. Faktorer som tillför värde är exempelvis trygghet, bättre kundservice, möjlighet 

att enkelt lämna in varor för reparation, personlig kontakt med säljare. Olika priser kan 

motiveras genom att e-handlaren inom någon kanal tydligt skapar värde genom sådana 

värdeskapande faktorer. Det finns i dagsläget inte längre någon anledning att pressa priserna 

för att försöka vara billigast på nätet. För att en sådan strategi skall vara konkurrenskraftig 

krävs att e-handelsföretaget i fråga är billigast av alla vilket är mycket svårt att åstadkomma 

på dagens konkurrensutsatta marknad. En annan nackdel med att sätta lägre priser i 

webbutiken är att det potentiellt kan försämra kundupplevelsen i de fysiska butikerna. I 

synnerhet när det är samma kedja, kunden blir besviken när prissättningen är olika på samma 

vara (Müller, 2012). 

För företag som ämnar förbättra sin e-handelskanal, finns idag flera aktörer på marknaden 

som är duktiga på att sälja över nätet, nyetablerade e-handlare kan med fördel använda dessa 

som förebild när de utformar sina egna webbutiker. Genom att efterlikna på vilket sätt ledande 

aktörer lockar kunder, levererar varor och använder kontaktvägar kan uppbygganden och 

utformningen av e-handelskanalen effektiviseras (Müller, 2012). 
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C 8.3.1 Strategi för mikrobloggverksamheten 

Ansvaret för mikrobloggning ska inte enbart ligga på en person, istället bör flera personer 

inom företaget föra en mikroblogg. I vissa fall är det fördelaktigt om företrädare för företaget 

mikrobloggar, exempelvis VD:n.  Dessa personer är företagets ansikte utåt och när de 

interagerar via sociala media inger det trovärdighet. Det är även viktigt att anställda som 

besitter stor kunskap och kompetens deltar i den sociala interaktionen. På så vis kan företaget 

visa sina kunder att organisationen bygger på lagarbete och att företaget har kompetens inom 

många olika och intressanta områden. För en klädkedja som vill framhäva att de sätter stort 

värde på design finns exempelvis en poäng i att kläddesigners mikrobloggar.  Interaktion 

mellan olika personer inom företaget, exempelvis mellan kläddesigner, produktutvecklare och 

VD förhöjer ytterligare värdet av informationsflödet i mikrobloggen och bör därför 

eftersträvas. I förhållande till andra sociala medier behöver mikrobloggar även uppdateras 

oftare. En riktlinje är att ny information bör tillföras mikrobloggen minst en gång per timme. 

(Brandell, 2012). 

C 8.4 Problematik inom multipla kanaler 

Om e-handlaren ser att det finns en konflikt mellan de olika kanalerna kan det uppstå 

problem. I det fall de olika kanalerna inte används på rätt sätt finns risken att de inte 

samverkar och då förloras fördelarna med att använda olika kanaler. Många e-handlare som 

försöker komma in på nya kanaler gör det inte fullt ut. Det kan gälla exempelvis företag med 

redan befintliga fysiska butiken som försöker att starta upp en e-handelskanal, men det gäller 

även företag som går från webbutik till fysiska butiker (Zanders, 2012). 

En bristande multikanalstrategi kan potentiellt påverka företaget negativt. Att driva e-

handelskanalen ställer exempelvis andra krav på kompetens jämfört med att driva en fysisk 

butik. En problematik som därför lätt uppstår är att företag saknar den kompetens som krävs 

för att etablera verksamheten i nya kanaler. En annan potentiell nackdel är att företaget genom 

att implementera nya kanaler också förändrar bilden av sitt varumärke. Ett exempel är att 

företag som har en webbutik utökar försäljningen genom att etablera en fysisk butik. Detta 

innebär en förändring i kundernas medvetande vilket kan leda till långsamma 

övergångsprocesser (Müller, 2012). 
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Det säljande företaget måste även ta hänsyn till att tillfredställa alla kanalers behov. 

Misslyckas e-handlaren i en kanal kan de andra kanalerna påverkas negativt. (Forrester 

Consulting, 2011, s 12). Det är i detta avseende av stor betydelse att ta till vara på de olika 

kanalernas styrkor i högsta möjligaste mån. Att enbart marknadsföra sin e-handel genom en 

skylt i butiken är en svag multikanallösning eftersom den enbart tjänar till att upplysa kunder 

om att andra kanaler existerar. För att verkligen utnyttja kanalernas potential bör det finnas en 

lösning som även lockar kunderna till köp genom att visa på fördelar med de olika kanalerna. 

Det kan till exempel vara billigare priser, snabbare leverans, eller att kunden slipper kassakön. 

Det viktiga i detta avseende är att multikanallösningen ökar kundvärdet (Müller, 2012). 

I syfte att undvika negativ påverkan mellan olika kanalen bör e-handelsföretaget ta hänsyn till 

den ägarstruktur vari företaget är inbäddat. När fysiska kanaler blandas med e-handel finns 

annars risk att intressekonflikter uppstår, exempelvis mellan olika butiksägare inom en 

franchisekoncern. När kunderna övergår från den fysiska kanalen till e-handelskanalen tappar 

de enskilda butiksägarna intäkter, det bli då intern konkurrens inom koncernen. I och med 

införandet av fler icke-fysiska kanaler finns även en risk för att ägarrelaterade 

intressekonflikter mellan fastighetsägaren och butiksägaren uppkomma (Zanders, 2012; 

Hultvall, 2012). 

En annan aspekt som e-handlare behöver ta hänsyn till är risken att de multipla kanalerna 

kannibaliserar på varandras försäljningsvolym. Så länge kunden stannar inom företagets 

kanaler finns ingen risk för att kanalerna kannibaliserar på varandra. Risken med att slussa 

över kunder mellan olika kanaler är att de anpassar sitt köpbeteende efter den nya kanalens 

förutsättningar, vilket inte nödvändigtvis är optimalt för de produkter som företaget säljer. 

Inom elektronikbranschen finns det till exempel många fördelar med att behålla kunderna i 

butiken. Kunderna gör då ingen prissökning på samma sätt som på nätet och det är enklare att 

guida och kunden genom ett köp via säljarna i butiken. På så vis kan konverteringsgraden 

förbättras. (Zanders, 2012; Hultvall, 2012) 

För att betallösningar inom i multikanalsammanhang skall slå igenom inom multipla kanaler 

krävs en förändring i hur kunderna ser på betalningsmönster inom e-handel respektive fysiska 

handel. Tekniken finns men inte kundbeteendet och av denna anledning ligger 

betallösningarna i framtiden. Ett steg i rätt riktning vore exempelvis om kontokortet 

integrerades med mobilen (Müller, 2012). 



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

65 

 

C 8.5 Specifika strategier för sociala medier 

När ett e-handelsföretag ska träda in på en social media måste det finnas en utarbetad strategi. 

Det vanligaste felet många e-handelsföretag gör är att de saknar strategier när de träder in på 

sociala medier för att få företag vet hur de ska utnyttja den sociala medians styrka. Det 

handlar om att skapa engagemang och inte i första hand se den sociala median som en 

försäljningskanal där produkter ska tryckas ut. E-handelsföretagets produkter och varumärke 

stärks om en tredje part, det vill säga andra personer, ger positiv kritik genom recensioner och 

kommentarer till e-handelsföretaget och dess produkter. Det är genom detta skapande av 

transparens som kundvärde adderas (Schröder, 2012; Hedin, 2012; Webbguiden, 2012).  

En första del i att utveckla en strategi är att göra en nulägesanalys av e-handelsföretagets 

sociala status, med det menas i vilken utsträckning e-handelsföretaget kan visa upp företagets 

insida. Kan inte företaget tänkas sig att visa upp sin produktutveckling, kvalité och 

kundsupport är det förmodligen fel företag att finnas på sociala medier. Den rådande 

företagskulturen måste passa in på det sätt sociala medier ska hanteras och då främst fokusera 

på att hela företaget ska kunna använda sig av verktyget och inte bara isolerade delar av 

företaget. Därför är en företagskultur som uppmuntrar de anställda att använda sig av sociala 

medier nödvändig. Dessa delar bör fastställas innan e-handelsföretaget går vidare i sin 

strategi. I nästa fas bör en nulägesanalys göras på kunderna och det första e-handelsföretaget 

måste avgöra är om kunderna finns på den aktuella sociala median. Utifrån dessa två delar bör 

e-handelsföretaget kunna lägga upp en strategi, en handlingsplan, om hur denne bör gå till 

väga för att nå framgång på sociala medier. Sedan måste e-handelsföretaget vara berett att 

lägga ned de resurser som krävs för att upprätthålla verksamheten på den sociala median. 

Många e-handelsföretag har inte en hållbar modell för att verka på sociala medier då en 

kontinuerlig närvaro krävs. Många B2C-verksamheter kräver att e-handelsföretaget är aktiv 

varje dag. Upprättas en expertblogg är behovet av daglig närvaro inte lika viktig men det 

krävs ändå en regelbundenhet. Frekvensen blir viktigare när det handlar om mikrobloggar 

som är en snabbare media. Det är givetvis viktigt att personen som bloggar brinner för det 

denne gör (Brandell, 2012).  
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Del D Resultat och analys 

Följande avsnitt inleds med presentation och analys av de graferna som visar resultatet från 

AC-index. Därefter förs ett resonemang kring vilka överväganden som gjorts under 

viktningsprocessen av webbenkätens frågor, samt på vilket sätt viktningen kopplar till det 

teoretiska ramverket. Resultaten från webbenkäten kommer därefter att beskrivas på ett 

djupare plan där varje område kommer att analyseras utifrån den teori som har insamlats från 

litteraturstudien och intervjustudien. Inom varje område kommer det göras djuplodande 

analyser ända ned till frågenivå. Då endast en pilotstudie på 12 företag har genomförts 

kommer inga slutsatser kunna dras om hur olika branscher inom e-handeln agerar eller hur 

samtliga företag bör agera för att maximera värde för kunden. De enda slutsatser som kommer 

kunna dras är angående de företag som har genomfört webbenkäten. 

D 1 Resultat 

Webbenkäten skickades ut på Twitter, E-handelsbloggen som drivs av Arne Andersson på 

Posten, nyhetsbrev till Jetshop som är en leverantör av mobila lösningar samt i en artikel som 

publicerades av branschorganisationen E-handel.org.  Uppskattningsvis bör enkäten ha nått ut 

till 6000 personer inom e-handelsbranschen. Cirka två veckor efter att enkäten lanserats hade 

12 respondenter besvarat enkäten vilket motsvarar en mycket låg svarsfrekvens. En potentiell 

anledning till den låga svarsfrekvensen är att många av de 6000 e-handelsföretag som enkäten 

nått ut till bedriver en e-handelsverksamhet som inte är applicerbar på de frågor som ställs i 

enkäten, exempelvis företag som enbart erbjuder tjänster. En annan potentiell förklaring till 

den låga svarsfrekvensen är att många personer upplever att enkäten är för omfattande för att 

de ska ha tid eller lust att besvara den. Några av de respondenter som besvarat enkäten blev 

personligen informerade om enkäten och tillfrågade om de kunde tänka sig att besvara den. 

För att uppnå en högre svarsfrekvens är det därför nödvändigt att i högsta möjliga mån skapa 

en mer personlig kontakt med respondenterna, exempelvis via e-post eller telefon. Bilaga 1 

visar en sammanställning av de svar som angavs i webbenkäten från de 12 respondenterna, 

men relevanta delar av sammanställningen återfinns även i detta avsnitt. Svaren från 

respondenterna framställs anonymt och därför har varje företag tilldelats en bokstav från A till 

J.  
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En annan del av arbetet som räknas till resultatet är det viktningsdokument som ligger till 

grund för vilket AC-värde och ranking de olika företagen som besvarar enkäten kommer att 

erhålla. I analysen diskuteras de överväganden som gjorde i viktningsproceduren mer 

utförligt. Viktningsdokumentet i återfinns i bilaga H2. 

D 2 AC-index 

I följande analysavsnitt beskrivs intressanta samband som står att finna i Figur D 2.1. Figuren 

visar medelvärdet för samtliga respondenter inom de respektive fyra områden som inkluderas 

i AC-index; traditionell e-handel, mobil handel, sociala medier och multipla kanaler. Inom 

varje område visas även värdet för den respondent som uppnått högst samt lägst resultat.  

 

Figur D 2.1 Figuren visar AC-index över de fyra områdena Traditionell e-handel, Mobil handel, Sociala medier 

samt Multipla kanaler. Tre grafer är uppritade innehållande sämsta aktör, bästa aktör och genomsnittet med 

respektive AC-indexvärde för de 12 respondenterna som fyllde i webbenkäten. 

De företag som har genomfört enkäten uppnår generellt höga resultat inom områdena 

traditionell e-handel och multipla kanaler medan de ligger sämre till inom mobil handel.  

De förhållandevis höga resultaten inom traditionell e-handel förefaller naturligt eftersom stora 

delar av den traditionella e-handeln idag är etablerad på marknaden där många e-

handelslösningar är standardiserade. En annan faktor som bidrar till det höga resultatet är att 

ett stort antal frågor i webbenkäten är knutna till detta område.  Ett lågt resultat inom den 
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traditionella e-handeln skulle därför potentiellt vara en indikation på att företaget i fråga har 

en relativt underutvecklad, alternativt ytterst nischad e-handelsverksamhet.  

Ett genomgående mönster är att det högsta AC-värdet uppnås inom området multipla kanaler. 

Varför multipla kanaler har fått ett sådant högt värde beror på flera olika faktorer. En 

anledning är att vissa av frågorna inom detta området genererar förhållandevis höga poäng. 

De frågor där respondenterna har möjlighet att uppnå höga poäng är kopplade till antalet 

kanaler som respondenten aktiv inom. Enligt teorin är antal kanaler en viktig faktor som 

dessutom är en förutsättning för att ett företag skall kunna förbättra sin e-handelsverksamhet 

genom utnyttjande av multipla kanaler. En annan faktor som delvis motiverar det höga 

resultatet inom multipla kanaler är att relativt få frågor ställts inom detta område. Det låga 

antalet frågor medför att varje enskild fråga viktats högre inom multipla kanaler jämfört med 

traditionell e-handel. Viktningen i kombination med hur frågan har framställts har lett till det 

relativt höga värdet inom ett område som enligt teorin ställer stora krav på företagens e-

handelsverksamhet. Viktningens roll och utformning för resultatet beskrivs närmare i nästa 

avsnitt. 

Att multipla kanaler får ett så pass stort genomslag i resultatet är aningen förvånande då det 

teoretiska resonemanget snarare ger en bild av det motsatta. Enligt Forrester Consulting 

(2011) och Müller (2012) bygger en fungerande multikanalstrategi på att företaget uppfyller 

de krav som ställs inom samtliga kanaler som företaget är aktivt inom. I annat fall kan ett 

simultant utnyttjande av flera olika kanaler medföra negativ inverkan på företaget, exempelvis 

genom att olika kanaler kannibaliserar på varandra eller att konflikter mellan olika 

ägarintressen uppstår. Att rikta sig mot multipla kanaler innan företaget fullt utvecklat sina 

grundläggande kanaler är därför behäftat med stor osäkerhet då det finns risk att ingen av 

kanalerna kommer att fungera tillfredställande. På ett liknande sätt menar Zanders (2012) att 

ett vanligt missförstånd kring begreppet multipla kanaler är att för stor fokus ägnas åt tekniska 

aspekter trots att fokus snarare bör ligga på kontaktytor mot kunden. Ovan exempel på 

resonemang som förs i teorin förmedlar ett intryck av att multipla kanaler är ett område som 

kräver stora resurser samt medvetenhet kring e-handelns utveckling, det höga resultatet inom 

multipla kanaler strider därför till viss del mot det budkap som framförs i teorin. 

Något som väcker uppmärksamhet i figur 5.1 är att den respondents som erhållit sämst värde 

på AC-index ändå tangerar medelvärdet inom mobil handel. Detta är en indikation på att de e-
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handelsföretag som svarat på enkäten generellt är som svagast inom den mobila handeln. 

Samma mönster kan även urskiljas enbart genom att betrakta genomsnittet för samtliga 

respondenter. Det framgår där att resultaten inom den mobila handeln är förhållandevis lågt i 

jämförelse med övriga områden. Den respondent som erhållit det högsta AC-värdet, liksom 

den respondent som erhållit det lägsta AC-värdet, uppvisar emellertid båda ett lägre värde 

inom social handel än inom mobil handel. Detta mönster skiljer sig således från medelvärdet 

och visar på en viss variation bland respondenterna där alla respondent inte nödvändigtvis är 

svaga inom den mobila handeln. En annan bidragande faktor som förklarar varför låga värden 

uppnås inom mobil handel är att många av de företag som har svarat på webbenkäten inte har 

de mobila lösningar som idag finns ute på marknaden. Detta kommer att ytterligare analyseras 

i avsnitt 5.8 som närmare behandlar mobil handel.  

Den aktören som generade det bästa AC värdet fick AC-värde = 420 vilket är inte ens hälften 

av maxvärdet på 1000. Detta kommer att förklaras närmare i följande analysavsnitt men beror 

till största del på att teorin skiljer sig från enkätrespondenternas sätt att hantera sin e-handel.  

D 3 Viktningsanalys 

Följande del av analysavsnittet resonerar kring vilka viktningssamband som står att finna i det 

teoretiska ramverket samt på vilket sätt dessa samband går att motivera i en numerisk form av 

viktningen. Analysen har som ambition att förklara de mest relevanta och grundläggande 

överväganden viktningen bygger på. Således ligger det resonemang som förs på en generell 

nivå och behandlar enbart i enstaka fall viktning av specifika enkätfrågor eller svarsalternativ. 

D 3.1 Viktningens betydelse för enkätens validitet 

En uppenbar problematik vad gäller viktningen av enkätfrågorna är huruvida de återspeglar en 

sanningsenlig bild av verkligheten. Det vill säga om det genereras en korrekt bedömning av 

de e-handelsföretag som besvarar enkäten. Viktningen av enkätens frågor är en central aspekt 

i detta sammanhang som i hög grad avgör huruvida enkäten kan betraktas som en 

representativ modell av verkligheten eller inte. Det bör dock poängteras att det inte enbart är 

viktningen som påverkar överrensstämmelsen med verkligheten. En aspekt som är av 

likvärdig betydelse är urvalet och utformningen av de frågor som är inkluderade i enkäten, 

oavsett vilken viktning de tilldelats. För att uppnå en så hög validitet som möjligt krävs 

emellertid en fungerande kombination av urval, utformning och viktning av enkätens frågor.  
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D 3.2 Viktning av traditionell e-handel  

Viktningen av den traditionella e-handeln skiljer från viktningen av övriga områden eftersom 

den till stor del bygger på källor från litteraturen. Traditionell e-handel är dessutom ett område 

som är förhållandevis väl dokumenterat och utforskat. I enlighet med teoretiska resonemang 

som Saeed et al (2005) förespråkar är den traditionella e-handeln uppdelad efter 

köpprocessens fyra faser; behov, förvärv, ägarskap och avveckling. Saeed et al (2005) menar 

att en förenkling för kunden under köpprocessen är viktigt för framgång på e-

handelsmarknaden och för att skapa kundvärde måste säljaren ha förståelse för på vilket sätt 

kunden skiftar mellan olika faserna. Genom att identifiera vilken fas kunden befinner sig i kan 

faktorer som är drivande för kundvärde lyftas fram. Saeed et als (2005) resonemang indikerar 

att köpprocessens olika faser varierar i betydelse beroende på kundens beteende och relation 

till e-handelsföretaget. Viktningen av frågorna inom köpprocessens faser återspeglar denna 

bild i och med att alla faser viktats lika, det finns exempelvis ingen värderingsskillnad i frågor 

som ingår i behovsfasen jämfört med frågor som ingår i förvärvs- ägarskaps- eller 

avvecklingsfasen. De vore tänkbart att vikta exempelvis behovsfasen högre i det fall denna 

skulle anses vara av större värde för skapandet av kundvärde inom e-handeln. För att kunna 

göra detta krävs emellertid ett starkare teoretiskt underlag. 

D 3.3 Viktning av social handel 

De tre sociala medier som huvudsakligen studerats i undersökning är facebook, bloggar och 

mikrobloggar. Grundmotiveringen till att dessa tre sociala medier givits så stor relevans 

bygger på Pingdom (2012) som presenterar dessa sociala medier som de tre största sett till 

antal användare. En ytterligare anledning är att samtliga av dessa tre sociala medier riktar sig 

mot en konsumentmarknad. I webbenkäten reflekteras resonemanget tydligt, främst då de 

frågor som inkluderas inom social handel i hög grad behandlar just facebook, bloggar och 

mikrobloggar. På samma vis har dessa tre sociala medier även givits prioritet i 

viktningdokumentet i och med att dessa frågor tilldelats ett högre värde än övriga 

svarsalternativ. Respondenter som anger att de är finns representerade på endera facebook, 

bloggar eller mikrobloggar kommer även att erhålla flera frågor vilket innebär möjlighet till 

högre slutresultat. Inbördes har de olika sociala medierna viktats olika där frågor relaterade 

till facebook och bloggar rankas högre än frågor relaterade till mikrobloggar. Denna 

prioritetsordning motiveras av Brandell (2012) som menar att mikrobloggar i framtiden 

riskerar att tappa i betydelse för e-handelsföretagen då mediets hypekurva är på väg nedåt 
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samt att mikrobloggar är en relativt svag säljkanal. En bärande poäng i den teori som 

behandlar social handel är att enbart närvaro inom de sociala kanalerna inte adderar något 

större värde varken för e-handelsföretagen eller dess kunder. För att skapa en meningsfull 

närvaro på sociala medier krävs förståelse för mediets respektive styrkor samt på en 

medvetenhet kring på vilket sätt kunderna interagerar med de sociala medierna. För att lyckas 

i de sociala kanalerna förespråkas därför ett aktivt och strategiskt arbete. Den numeriska 

viktningen är upplagd på så vis att den prefererar företag som uppvisar hög medvetenhet, har 

positiv inställning och ett tydligt syfte med sin närvaro i de sociala kanalerna. 

D 3.4 Viktning av mobil handel 

En central aspekt inom den mobila handeln är att den stora mångsidighet denna kanal 

erbjuder, företag bör inte enbart utnyttja den mobila kanalen i marknadsföringssyfte utan i 

hög grad också sträva efter att underlätta för kunderna att göra avslut direkt via den mobila 

kanalen. Denna syn på mobil handel bekräftas även i teorin av Hundahl (2012) och Müller 

(2012). I viktingen framhävs betydelsen av försäljning direkt via den mobila kanalen genom 

att frågor och svarsalternativ som anknyter till förenkling eller positiv attityd till mobil 

försäljning givits en högre värdering. Företag som har förmåga att utnyttja den mobila 

kanalens samtliga styrkor är emellertid de som kommer att uppnå höga poäng inom detta 

område. 

Den fråga som tilldelats högst värde inom området mobil handel behandlar huruvida 

respondenten anpassat sin e-handelssajt till det mobila formatet. Denna fråga och viktning är 

en följd av det faktum att många e-handelsföretag misslyckas med sin närvaro i den mobila 

kanalen till följd av just denna faktor trots att det är en grundläggande e-handelslösning. I det 

teoretiska avsnittet påpekar bland andra Hundahl (2012) vikten av den mobila webbplatsen 

måste ha en egen struktur som gör att mobilsidan inte endast blir en kopia av den ordinarie 

webbplatsen. 

D 3.5 Viktning av multipla kanaler 

Inom området multipla kanaler gynnas företag som använder sig av flera olika kanaler vilket i 

viktingen motsvaras av frågor och svarsalternativ kring just antalet multipla kanaler värderats 

högt. Företag som utnyttjar flera kanaler erhåller därmed högre poäng. En andra 

grundläggande aspekt av multipla kanaler handlar om korsbefruktningen mellan kanalerna 

och i vilken grad e-handelsföretagens utvecklat en fungerande strategi för hantering av de 
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multipla kanalerna. Frågor som urskiljer respondentens medvetenhet gällande strategiska 

överväganden har därför prefererats i viktningsprocessen. De frågor som rankas lägst inom 

multipla kanaler är frågor med anknytning till prissättning. Det teoretiska resonemanget 

indikerar att en identisk prissättning inom samtliga kanaler är att föredra samt att pressade 

priser på e-handelssajter varken är en konkurrenskraftigt eller värdeskapande e-

handelslösning. Viktingen motsvarar detta resonemang men har viktats förhållandevis lågt då 

just prissättning enbart är att betrakta som en del i företagens mer omfattande 

multikanalstrategi. 

D 3.6 Viktning av framtidsrelaterade frågor  

Samtliga frågor med framtidsrelaterad anknytning har värderats till ett vilket som tidigare 

nämnts är det högsta möjliga värdet en fråga kan värderas till. Anledningen till att de 

framtidsrelaterade frågorna tilldelats en förhållandevis hög viktning är på grund av att de e-

handelsområden som behandlas inom ramarna för undersökningen anses vara under 

kontinuerlig utveckling och förändring, således är företagens förmåga att anpassa sin 

verksamhet efter områden med framtida potential av hög betydelse.  

Frågor som räknas in i denna kategori avspeglar endera e-handlarnas inställning till framtida 

service- och tjänstelösningar eller e-handlarnas benägenhet att lägga resurser inom områden 

med stor framtidpotential. I den teoretiska beskrivningen framgår det att det står att finns 

framtida potential inom samtliga fyra e-handelsområden; traditionell e-handel, social handel, 

mobil handel och multipla kanaler. Hultvall (2012) menar att det är troligt att den mobila 

kanalen i framtiden kommer att inta en mer betydande roll inom e-handeln. Det samma kan 

även sägas om sociala medier och den mobila handeln. Inom den traditionella e-handeln 

beskrivs kundservice som en allt viktigare del av e-handelsverksamheten där företagen har 

stor utvecklingspotential. Det går på likande sätt att finna framtidsrelaterade frågor inom 

kommunikation och marknadsföring vilket också återspeglas i den numeriska viktningen i och 

med att frågor inom dessa områden kategoriserats som framtidsrelaterade frågor och har 

därmed givits en hög viktning. 

D 4 Analys av köpprocessen  

I denna del kommer en analys av köpprocessens olika faser göras med avseende på 

omsättning och bransch. Först analyseras Behovsfasen följt av Förvärvsfasen, Ägarskapsfasen 
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och till sist Avvecklingsfasen. Skillnader och likheter kommer att tas upp samt en jämförelse 

mellan de olika kategorierna under respektive fas. Slutligen kommer en övergripande 

jämförelse att göras mellan de olika faser och dess kategorier. Ingen av de olika områdena har 

samma antal frågor men då de olika kategorierna har viktas upp går det därför att jämföra de 

olika områdena med varandra. Varje fråga inom respektive område har summerats för att 

generera ett slutgiltigt värde för att jämförelser ska kunna göras.  

Samtliga grafer bygger på resultat från 12 respondenter och eftersom svarsfrekvensen var så 

pass låg finns ingen möjlighet att dra några statistiskt säkerställda slutsatser utifrån 

diagrammet. Staplarna i Figur D 4.1,Figur D 5.1 och Figur D 6.1 visar medelvärdet av 

resultaten inom de olika faserna för de fyra olika branscherna som är representerade i 

svarsunderlaget. Två av respondenterna har angivit att de verkar inom fler än en bransch 

vilket medför att dessa resultat överförs till flera branscher i diagrammet. Det är således två 

representanter för elektronikbranschen, sex representanter för hemmaprodukter, tre 

representanter i media-branschen samt fyra representanter för klädesbranschen. 

I Figur D 4.2, Figur D 5.2 och Figur D 6.2 visas ett genomsnitt av de olika aktörernas årliga 

omsättning där deras resultat över respektive område inom de olika faserna visas nedan. 

Respondenterna fick ange årlig omsättning i enkäten och det är på det sättet en kategorisering 

av omsättning kunde göras möjlig. Det finns fyra företag representerade som har en 

omsättning som är mindre är en miljon kronor per år. Vidare är det tvår representanter som 

har 1-10 miljoner kronor, två representanter har 10-50 miljoner samt fyra aktörer har en 

omsättning på 50-100 miljoner kronor.  
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D 4.1 Behovsfasen 

I behovsfasen identifieras de olika områdena kommunikation, kundservice, marknadsföring, 

informationssökning samt prisjämförelser. Frågorna är uttryckta i procent och aktörerna är 

indelade efter bransch och omsättning.

 

Figur D 4.1 Medelvärdet av respondenternas resultat inom behovsfasens olika kategorier fördelade efter 

bransch där frågorna är uttryckta i procent. De olika kategorierna är kommunikation, kundservice, 

marknadsföring, informationssökning och produktjämförelse. 
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Figur D 4.2 Visar Behovsfasen med avseende på företagens omsättning per år. Värdena inom varje kategori är 

omräknade i procent.  

D 4.2 Höga resultat inom området kundservice 

Av de fem områden som återfinns inom behovsfasen visar det sig att kundservice är det 

område där alla branscher uppnår förhållandevis höga resultat. Tre av fyra branscher uppnår 

sin högsta poäng inom just kundservice, undantaget är elektronikbranschen som uppnår högst 

resultat inom prisjämförelseområdet. Vad som är intressant med detta resultat är att 

undersökningens teoretiska avsnitt påpekar att kundservice är ett område där många aktörer 

har en underutvecklad kundservice i förhållande till sin växande kundbas. Detta indikerar att 

e-handelsföretagen generellt sett bör ha en stor utvecklingspotential. Resultatet i Figur D 4.1 

är därför något förvånande eftersom det går emot vad teorin indikerar, samma mönster 

upprepas dessutom inom samtliga branscher. Likaså visar Figur D 4.2 samma höga nivåer 

inom området kundservice där företagen ligger på 40-80 % av den maximala poängen. Detta 

kan jämföras med de andra kategorierna där svaren genererade endast 0-45 % av 

maxpoängen. En faktor som om möjligt kan förklara det höga resultat som erhållits inom 

kundservice är att nästan samtliga frågor är ställda på ett sätt som endast mäter respondentens 

attityd till kundservice. Inga frågor ställs om hur e-handelsföretagen hanterar sin kundservice 

för närvarande vilket möjliggör de höga resultaten. En annan del är de frågor som ställs inom 
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kundservice är allt för uppenbara eller underskattar de ansträngningar respondenterna gör 

inom sin kundserviceverksamhet. 

D 4.3 Vilka branscher och omsättningar skapar störst kundvärde? 

Figur 5.2 visar att e-handelsföretag inom mediebranschen är förhållandevis duktiga på att 

skapa kundvärde genom sin e-handelsverksamhet. I tre av fem områden har medelvärdet för 

respondenter tillhörande mediebranschen uppnått det bästa resultatet. En intressant notation är 

också att mediebranschen uppnår sitt lägsta resultat inom marknadsföring, i detta område 

ligger elektronik och hemmaprodukter bättre till, marknadsföring är ett brett och 

betydelsefullt område som givits mycket plats i det teoretiska ramverket, det är därför lite 

förvånande att en bransch som i övrigt uppnår höga resultat inte gör det även inom 

marknadsföring. Den bransch som på motsvarande sätt uppnått lägst poäng inom behovsfasen 

är klädesbranschen. Inom området informationssökning finns en tydlig skillnad jämfört med 

de övriga branscherna där klädesbranschen uppnått betydligt lägre resultat.  

Andra tydliga samband som framgår i Figur D 4.1 är att branscherna media och 

hemmaprodukter uppnår höga resultat inom kundservice medan branscherna media och 

elektronik uppnår höga resultat inom området prisjämförelse. Detta är inte ett oväntat resultat 

då elektronikprodukter innehar stora specifikationer som lätt kan jämföras med en 

jämförelsefunktion. 

I Figur D 4.2 kan det utläsas att företag med en omsättning på 50-100 miljoner skapar högst 

kundvärde inom alla områden förutom kundservice. Omsättningen har ett linjärt samband 

med kundvärdet inom alla områden förutom kundservice och. Det vill säga att det företag som 

är näst högst kundvärde är företag med en omsättning på 10-50 miljoner. Detta synsätt 

fungerar på de resterande områdena förutom området kommunikation där företag med mindre 

än en miljon i omsättning har ett bättre värde än företag med en omsättning på 1-10 miljoner. 

Anledningar till att företag med högre omsättning får ett högre kundvärde är förmodligen har 

större resurser och fler antal produkter. Fler antal produkter gör att företag utvecklar 

sofistikerade sökfunktioner och jämförelsefunktioner vilket skapar höga poäng men de har 

även större resurser till marknadsföring.  
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D 5 Förvärvsfasen 

I förvärvsfasen identifieras de olika områdena beställning, betalning, leverans och säkerhet. 

Frågorna är uttryckta i procent och aktörerna är indelade efter bransch och omsättning. 

 

Figur D 5.1. Medelvärdet av respondenternas resultat inom förvärvsfasens olika kategorier fördelade efter 

bransch där frågorna är uttryckta i procent. 
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Figur D 5.2 visar Förvärvsfasen med avseende på företagens omsättning per år. Värdena inom varje kategori är 

omräknade i procent. 

D 5.1 Höga kundvärden inom områdena leverans och säkerhet 

Det framgår tydligt att alla branscher följer ett likartat mönster inom förvärvsfasen. De två 

områden där ett genomgående sämre branschgenomsnitt erhållits är inom beställning och 

betalning. De två områden där bäst resultat erhållits är följaktligen leverans samt säkerhet. 

Området säkerhet är dessutom det område inom förvärvsfasen där medelvärdet är som högst 

för samtliga fyra branscher. I det teoretiska resonemanget poängteras att säkerhet är en 

betydande aspekt inom e-handeln i främst till följd av bristen av fysisk kontakt med 

produkterna. Att säkerhet framstår som ett starkt område i resultaten kan ses som en 

indikation på att många e-handelsföretag idag har en förståelse för kundernas krav på säkerhet 

och därför lägger ned resurser på att tillfredställa dessa krav. I takt med att förtroende har varit 

av vikt är idag information som bygger förtroende standard. Näst intill alla hemsidor har idag 

kontaktinformation, policys för returer och rutiner för leveranser. Det är därför samtliga 

branscher och företag med olika omsättningar får jämna och höga resultat på kategorierna 

leverans och säkerhet. 

En intressant notation är att betalning är det område när respondenterna i genomsnitt får sämst 

resultat. Enligt DIBS e-handelsindex (2012) använder svenska konsumenter flera olika typer 

av betalningslösningar vilket enligt Saeed et al (2005) och Keeny (1999) ökar sannolikheten 

att kunderna genomför köp. Resultatet påvisar därmed frågan kring huruvida de respondenter 

som svarade på enkäten erbjuder sina kunder tillräckligt många olika betalösningar. Andra 

viktiga aspekter av betalningen som beskrivs i teorin är huruvida e-handelsföretaget erbjuder 

en direkt köpfunktion via sociala medier. En potentiell förklaring till det låga resultatet inom 

betalning är att många företag inte implementerat köpfunktioner via sociala medier.  

D 6 Ägarskapsfasen 

I ägarskapsfasen inkluderas enbart de två områden returnering och uppföljning. Frågorna är 

uttryckta i procent och aktörerna är indelade efter bransch och omsättning. 
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Figur D 6.1 Medelvärdet av respondenternas resultat inom förvärvsfasen, fördelade efter vilken bransch de 

tillhör. Värdena inom varje kategori är omräknade i procent. 

 

 

Figur D 6.2. Figuren visar Ägarskapsfasen med avseende på företagens omsättning per år. Värdena inom varje 

kategori är omräknade i procent. 
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D 6.1 Lågt kundvärde inom returnering 

I Figur D 6.1 framgår det att resultatet inom returnering är väldigt lågt i förhållande till 

uppföljning. Branscherna media och elektronik har inte uppnått något resultat alls vilket 

innebär att det inte fått poäng på några frågor med anknytning till just returnering. 

Anledningen till det låga svaga resultatet inom returnering är troligen utformningen av 

frågorna i webbenkäten. Inom returneringsområdet har frågorna starkt fokus mot nya 

företeelser och tekniker inom e-handelsbranschen, få av frågorna tillhör vad som kan anses 

vara standard inom e-handeln idag. Således finns därför en risk att många företag som fyller i 

enkäten inte utnyttjar de typer av e-handelslösningar som behandlas i webbenkäten. 

Flam (2012) menar att många företag är tveksamma vad gäller returnering av produkter 

eftersom det innebär ökade kostnader. Av denna anledning finns potential att med små medel 

förenkla returneringsprocessen för kunden. Det faktum att samtliga branscher uppnått svaga 

resultat inom detta område är ett resultat som stärker detta påstående. Vore så fallet, att många 

företag på dagens e-handelsmarknad drar sig för att lägga resurser på returneringen, finns 

sannolikt en stor utvecklingspotential och därmed också möjlighet att vinna 

konkurrensfördelar inom detta område. Den bransch som enligt diagrammet ändå uppnått 

högst resultat är hemmaprodukter tätt följd av klädesbranschen. 

Uppföljning som är ägarskapsfasens andra område är resultatet betydligt mer positivt. Här är 

elektronikbranschen den bransch som uppnått högst poäng. Uppföljning är en förhållandevis 

enkel funktion inom e-handeln som ökar sannolikheten att skapa lojala och återkommande 

kunder, ur detta perspektiv vore det naturligt att respondenterna erhåller goda resultat i annat 

fall finns även här potential att förhållandevis enkelt generera mer intäkter och nöjdare 

kunder. 

Figur D 6.1 och Figur D 6.2 är stort sett likvärdiga men där företag med en omsättning på 1-

10 miljoner inte har utelämnat svaren på frågorna om returnering.  

D 7 Avvecklingsfasen 

Det fanns alldeles för lite data för att göra en riktig analys av denna fas. Det som kan sägas är 

att det är endast är ett företag som erbjuder returnering av uttjänade produkter. Enligt Flam 

(2012) skulle det öka företagets good will att erbjuda sådana typer av tjänster. 
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D 8 Skillnader mellan faserna 

 

Figur D 8.1. Figuren visar Köpprocessens samtliga faser med avseende på företagens omsättning per år. 

Värdena inom varje kategori är omräknade i procent. 

Företag är generellt starka i förvärvsfasen jämfört med de övriga faserna. Anledningar till 

detta kan vara att det gäller för e-handelsföretagen att få kunden att avsluta köp varför mycket 

resurser läggs för att underlätta för kunden i köpögonblicket. För att genomföra köp krävs 

även att kunden känner förtroende och trygg med e-handelsföretag. Det nämndes tidigare att 

dessa kategorier är standardiserade och idag finns utarbetade rutiner för hur information om 

leveranser når kunden. När en jämförelse med de andra faserna görs syns tydligt hur starka 

företagen är inom förvärvsfasen i relation till de andra faserna. Den svagaste fasen är 

ägarskapsfasen där området returnering fick lägst AC-värde av alla. Förklaringar till att 

företag inte lägger resurser på denna fas kan vara att många produkter är relativt enkla där 

företaget inte kan genomföra kompletterande merförsäljning och det skulle kunna vara en 

anledning till att företagen är svaga där.  
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D 9  Sociala medier 

Tabell 1 – Svarsresultat inom området sociala medier 

Sociala medier  Aktörer 

Fråga Total A B D E C G F K L H I J 

Vilka sociala medier 
finns ni på?              
Vi finns inte på sociala 
medier 

0 
            

Facebook 11 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Bloggar 7 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 
 

1 

Mikrobloggar 4 1 
      

1 1 1 
  

Google+ 6 1 
   

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

 Prisjämförelsesidor 6 1 1 1 1 1 
  

1 
    

Forum 4 
  

1 1 1 
 

1 
     

Andra medier: 
LinkedIn 

1 
     

1 
      

Andra medier: 
Twitter 

1 
          

1 
 

 Andra medier: 
Youtube 

1 
           

1 

Andra medier: 
Pinterest 

1 
          

1 
 

Vilka förberedelser 
gjorde ni innan ni 
gick in på en social 
media? (kryssa i ett 
eller flera 
alternativ) 

             

 En nulägesanalys som 
utvärderade om ni har 
de rätta 
förutsättningarna att 
finnas på den aktuella 
sociala median. 

4 1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

En nulägesanalys som 
utvärderade om hur 
ni pusha ut 
marknadsföring 

4 
    

1 1 1 
   

1 
 

En nulägesanalys av 
era kunder, nås dessa 
via den aktuella 
sociala median? 

3 
 

1 
  

1 
     

1 
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Byggde en 
handlingsplan för hur 
uppsatta mål kan nås 
genom att träda in på 
den aktuella sociala 
median. 

3 1 
   

1 
   

1 
   

Avsatt en tillräckligt 
stor andel resurser 
för att upprätthålla 
kanalen och hålla en 
kontinuerlig närvaro. 

4 1 1 1 
 

1 
       

Vi har utvecklat 
riktlinjer för vår 
närvaro på sociala 
medier.  

2 
    

1 
  

1 
    

 Vet ej 2 
         

1 
 

1 

I vilket syfte använder ni sociala medier? 
         

Förbättra kundrelationer 10 1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 

Öka intresset kring företaget 11 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Sälja direkt genom den sociala 
kanalen 

3 
   

1 1 
  

1 
    

Annat: Visa nyheter och 
produkter som återigen finns i 
lager 

1 
  

1 
         

Vad har ditt företag för inställning till Facebook? 
       

Proaktiv 3 1 
   

1 
 

1 
     

Positiv inställning 8 
 

1 1 
  

1 
 

1 1 1 1 1 

Neutral inställning 0 
            

Negativ inställning 0 
            

I vilket syfte använder ni 
Facebook?              
Marknadsföra sig genom 
Facebook Ads 

6 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 
  

Sälja 2 
    

1 
  

1 
    

Interagera med kund via er 
facebooksida. 

10 1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 

Interagera med kund via 
applikationer 

3 
    

1 
   

1 
  

1 

Interagera med kund via 
sponsrade händelser 

4 1 
   

1 
   

1 
  

1 

PR 5 
 

1 1 
  

1 1 
   

1 
 

 Annat: 0 
            

Har ni en funktion som möjliggör att kunden kan avsluta köp inne i Facebook? 

Ja 1 
        

1 
   

Nej 10 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 
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I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på Facebook kommande år? 

              
Total arbetstid i timmar 

 
200 40 50 

  
100 

 
50 200 365 100 

 
Finansiella resurser: tkr 

 
40 

 
15 

  
0 

  
15 20 

  
Utbildning antal personer 

   
0 

  
1 1 

     
Annat, ange vilken 

             
På er Facebooksida arbetar ni genom att 

         
Vara proaktiva 6 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

Finnas tillgängliga och svara 
på frågor 

7 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 
 

1 

Nå ut med nya erbjudanden 
om produkter 

11 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Involvera hela organisationen 
i vår närvaro på Facebook 

3 
 

1 
      

1 
  

1 

Visa på transparens i företaget 
genom vår närvaro på 
Facebook 

5 
 

1 
   

1 
  

1 
 

1 1 

Ha en person som är ansvarig 
för Facebook 

4 
    

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Ange hur många besökare ni har på er Facebooksida om dagen 
   

0-99 3 
 

1 
      

1 
 

1 
 

100-999 4 1 
    

1 
 

1 
   

1 

1000 - 9999 0 
            

10 000 - 100 000 0 
            

Fler än 100 000 0 
            

Vet ej 3 
  

1 
   

1 
  

1 
  

Kryssa för det ni följer upp av följande 
          

Konverteringsgrad från 
Facebook till er webbplats 

5 1 
   

1 
  

1 
 

1 
 

1 

Konverteringsgrad inne på 
Facebook 

3 
       

1 1 
  

1 

Relevant trafik 6 
  

1 
 

1 1 1 1 1 
   

Antal avslut 4 1 
 

1 
 

1 
 

1 
     

Trafik 7 1 
 

1 
 

1 1 1 
   

1 1 

Vad har ert företag för inställning till bloggar? 
        

Proaktiv 1 
        

1 
   

Positiv 5 1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

1 

Neutral 1 
    

1 
       

Negativ 0 
            

              
I vilket syfte använder ni 
bloggar?              

Publicera nya produkter 4 1 
       

1 1 
 

1 
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Skapa en närmare kontakt 
med kunderna 

3 
        

1 1 
 

1 

Starta debatter 2 1 
      

1 
    

Få återkoppling på produkter 
från våra kunder 

0 
            

Annat: Marknadsföring 1 
  

1 
         

Annat: Försäljning via 
affiliateprogram 

1 
    

1 
       

I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på bloggande kommande år? 

Personal: antal timmar 
 

100 
 

10 
    

50 100 300 
  

Finansiella resurser: tkr 
   

2 
      

15 
  

Utbildning 
   

0 
         

Annat, ange vilken 
   

0 
         

På vilket sätt utnyttjar ni bloggar i er verksamhet? 
       

Har egen företagsblogg, där vi 
själva skriver om våra 
produkter 

5 1 
      

1 1 1 
 

1 

Utomstående personer anlitas 
att blogga om våra produkter 

3 
  

1 
 

1 
      

1 

Om utomstående anlitas: 
             

Hur många bloggare arbetar ni 
med?    

3 
 

tusentals 
      

1 

Hur hittar ni dessa bloggare? 
             

Genom att Googla och leta runt 
+ själva bloggare kontaktar oss 

1 
  

1 
         

Affiliatenätverk 1 
    

1 
       

Vad har ni för inställning till mikrobloggar? 
         

Proaktiv 
 

1 
       

1 
   

Positiv 2 
       

1 
 

1 
  

Neutral 1 
    

1 
       

Negativ 0 
            

I vilket syfte använder ni mikrobloggar? 
          

Publicera nya produkter 1 
       

1 
    

Skapa en närmare kontakt 
med kunderna 

3 1 
      

1 
 

1 
  

Starta debatter 1 
       

1 
    

Få återkoppling på produkter 
från våra kunder 

0 
            

Annat syfte 0 
            

Vilken/vilka delar av er organisation är delaktiga i mikrobloggsverksamheten? 

Kundservice 3 1 
      

1 1 
   

Företagsledning 1 
       

1 
    

Produktion 0 
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VD 2 
       

1 1 
   

Forskning och utveckling 0 
            

Marknadsföring 3 1 
      

1 
 

1 
  

Annat 0 
            

Vad av följande anser ni är viktigt att förmedla via mikrobloggar? 
   

Nytänkade 2 
       

1 1 
   

Reklam 1 
       

1 
    

Humor 0 
            

Öppenhet 3 1 
       

1 1 
  

Produktbeskrivningar 1 
         

1 
  

Produktlanseringar 3 
       

1 1 1 
  

Evenemang 2 1 
       

1 
   

Kampanjer 3 1 
      

1 1 
   

Hur ofta anser ni att de 
anställda bör svara på inlägg 
i sina företagsrelaterade 
mikrobloggar? 

             

Det finns inga rekommendationer 
för detta inom företaget 

2 
        

1 1 
  

Varje vecka 0 
            

Varje dag 2 1 
      

1 
    

Varje timme 0 
            

Oftare än en gång i timmen 0 
            

Finns en utformad strategi 
eller riktlinjer för hur 
anställda bör agera på sina 
mikrobloggar? 

             

Ja 0 
            

Nej 4 1 
      

1 1 1 
  

Ungefär hur många av era anställda mikrobloggar aktivt? 
     

Antal 
 

2 
      

1 1 1 
  

Utnyttjar ni mikrobloggar som en säljkanal? 
        

Ja 1 
        

1 
   

Nej 3 1 
      

1 
 

1 
  

I vilken utsträckning 
planerar ni att lägga 
resurser på microblogg 
kommande år? 

             

Personal: antal timmar 
 

250 
      

50 100 
   

Finansiella resurser 
             

Utbildning 
             

Annat, ange vilken 
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Resultaten av området Sociala medier visar att samtliga aktörer är aktiva på en eller flera 

sociala medier. Vanligast är att finnas på Facebook vilket 11 av de 12 respondenterna svarade. 

Mer anmärkningsvärt är att så pass många som 7 aktörer är aktiva på Google+ vilket är lika 

många som använder sig av bloggar i någon form. Enligt Pingdom (2012) är Facebook den 

vanligaste sociala median följt av bloggar och mikrobloggar vilket i detta fall inte stämmer in 

på de aktörer som har genomfört enkäten. Från de erhållna svaren framgår det att enbart 5 av 

12 respondenter utnyttjar mikrobloggar i sin e-handelsverksamhet. Mikrobloggar placerar sig 

således lägre än både bloggar och Google+ . Anledningen till att så pass många använder 

Google+ kan vara att denna media har vuxit under det gångna året från det att Pingdom 

(2012) gjorde sina mätningar. Intressant är även att se att aktörerna har adderat andra sociala 

medier än de förvalda i enkäten vilka är LinkedIn, Pinterest och Youtube. LinkedIn är ett 

nätverk som riktar sig mer mot B2B varför det är överraskande att det finns e-handelsföretag 

som verkar på en B2C-marknad väljer att finnas på en sådan typ av sociala media.  

Endast en tredjedel upplever sig ha gjort en nulägesanalys av det egna företaget och en fjärdel 

av aktörerna har gjort en nulägesanalys av dess kunder innan de trädde in på en ny social 

media. Det här bekräftar delar av vad Schröder (2012) och Hedin (2012) lyfte fram som det 

vanligaste felet företag gör när de går in på en ny social media. Schröder (2012) menar att det 

är tveksamt om ett företag som saknar förståelse för hur den sociala median fungerar över 

huvud taget skapar något mervärde genom att finnas på den sociala median i fråga eftersom 

det inte finns någon strategisk handlingsplan för hur företag ska agera. Även Brandell (2012) 

lyfter fram vikten av en handlingsplan i användandet av sociala medier vilket visar på 

kunskapsbrist hos respondenterna i detta avseende. På samma sätt var det endast 2 företag 

som hade gemensamma riktlinjer för hur företaget skulle agera inom sociala medier. Brandell 

(2012) hävdar att det är viktigt för företag att agera enhetligt utåt sett varför det bör finnas 

gemensamma riktlinjer för företag om hur de anställda ska agera utåt sett mot kund. Det 

måste lyftas fram att detta alternativ i webbenkäten var en aning otydligt formulerad när en 

granskning av fråga senare gjordes. Därför föreligger en risk att alternativet kunde 

missförstås.   

Schröder (2012), Brandell (2012) och Bengtson (2012) förespråkar att förståelse för hur 

sociala medier fungerar krävs för att utnyttja dess potential. Därför bör fokus ligga på att 

kunden får större utrymme och således bör exempelvis inte marknadsföring pushas ut. Ändå 

svarar en tredjedel av aktörerna att de pushar ut marknadsföring på sociala medier. Däremot 



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

88 

 

var respondenterna i enlighet med teorin överens om syftet med att finna sociala medier. 

Merparten av de 12 respondenterna har svarat att de använder sociala medier i syfte att 

förbättra kundrelationer samt öka intresset kring företaget. Förhållandevis få utnyttjar sociala 

medier i syfte att sälja direkt genom kanalen. 

D 9.1 Facebook 

Endast 2 respondenter bedriver en försäljning på Facebook vilket ligger i linje med teorin som 

förespråkar att företag skulle vara restriktiva med detta. På Facebook ska istället debatt, 

intresse och engagemang skapas enligt Schröder (2012) vilket också hälften av företagen 

håller med om. Schröder (2012), Brandell (2012) och Bengtson (2012) anser att företag ska 

undvika direkt marknadsföring men ändå är det hälften av e-handelsföretagen som 

marknadsför sig via FacebookAds och hela 11 av 12 företag som vill nå ut med nya 

erbjudanden. Det är nästan hälften av företagen som vill visa på transparens genom närvaro på 

Facebook samt etablera en närmare kundrelation och där är aktörer och teori överens. Enbart 

3 respondenter arbetar med att involvera hela organisationen på Facebook vilket Brandell 

(2012) vill lyfta fram som en kritisk faktor på Facebook.   

Resurserna som kommer läggas ned på Facebook det kommande året varierar kraftigt mellan 

företag. Allt från 40 till 365 timmar om året planerar företag att investera i den sociala 

kanalen och allt från 0 till 40000 kr kommande år. 

D 9.2 Bloggar 

De flesta av respondenterna som använder sig av bloggar skriver sina egna bloggar. Enligt 

Brandell (2012) adderas det största värdet till kund om experter inom det aktuella området 

bloggar om sina erfarenheter.  Det ska även tas hänsyn till att produkter inte får tryckas ut 

denna media heller utan de största syftena är att skapa debatt, bygga en närmare relation till 

kunderna samt att bygga varumärke. Därför är det intressant att se endast två respondenter 

använder sig av bloggar för att skapa debatt samt att det är en tredjedel av respondenterna som 

använder sig av bloggar för att publicera nya produkter. Ingen använder sig av bloggar för att 

få återkoppling på produkter vilket är uppseendeväckande då Lindstedt och Bjerre (2009) 

säger att de viktigaste syftena med bloggar är att publicera information på nätet som sedan 

kan bli kommenterad.  
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 Marknadsföring via andra bloggar är ett extremt kraftfullt marknadsföringsverktyg men som 

Hedin (2012) påpekade är läskretsen för bloggar ofta kvinnor vilket skulle kunna förklara att 

det endast är en tredjedel av respondenterna som använder sig av externa bloggare. Detta på 

grund av att e-handelsföretagen måste ha produkter som riktar sig mot kvinnor för att utnyttja 

externa bloggares fulla styrka.  

D 9.3 Mikrobloggar 

Syftet med att mikroblogga enligt de aktörer som använder sig av mikrobloggar är att skapa 

en närmare kontakt med sina kunder. Det är endast en respondent som uppger att det är fler än 

två  områden inom verksamheten som aktivt mikrobloggar. De flesta svarar att det är VD:n, 

marknadsföring eller kundservice som mikrobloggar. Det framkommer i enkäten att en och 

samma person har flera roller då respondenterna uppger att endast en till två personer som 

aktivt mikrobloggar. Det viktigaste är mikrobloggverksamheten genomsyras av så många 

delar av organisationen som möjligt enligt Brandell (2012) och därför behöver det inte spela 

en avgörande roll om det endast är en person som mikrobloggar. Det viktigaste är att flera 

delar av organisation representeras på den sociala median. Brandell (2012) hävdar även att 

VD:n är en bra representant för företaget där en sådan person inger trovärdighet för företaget 

då denne mikrobloggar. Det är kombinationen mellan olika enheter i en organisation som 

förhöjer värdet av information på mikrobloggen. Aktör K har representanter från hela fyra 

områden vilket således förhöjer kvaliteten på informationen enligt Brandell (2012).   

D 10 Mobil handel 

Tabell 2 – Svarsresultat inom området mobil handel 

Mobil handel  Aktörer 

Fråga Total A B D E C G F K L H I J 

 
Vad har ni för inställning till mobil handel? 

         
Positiv 9 1 

 
1 1 1 1 

 
1 1 1 

 
1 

Neutral 3 
 

1 
    

1 
   

1 
 

Negativ 0 
            

Har ni en mobilanpassad 
webbplats? 

 
            

Ja 2 
    

1 
      

1 

Nej 10 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
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Om ja, erbjuds kunden 
möjlighet att välja mellan 
den mobilanpassade 
webbplatsen och den 
ordinarie webbplatsen? 

             

Ja 1 
           

1 

Nej 1 
    

1 
       

Tillhandahåller ni en eller flera appar till era kunder? 
     

Ja 3 1 
    

1 
     

1 

Nej 9 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

Om ja, ange typ av app 

 
            

Native appar 2 
     

1 
     

1 

Webbaserade appar 1 1 
           

Om nativeappar, vilka plattformar är nativeappen anpassad för? 
  

Android 0 
            

iOS 2 
     

1 
     

1 

Windows Phone 0 
            

Annat 0 
            

Använder ni er av QR-koder i den mobila kanalen? 
       

Ja 3 
    

1 
     

1 1 

Nej 8 
 

1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
  

I vilket syfte använder ni i första hand den mobila kanalen? 
     

Marknadsföring 4 1 
       

1 
 

1 1 

Försäljning 4 
   

1 1 1 
 

1 
    

Annat: 
             

Verktyg till kunder, 
leveransbevakning & 
lagersaldon 

1 
           

1 

 

Den mobila handeln är fortfarande en relativt omogen kanal men med stor potential vilket 

också visade sig i webbenkäten. Tre fjärdelar av aktörerna är positiva till mobil handel men 

det är få företag som aktivt arbetar med att förbättra denna kanal. Den främsta anledningen till 

att aktörerna upprättar en mobil kanal är för att öka sin försäljning och marknadsföring men 

det är få företag som lägger ned resurser för att förenkla för kunden i den mobila kanalen. 

D 10.1 Mobilanpassad hemsida 

Enligt resultatet har 10 av 12 har respondenter inte en mobilanpassad hemsida. Enligt Flam 

(2012) bör e-handelsföretag förenkla för användaren i största möjligaste mån och i ett led i 

detta är att utveckla en mobilanpassad hemsida. Detta skapar möjligheter till att fler kommer 



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

91 

 

att börja shoppa via mobilen. Enbart en av de två respondenter som uppgav att de hade en 

mobilanpassad hemsida uppgav också att det fanns en möjlighet välja mellan den vanliga 

sidan och den mobilanpassade. Enligt Hedin (2012) kan det vara bra att användaren får välja 

mellan de olika typerna då risken för att användaren tappar bort sig på den mobilanpassade 

sidan kan många gånger vara överhängande. Flam (2012) hävdar ändå att användarna bara 

måste lära sig det nya sättet att navigera på den mobilanpassade sidan och när den anpassade 

sidan är accepterad kommer den var mer effektivare än den traditionella sidan. 

D 10.2 Native app kontra webbapp 

Det var endast tre av de 12 e-handelsföretagen som har en app för sin e-handel och av dessa 

tre var det två som hade en native app. Båda respondenterna hade utvecklat den för att vara 

kompatibel med plattformen iOS och således bara fungera för Apple-produkter. Det går i linje 

med Flams (2012) uppfattning som uppger att kundbasen för Android och iOS är ungefär lika 

stora men att Apples kunder är mer köpbenägna. Därför är det att föredra att om företag måste 

välja plattform ska de välja iOS. 

D 10.3 QR-koder 

Det var endast en fjärdel av aktörerna som använder sig av QR-koder för att underlätta 

shopping via mobilen. Enligt Hultvall (2012) är mobilen en outnyttjad kanal vad det gäller 

marknadsföring av produkter och där fungerar QR-koder som ett effektivt verktyg som 

förenklar informationskanalen för kund. 

D 11 Multipla kanaler 

Tabell 3 – Svarsresultat inom området multipla kanaler 

Multipla kanaler  Aktörer 

Fråga Total A B D E C G F K L H I J 

Vilka kanaler utnyttjar ni för att interagera med kunder? 
     

Fysiska butiker 5 
 

1 1 
   

1 
  

1 1 
 

Webbplatser 11 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sociala medier 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mobila enheter 3 
    

1 1 
     

1 

Evenemang 4 
   

1 
  

1 
  

1 
 

1 

Digital skyltning 0 
            



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

92 

 

Vilka av följande funktioner är viktiga för er multikanalstrategi? 
   

Produktrecensioner skrivna av 
kunder 

2 
     

1 1 
     

Produktrecensioner skriva av er 
själva 

2 1 1 
          

Guidning genom köpprocesser 4 
   

1 1 
 

1 1 
    

Personlig service 7 
 

1 1 1 
  

1 
 

1 1 1 
 

Produktbeskrivningar 8 1 1 
 

1 1 1 1 
  

1 1 
 

Sökfunktioner 5 1 1 
 

1 1 
 

1 
     

Leveransföljning 3 1 
  

1 1 
       

Snabba leveranser 7 1 
 

1 1 1 
 

1 1 1 
   

Vilken är er viktigaste kanal mot kunder? 
         

Fysisk butik 4 
 

1 1 
   

1 
   

1 
 

E-handelssajt 8 1 
  

1 1 1 
 

1 1 1 
 

1 

Annan kanal 0 
            

Tillhandahåller ni någon av följande multikanallösningar? 
    

Kunder kan avläsa QR-koder på 
produkter och har möjlighet att 
lägga upp kommentarer som visas 
på webbsajten eller i sociala 
medier.  

2 
  

1 1 
        

Kunder kan avläsa EAN-koder 
(streckkoder) på produkter och få 
ett köperbjudande via er e-handel.  

1 
           

1 

Kunden har möjlighet att 
genomföra köp i er e-handelsbutik 
via datorer som finns tillgängliga i 
den fysiska butiken. 

0 
            

Rabatter från den mobila kanalen 
kan användas i den fysiska butiken 

0 
            

Har ni samma prissättning på produkter inom alla kanaler? 
    

Ja 11 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Nej 0 
            

Om nej, av vilka anledningar har ni valt olika prissättning? 
    

Bättre kunderbjudande inom den 
dyrare kanalen 

0 
            

Högre företagskostnader inom den 
dyrare kanalen 

0 
            

Annan anledning 0 
            

 Anser ni att det är viktigt att pressa priserna på webbplatsen? 
     

Ja 4 1 1 1 
 

1 
       

Nej 8 
   

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 
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Anser ni att multipla kanaler 
kommer att vara ett kritiskt område 
för er affärsverksamhet i 
framtiden? 

             Ja 5 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
   

Nej 7 1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 

Anser ni att pop-up-butiker är en värdeskapande multikanallösning? 
   

Ja 3 
  

1 
      

1 
 

1 

Nej 9 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

1 
 

Planerar ni att lägga mer resurser på er multikanalstrategi det kommande året? 

Ja 7 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 

Nej 5 1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

 

I en analys av hur företag arbetar med sin multikanalstrategi måste företag identifiera den 

kanal till kund som är mest vital för företagets överlevnad. Viken kanal som är mest vital för 

ett företag varierar. Müller (2012) menar att om den ursprungliga affärsverksamheten kommer 

från den fysiska kanalen är det i många fall även den som är företagets viktigaste kanal. Det är 

då av stor betydelse att företaget i fråga lägger ned tillräckliga resurser i denna kanal innan de 

träder in i en ny. Det är endast när tillräckliga resurser har lagts ned i den huvudsakliga 

kanalen som en utökning av kanaler bör göras. Två tredjedelar av respondenterna anger att 

webbutiken är deras viktigaste kanal mot kunden medan en tredjedel har kryssat i alternativet 

”fysisk butik” som den viktigaste kanalen. Notationsvärt är att ingen respondent anser någon 

annan kanal som den vitigaste vilket förstärker bilden av att de traditionella e-

handelskanalerna är dominerande. Vid en närmare analys framgår det att de respondenter som 

svarat att de tillhandahåller en fysisk butik också anser att just denna kanal är den viktigaste. 

Detta stärker tesen att utnyttjande av multipla kanaler är extra fördelaktigt om företaget 

bedriver handel i fysiska butiker. 

Aktörerna som svarade på webbenkäten har två eller fler kanaler som de befinner sig i. Flest 

kanaler hade aktör J med fyra stycken. Detta är positivt då undersökningar visar att kunder 

som handlar via två eller fler kanaler spenderar tre till fyra gånger mer tid att shoppa än 

kunder som handlar via enbart en kanal enligt Dennis (2012). Även fast företag innehar 

många kanaler är korsbefruktning mellan dessa som är det mest centrala aspekten av 

multikanalstrategier. När frågor om respondenterna använder sig av QR-koder som möjliggör 

för kunderna att lägga upp kommentar medan kunden står i den fysiska butiken kunde ingen 

av de tre respondenterna som hade fysisk butik tillhandahålla en sådan lösning idag. Inga av 
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dessa respondenter kunde heller tillhandahålla datorer i den fysiska butiken för att förenkla för 

kunden. Inte heller kunde de tillhandahålla rabatter från den mobila kanalen som sedan kunde 

användas i den fysiska butiken. 

I teorin understryks att en betydelsefull del av multikanalstrategin är snabbare och mer 

anpassade leveranstider. Av de aktörer som svarat på enkäten har sju av tolv respondenter 

angivit att snabba leveranser är en viktig del av deras multikanalstrategi. Resultatet visar 

därför på att det finns en relativt stor medvetenhet vad gäller logistikens betydelse. Å andra 

sidan har enbart tre av tolv respondenter svarat att leveransföljning är en viktig del av deras 

multikanalstrategi. Att tillhandahålla leveransföljning beskrivs i teorin som ett enkelt sätt att 

öka värde för kunden. Det faktum att så pass få respondenter ser leveransföljning som en 

viktig funktion inom sin multikanalstrategi indikerar därför att även om det finns en 

medvetenhet kring betydelsen av snabba och anpassade leveranser så är insikten i hur detta 

kan uppnås förhållandevis låg.    

D 11.1 Prissättning mellan olika kanaler 

Samtliga respondenter har samma pris mellan de olika kanalerna vilket går i linje med 

Müllers (2012) uppfattning om hur företag bör agera inom sina prisstrategier. I fallet med att 

priserna skiljer sig mellan de olika kanalerna måste detta motiveras på ett bra sätt men det 

problemet har inte våra respondenter. Müller (2012) upplever att prispressning inte är ett 

konkurrensverktyg som företag bör ägna sig åt. Anledningen till detta är att marknaden är 

konkurrensutsatt i stor utsträckning och att det finns för många förlorare för att det ska vara 

hållbart. I denna fråga tyckte nästan hälften av respondenterna att e-handelsföretag bör pressa 

priserna på nätet medan den andra hälften inte tyckte det.  

D 11.2 Pop up-butiker 

Zanders (2012) menar att teknikutvecklingen går mot att företag kommer utnyttja ytor mer 

effektivt än vad de gör idag. Exempelvis kommer QR-koder utnyttjas för att skapa Pop up-

butiker vilket möjliggör att företag kan nå kunden på nya sätt. Det intressanta är att det är 

endast en fjärdel som tror att pop up-butiker kommer vara betydande för e-handeln i 

framtiden. Hultvall (2012) tror att en av de nyckelfaktorer som kunden prioriterar är 

bekvämligheten och där är QR-koder och Pop up-butiker verktyg som ökar bekvämligheten 

för kunden.  
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Del E Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera kritiska faktorer inom e-handeln som skapar 

värde för kunden vilket har sammanfattats i den webbenkät som har utarbetats. Dessa faktorer 

har sedan viktats för att identifiera hur viktförhållandena mellan dessa ser ut i verkligheten. 

Därför har dessa testats på 12 e-handelsföretag för att se i vilken utsträckning de olika 

faktorerna utnyttjas inom branschen. En webbenkät har skapats för att kunna ranka företag 

inom e-handelsbranschen och enkäten har sedan testats i en pilotstudie.  

E 1 Kritiska faktorer 

De faktorer som enligt undersökningen skapar kundvärde inom e-handeln beskrivs redan i 

uppsatsens teoretiska avsnitt. De olika tekniska service- och tjänstelösningar som återfinns i 

köpprocessens fyra faser utgör väsentligen de faktorer som enligt undersökningen potentiellt 

skapar kundvärde på e-handelsmarknaden. Figur 3.1 ger en översiktlig sammanfattning av 

vilka områden som täcks in under köpprocessen faser. De frågor som inkluderats i 

webbenkäten ger en än mer detaljerad och konkretiserad bild över vilka faktorer som enligt 

undersökningen är viktiga för att skapa kundvärde inom e-handeln. 

E 2 Viktförhållandet ut mellan de olika faktorerna 

I grunden har köpprocessens olika faser samma viktning. Med det menas att viktförhållandet 

mellan de fyra faserna bedöms vara lika. För att bevisa motsatsen krävs större teoretiskt 

underlag. Inom området sociala medier har de tre medierna Facebook, bloggar och 

mikrobloggar givits stort fokus. Viktningen rankar Facebook och bloggar som något högre än 

mikrobloggar medan övriga sociala medier har även viktats lägre än mikrobloggar. I 

viktningen av sociala medier prioriterats faktorer med anknytning till huruvida företagen 

uppvisar medvetenhet och tydlig strategi kring på vilket sätt de sociala medierna skall 

utnyttjas. Inom det mobila området har viktingen tagit hänsyn till huruvida företaget tar 

hänsyn till den mobila kanalens mångsidighet. Faktorer som främjar och underlättar 

försäljning inom den mobila kanalen har i sammanhanget givits hög viktning. Andra 

prioriterade faktorer inom mobil handel avser i vilken grad den mobila webbplatsen 

utvecklats. De faktorer som viktats högt i förhållande till övriga frågor inom multipla kanaler 

behandlar faktorer som kan sammankopplas till hur många olika kanaler företaget är aktiva 
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inom samt deras medvetenhet gällande strategiska överväganden. Faktorer som behandlar 

prissättning har viktats förhållandevis lågt. 

E 3 Graden av utnyttjande av kritiska faktorer  

Resultaten som erhållits från de 12 respondenter som deltagit i pilotstudien visar att företagen 

i hög grad utnyttjar de faktorer som kategoriseras inom området traditionell e-handel, men 

även att de uppnår höga värden inom multipla kanaler. Resultatet inom traditionell e-handel 

stämmer överens med det teoretiska innehållet medan resultatet för området multipla kanaler i 

viss mån strider mot teorins innehåll eftersom resultatet inom detta område förefaller orimligt 

högt. Pilotstudiens resultat fastställer även att faktorer inom mobil handel utnyttjas 

förhållandevis liten utsträckning. Emellertid förekommer en viss varians i detta mönster där 

faktorer inom social handel för somliga aktörer framstår som svagare. 

Undersökningen klargör att förvärvsfasen är den del av köpprocessen där värdeskapande 

faktorer utnyttjas i störst utsträckning. Pilotstudiens respondenter placerar sig förhållande vis 

högt även i behovsfasen men halkar efter i ägarskapsfasen. Inom avvecklingsfasen är det 

teoretiska underlaget inte tillräckligt för att några slutsatser skall kunna dras. De enskilda 

områden där företagen uppvisa starka resultat är inom kundservice, leverans och säkerhet. 

Förklaringen ligger till stor del i att dessa områden tillhör den etablerade e-handeln men även 

i utformningen av enkätfrågorna.  

Företag erhåller generellt låga AC-värden vilket analys av data har visat och detta beror på de 

stora meningsskiljaktigheter som råder mellan enkätsvar och teori. Svaren från de 12 

respondenterna skiljer sig i stor utsträckning med vad de intervjurespondenter har uppgett i 

intervjuerna i kombination med den litteraturstudie som har genomförts. Inget företag 

kommer upp i ens hälften av maxvärdet. Den bästa aktörn hade AC-värde = 420 där 1000 

poäng var max. Genomsnittet hade AC-värde = 275 och sämsta resultatet blev AC-värde = 

172.  

E 4 Omsättning och bransch 

Resultat visar att företag med stor omsättning och således stora resurser gynnas av 

webbenkäten. Det är dessa företag som kan etablera flera kanaler på ett utarbetat och 

tillräckligt sätt och därför genereras ett högre värde för dessa företag. Det finns ett samband 

som återfinns i sju av elva parametrar i köpprocessen och det är det linjära sambandet mellan 
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omsättning och kundvärde på det sättet som har definierats i denna uppsats avseende aktörer 

med omsättning på 50-100 miljoner. 

Mediabranschen uppnår det genomsnittliga högsta resultat sett över hela köpprocessen. En 

annan intressant aspekt är att elektronikbranschen är starkare i behovsfasen medan 

hemmaprodukter är bättre i förvärvsfasen. 

Del F Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer förbättringar och felkällor i analysmodellen diskuteras. En diskussion 

av felformulerade frågor i webbenkäten och vilka utmaningar det har medfört att skapa en 

rättvisande AC-profil för företagen kommer att föras. Därefter diskuteras även 

vidareutveckling av modellen och vilka förbättringar som kan göras inför vidare studier. 

F 1 Förbättringar av analysmodellen 

Syftet med en enkät är att studera en avgränsad del av verkligheten och framställa de samband 

som finns mellan uppmätta variabler på ett sätt som förvränger verkligheten i minsta möjliga 

mån. Den studerade verkligheten är komplex och svårförståelig och orsaken till detta är, som 

vi ser det, de korssamband som finns mellan olika variabler, till exempel att en observerad 

ökning av ett företags intäkter inte enbart behöver vara ett resultat av företagets samlade 

interna satsningar utan även yttre faktorer. Analysmodellen som tagits fram i detta arbete har 

dock avgränsats genom att inte ta hänsyn till liknande korssamband av tidsskäl, och det 

resulterar därför i ett naturligt steg till förädling av modellen i ett senare skede. En möjlig 

förbättringsprocess vore att analysera potentiella samband mellan frågor i enkäten och sedan 

inkludera dessa i analysmodellens algoritm för beräkning av slutresultatet. 

F 1.1 Modellens robusthet 

Det skulle vara fördelaktigt om enkäten var utformad på så vis att det fanns lika många frågor 

inom alla områden. Åtminstone vad gäller sociala medier, mobil handel och multipla kanaler. 

På så vis skulle resultatdiagrammen bli tydligare och mer transparanta. Anledningen till att 

den ojämna frågefördelningen är problematisk är att varje område i och med detta har fått 

viktas om för att i syfte att kunna jämföra köpprocessens olika faser eller områdena mobil 

handel, sociala medier och multipla kanaler med varandra. Områden med färre frågor har 
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därför givits ett högre värde för att områdena som helhet ska vara möjliga att jämföra med 

varandra. Detta medför att modellens robusthet påverkas av vissa frågor. En otydligt ställd 

fråga som antingen passar in på samtliga företag eller kan uppfattas på mer än ett sätt i 

kombination med att den också har fått en hög viktning gör modellen känslig för svängningar. 

Detta tillkortakommande framgår i resultatet för multipla kanaler där respondenterna generellt 

uppnått höga värden. En jämnare fördelning av antal frågor kan även vara en viktig aspekt att 

ta hänsyn till inför framtida utvecklingen av AC-index. Å andra sidan är det motiverat att ha 

olika mängd frågor inom de olika områdena eftersom det snarare bör vara frågornas innehåll 

och inte dess antal som sätter gränserna för hur många och vilka frågor som inkluderas i 

webbenkäten. 

Analysmodellen är baserad på intervjuer där det har räckt med att endast en 

intervjurespondent gjort ett utlåtande för att en fråga ska ha kunnat utformas och en viktning 

göras. Skulle en respondent ha en förvrängd syn av verkligheten har detta således en direkt 

inverkan på analysmodellen. För att göra modellen mer robust skulle exempelvis ytterligare 

en intervjustudie kunna göras där starkare rekommendationer uppnås genom att samma frågor 

ställs genomgående under samtliga intervjuer. 

F 2 Algoritmens funktioner 

Den algoritm som skapades för att kvantifiera frågorna till numeriska värden fungerade på ett 

tillfredställande sätt. Däremot fanns en vidare ambition att analysmodellen inte bara skulle 

generera ett värde till användaren och visa på branschens index, utan även beskriva på vilket 

sätt företagen arbetar med sin e-handel. Algoritmen hade inte utvecklats för att ta fram den 

typ av data vilket i detta fall fick göras manuellt. Trots att det bara var 12 respondenter som 

genomförde enkäten tog det en lång tid att sammanfatta resultaten. För att presentera större 

mängder data skulle en algoritm behöva utvecklas som kategoriserade resultaten för att göra 

det möjligt att illustrera de kvalitativa resultaten som senare kan visa på trender inom 

branschen. 

F 3 Felkällor i enkäten 

Det finns en del tekniska aspekter samt tillkortakommanden vad gäller utformningen av 

frågorna som skapar osäkerheter.  De tekniska aspekterna är exempelvis att det inte går att 

backa i enkäten vilket innebär att en respondent som av misstag trycker på ”nästa” två gånger 
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rad helt missar ett avsnitt, att en sådan incident inträffat kan misstänkas i och med de svar som 

kan utläsas i resultatavsnittet. I analysen av svaren ses höga resultat inom kundservice, 

säkerhet och leverans och där påverkar frågornas relevans och utformning i stor utsträckning 

resultatet. Över lag är annars de övriga områdena relativt jämna då svaren ligger mellan 10-40 

% av maxvärdet.  

F 3.1 Felformulerade frågor 

Vissa frågor inom kommunikationskanaler fanns inget ”vet ej”-alternativ vilket kan resultera i 

att respondenten kände sig tvinga att välja ett alternativ och därför är dessa frågor 

ofullständiga utifrån perspektivet att en heltäckande enkät ska fyllas i. Frågor angående andel 

resurser som ska läggas ned i en kanal för att nämna ett exempel är en annan typ av fråga som 

kan ha missuppfattats. Det stod att beloppet skulle anges i tusentals kronor men där har 

respondenterna lagt till tre nollor på slutet vilket skulle medföra att företagen skulle investera 

miljoner i att utveckla facebook som kanal till kund. Det är inte rimligt för företag som har en 

omsättning på 1-50 miljoner kronor om året. Sedan finns det andra frågor som skulle behövas 

utvecklas ytterligare som exempelvis följdfrågor inom QR-koder som har flera 

appliceringsområden som exempelvis marknadsföring, informationshämtning och 

möjliggörandet av att avsluta köp.   

F 3.2 Analysmodell trovärdighet 

Det är i dagsläget inte möjligt att dra säkra slutsatser kring huruvida enkäten återspeglar 

verkligheten då det saknas historiska data att jämföra med. För att verifiera viktningens 

relevans krävs ett större svarsunderlag samt att samma respondenter/företag besvarar enkäten 

flera gången under en längre tidsperiod. Av de resultat som inkommit är en intuitiv känsla att 

enkäten tydligt visar på verkliga samband men att det fortfarande finns en stor 

förbättringspotential på flera centrala områden såsom viktning, urval och utformning av 

frågor.  

F 4 Olika viktklasser för index 

En inbyggd problematik i AC-index är att resultatet inte tar hänsyn till bransch eller företagets 

omsättning för att nämna två exempel. Detta innebär att stora resursstarka företag gagnas 

eftersom de har bättre förutsättningar att skapa kundvärde inom sin e-handelsverksamhet. 

Denna orättvisa bedömning kan liknas vid en boxningsmatch där olika viktklasser tävlar mot 
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varandra. I en framtida utveckling av AC-index vore det möjligt att implementera en funktion 

som tar hänsyn till företagens olika egenskaper såsom exempelvis bransch, omsättning eller 

antal anställda. Detta skulle göra det möjligt att inbördes jämföra företag som är i samma 

bransch och storlek vilket skulle göra AC-indexet än mer anpassat till e-handelsföretagen.  

F 5 Framtida visioner av Augmented Commerce index 

Nästa steg för Augmented Commerce Association är att etablera den produkt, AC-index, som 

har utvecklats inom ramarna för examensarbetet. Produkten måste förädlas med avseende på 

de brister som upptäckts genom pilotstudien, därefter kommer ytterligare testning och 

utveckling att behöva genomföras innan index kan anses vara färdigställt. Den stora 

utmaningen ligger i att bygga upp ett tillräckligt antal respondenter som kontinuerligt 

genomför enkäten. På så vis kommer mer intressanta och statistiskt säkerställda trender och 

förändringar i branschen kunna åskådliggöras. Får detta index genomslag kommer tidigare 

outforskade områden inom e-handelsbranschen vara möjliga att kartlägga. En utmaning vad 

gäller index framtida utveckling är att e-handelsbranschen är under ständig förändring. För att 

bibehålla ett relevant AC-index är det därför av största vikt att en kontinuerlig uppdatering av 

index vidhålls. För att lyckas med denna uppgift krävs att metoder och rutiner för uppdatering 

av index utformas.  

En etablering av AC-index inom den svenska e-handelsbranschen kräver ett trovärdigt och 

verifierat index som bygger på stora mängder data. Det resultat som åstadkommits inom 

ramarna för examensarbetet är en god grund att bygga vidare på för att i ett längre perspektiv 

uppnå visionen om ett etablerat index för e-handelsbranschen. Ett sådant scenario kräver 

emellertid att ytterligare tid och resurser dedikeras till projektet. Ett potentiellt sätt att vidare 

utveckla AC-index vore att lägga ut det fortsatta projektet som ett nytt examensarbete 2012-

2013. Ett sådant examensarbete skulle förslagsvis kunna syfta till att verifiera analysmodellen, 

det vill säga att undersöka i vilken utsträckning AC-index representerar en sanningsenlig bild 

av verkligheten. I denna typ av projekt är det tänkbart att även omformning och komplettering 

av enkätfrågorna samt korrigering av viktningsdokumentet blir centrala arbetsområden. Ett 

andra sätt att ytterligare utveckla AC-index vore att införskaffa de finansiella resurser som 

krävs genom någon typ av kommersialisering. Exakt vilket kommersialiseringskoncept som är 

möjligt att genomföra är i dagsläget svårt att säga. En möjlighet vore att etablera en 

konsulterande verksamhet som bygger på de resultat och den kunskap som byggts upp i 
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samband med utvecklingen av AC-index. En annan kommersialiseringsmetod vore att delge 

resultatet av AC-index mot ersättning. En avgörande faktor för att dessa 

kommersialiseringsalternativ skall vara möjliga realisera är att AC-index som produkt 

ytterligare förfinas och utvecklas. 
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Del H Bilagor 

H 1 Tabell över svarsresultat för enkäten 

              Fråga 
Ant
al 
svar 

A B D E C G F K L H I J 

Inledande frågor                           

Respondentens yrkestitel 

 
            

   Butiksägare 1 
 

1 
          

   Ägare 2 
  

1 
    

1 
    

   VD 2 
   

1 
    

1 
   

   COO 1 
    

1 
       

   Grundare 1 
     

1 
      

   vVD 1 
      

1 
     

   E-handelsansvarig 1 
         

1 
  

   Hemsidesutvecklare 1 
          

1 
 

   Marknadsansvarig 2 1 
          

1 

Bransch 
             

   Elektronik 2 
    

1 
      

1 

   Hemmaprodukter 6 
 

1 
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
 

   Media 4 1 
   

1 1 
     

1 

   Kläder 3 
  

1 
   

1 
  

1 
  

   Skönhetsprodukter 0 
            

Årlig omsättning 

 
            

   Mindre än 1 Mkr 4 
  

1 
  

1 1 
 

1 
   

   1 - 10 Mkr 2 
 

1 
     

1 
    

   10 - 50 Mkr 2 
         

1 
 

1 

   50 - 100 Mkr 4 1 
  

1 1 
     

1 
 

   Mer än 100 Mkr 0 
            

Antal anställda 

 

69 
1,
5 

0 23 150 1 2 0 1 8 45 
2
6 

Antal fysiska butiker 

 
            

   Inga 9 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

1 

   En 3 
 

1 
    

1 
   

1 
 

   Flera 0 
            

Antal artiklar 

 
            

   Mindre än 100 2 
     

1 
  

1 
   

   100 - 1000 5 
 

1 
    

1 1 
 

1 
 

1 

   1000 - 10 000 1 
  

1 
         

   Mer än 10 000 4 1 
  

1 1 
     

1 
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Traditionell e-handel                         

Vilka av följande kanaler utnyttjar ni?  
          

1.   Telefontjänst 6 1 1 
 

1 
    

1 
 

1 1 

2.      Talsvar 1 
           

1 

3.      IP-telefoni 3 
   

1 
    

1 
  

1 

4.      Butiksrådgivning 4 
 

1 
    

1 
 

1 
 

1 
 

5.      Återuppringning  4 
 

1 
 

1 1 
 

1 
     

6.      Chatt  2 
    

1 
      

1 

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär 

6 
   

1 1 1 1 
   

1 1 

8.      E-post 11 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9.      Sms 2 
    

1 
 

1 
     

10.  Fax 2 
          

1 1 

11.  Brev  4 1 
   

1 
     

1 1 

 
 

            
Vilken/vilka kanaler utnyttjas 
främst vid beställningar?              

1.      Telefontjänst 1 
        

1 
   

2.      Talsvar 0 
            

3.      IP-telefoni 1 
           

1 

4.      Butiksrådgivning 4 
 

1 
    

1 
 

1 
 

1 
 

5.      Återuppringning  1 
      

1 
     

6.      Chatt 0 
            

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär 

1 
    

1 
       

8.      E-post 8 1 1 
  

1 1 1 1 
 

1 
 

1 

9.      Sms 0 
            

10.  Fax 0 
            

11.  Brev  0 
            

Vilken/vilka kommunikationsformer utnyttjas främst vid klagomål? 
  

1.      Telefontjänst  4 
   

1 
    

1 
 

1 1 

2.      Talsvar 0 
            

3.      IP-telefoni 0 
            

4.      Butiksrådgivning 1 
      

1 
     

5.      Återuppringning  1 
      

1 
     

6.      Chatt  1 
    

1 
       

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär 

2 
   

1 1 
       

8.      E-post 10 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 
 

1 

9.      Sms 0 
            

10.  Fax 0 
            

11.  Brev  0 
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Vilken/vilka 
kommunikationsformer 
utnyttjas när kunden ställer 
komplicerade frågor? 

             

1.      Telefontjänst 4 1 
  

1 
    

1 
  

1 

2.      Talsvar 0 
            

3.      IP-telefoni 0 
            

4.      Butiksrådgivning 2 
      

1 
   

1 
 

5.      Återuppringning  2 
    

1 
 

1 
     

6.      Chatt  0 
            

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär 

0 
            

8.      E-post 8 
 

1 
 

1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 

9.      Sms 0 
            

10.  Fax 0 
            

11.  Brev  0 
            

Vilka av följande 
kommunikationsformer har ni 
för avsikt att reducera det 
kommande året? 

             

1.      Telefontjänst 2 1 
          

1 

2.      Talsvar 0 
            

3.      IP-telefoni 0 
            

4.      Butiksrådgivning 0 
            

5.      Återuppringning  0 
            

6.      Chatt  0 
            

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär 

0 
            

8.      E-post 4 
     

1 
 

1 
 

1 
 

1 

9.      Sms 0 
            

10.  Fax 1 
           

1 

11.  Brev  1 
           

1 

Vilka av följande 
kommunikationsformer har ni 
för avsikt lämna oförändrade det 
kommande året? 

             

1.      Telefontjänst 1 
 

1 
          

2.      Talsvar 0 
            

3.      IP-telefoni 0 
            

4.      Butiksrådgivning 2 
 

1 
    

1 
     

5.      Återuppringning  2 
 

1 
    

1 
     

6.      Chatt  0 
            

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär 

2 
     

1 1 
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8.      E-post 5 1 1 
    

1 1 
 

1 
  

9.      Sms 0 
            

10.  Fax 0 
            

11.  Brev  0 
            

Vilka av följande 
kommunikationsformer har ni 
för avsikt att utöka det 
kommande året? 

             

1.      Telefontjänst 1 
        

1 
   

2.      Talsvar 0 
            

3.      IP-telefoni 0 
            

4.      Butiksrådgivning 1 
      

1 
     

5.      Återuppringning  0 
            

6.      Chatt  2 
    

1 
      

1 

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär 

2 
      

1 
    

1 

8.      E-post 3 
   

1 
   

1 
 

1 
  

9.      Sms 0 
            

10.  Fax 0 
            

11.  Brev  0 
            

Kundservice 
 

            
Hur stor betydelse har 
kundservice för att kunderna 
skall känna sig nöjda med er e-
handelsverksamhet? 

             

1.      Avgörande betydelse 6 
 

1 1 
  

1 1 1 1 
   

2.      3 1 
   

1 
    

1 
  

3 3 
   

1 
      

1 1 

4.   0 
            

5.      0 
            

6.      0 
            

7.      Liten betydelse 0 
            

Hur mycket anser ni att er 
kundservice bidrar till att öka 
försäljningsvolymen? 

             

1.      Väldigt mycket 5 
 

1 1 
   

1 1 
  

1 
 

2.       2 
    

1 
   

1 
   

3.       2 1 
  

1 
        

4.       2 
         

1 
 

1 

5.       0 
            

6.       0 
            

7.      Inte alls 1 
     

1 
      

Hur avser ni att fördela resurser för kundservice det kommande året? 
 

1.      Mer resurser 4 
   

1 
 

1 
 

1 
  

1 
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2.      Oförändrat 7 1 1 1 
   

1 
 

1 1 
 

1 

3.      Mindre resurser 0 
            

4.      Vet ej 0 
            

Hur lång genomsnittlig svarstid har ni inom följande kundtjänstkanaler? 
 

1.      Telefontjänst 
 

2 
2
0  

10 
    

5 
 

1 
 

2.      Talsvar 
             

3.      IP-telefoni 
         

5 
   

4.      Butiksrådgivning 
  

3
0       

5 
 

5 
 

5.      Återuppringning  
  

1
0           

6.      Chatt  
             

7.      Elektroniska enkäter och 
formulär              

8.      E-post 
 

30 
1
5  

##
#    

6
0 

18
0 

##
# 

12
0  

9.      Sms 
             

10.  Fax 
           

48
0  

11.  Brev  
 

10 
         

96
0  

Erbjuder ni kundsupport via sociala medier? 
        

Ja 6 1 
 

1 
 

1 1 
  

1 
 

1 
 

Nej 5 
 

1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
  

Marknadsföring 
 

            
Vilka marknadsföringskanaler använder ni idag? 

       
1.      Bannerannonsering 5 1 

  
1 1 

  
1 

 
1 

  
2.      Google Adwords  8 1 

  
1 1 1 1 1 1 1 

  
3.      Prisjämförelsesidor 6 1 

 
1 1 1 

 
1 1 

    
4.      Sökmotoroptimering 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
5.      Nyhetsbrev  9 1 1 1 1 1 

 
1 1 

 
1 

 
1 

6.      Bloggar 7 1 
 

1 1 1 
   

1 1 
 

1 

7.      Annat, ange vilken:  0 
            

a.       Facebookanonnser 3 
  

1 
  

1 
  

1 
   

b.      Tidningsannonser 1 
          

1 
 

På vilket sätt marknadsför ni er i den mobila kanalen? 
     

1.      Marknadsför oss ej i den mobila 
kanalen 

10 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 

2.      SMS 1 
    

1 
       

3.      Bannerannonsering 0 
            

4.      Rabatterade priser 0 
            

5.      Erbjudanden avgränsade i tid 0 
            

6.      Erbjudanden avgränsade i rum  0 
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7.      Varor som kan köpas exklusivt i 
den mobila kanalen 

0 
            

8.      Annat sätt 0 
            

Har ni formulerat lojalitetsprogram för att behålla kunder? 
    

1.      Ja 5 
   

1 1 
 

1 
 

1 
  

1 

2.      Nej 7 1 1 1 
  

1 
 

1 
 

1 1 
 

Om ja, i vilken utsträckning? 0 
            

1.      Mycket stor 0 
            

2.       1 
   

1 
        

3.       2 
    

1 
      

1 

4.       1 
        

1 
   

5.       0 
            

6.      0 
            

7. Liten utsträckning 0 
            

8. Vet ej 1 
      

1 
     

              
Finns det lojalitetsprogram som 
är specifikt anpassade efter 
kundernas individuella behov 
och önskemål? 

             

1.      Ja 1 
           

1 

2.      Nej, men planerat att införas 
kommande år. 

1 1 
           

3.      Nej, men planerat att införas om 
2-3 år. 

4 
  

1 
 

1 
    

1 1 
 

4.      Nej 6 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 1 
   

Använder ni er av mikrobloggar i 
er marknadsföring              

1.      Ja 5 1 
      

1 1 1 1 
 

2.      Nej 7 
 

1 1 1 1 1 1 
    

1 

Om ja, på vilket sätt (Kryssa i ett eller flera alternativ) 
      

1.      Inför event  2 
        

1 
 

1 
 

2.      Presentation av nya produkter 3 
       

1 1 
 

1 
 

3.      Bygga varumärke 5 1 
      

1 1 1 1 
 

4.      Förädla SEO 
(sökmotoroptimering) 

0 
            

5.      Annat sätt 0 
            

Planerar ni att exponera era produkter i virtuella gallerior? 
    

1.      Ja 3 
   

1 1 
    

1 
  

2.      Nej, men planerar att 
genomföra det kommande år 

0 
            

3.      Nej, men planerar att 
genomföra det om 2-3 år 

1 
        

1 
   



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

112 

 

4.      Nej 5 1 1 
   

1 
 

1 
   

1 

5.      Vet ej/ Har aldrig hört talas om 
virtuella gallerior 

3 
  

1 
   

1 
   

1 
 

Informationssökning 
             

Finns det en sökfunktion i er e-butik? 
          

1.      Ja 9 1 1 1 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 1 

2.      Nej 2 
     

1 
 

1 
    

Om ja, vad innehåller sökfunktionen? 
          

1.      En avancerad sökfunktion med 
olika kategoriseringar, exempelvis 
pris, varumärke eller leveranstid 

2 1 
   

1 
       

2.      En avancerad sökfunktion med 
autokorrektion 

5 1 
  

1 1 
 

1 
 

1 
   

3.      En förklaring av hur 
sökfunktionen fungerar 

2 1 
  

1 
        

Besvarar ni så kallade Frequently Asked Questions (FAQ) via er webbplats? 

1.      Ja 6 1 
 

1 1 1 
  

1 1 
   

2.      Nej 5 
 

1 
   

1 1 
   

1 1 

Produktjämförelse 
             

Går det att se och jämföra olika 
produkter samtidigt på er 
hemsida, för att exempelvis 
jämföra olika produkters 
specifikationer? 

             

1.      Ja 3 1 1 
         

1 

2.      Nej 8 
  

1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

I samband med 
produktjämförelser, går det att 
se kundrecensioner om 
produkterna? 

             

1.      Ja 3 1 
 

1 
 

1 
       

2.   Nej 9 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Beställning              
Synliggörs antalet steg till kassan 
vid köp av produkt. Det vill säga 
från det att kunden vill köpa, 
registrera sig och att få varan 
beställd? 

             

Ja 8 1 1 
 

1 1 
  

1 1 1 1 
 

Nej 4 
  

1 
  

1 1 
    

1 

Finns en kundvagn på er 
hemsida?              

Ja 10 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

1 1 

Nej 2 
     

1 
   

1 
  



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

113 

 

-         Om ja, vilka av kvalifikationer uppfyller den (ange ett eller flera alternativ) 

o   Kundvagnen är högt placerad 
vilket gör att man inte behöver 
scrolla ned för att se den. 

10 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

1 1 

o   Kundvagnen är ständigt synlig 
oavsett var på webbplatsen kunden 
befinner sig. 

6 1 1 1 1 1 
      

1 

o   Kundvagnen sticker ut och 
förtydligas genom exempelvis 
färgval eller utformning. 

5 1 
 

1 1 1 
      

1 

o   Vet ej 0 
            

Finns det möjlighet till en 
snabbkassa för kunder som 
sällan shoppar på er hemsida och 
inte vill registrera sig? 

             

Ja 8 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

1 
  

Nej 4 
  

1 
     

1 
 

1 1 

Går det att registrera sig på er webbutik via sociala medier? 
    

Ja, via Facebook 1 
       

1 
    

Ja, via Twitter 0 
            

Ja, via annat medium 0 
            

Nej 9 
 

1 1 
 

1 1 1 
 

1 1 1 1 

Erbjuder ni prisgaranti när kunder handlar hos er? 
      

-         Ja 1 
   

1 
        

-         Nej 11 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Betalning              
På vilka sätt kan kunden betala på er hemsida? (kryssa i ett eller flera alternativ) 

o   Fakturabetalning 9 1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 

o   Postförskott 2 
 

1 
    

1 
     

o   Kontokortsbetalning 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

o   Direktbetalning 4 
 

1 
 

1 1 
 

1 
     

o   Annat 
             

Payson/Paypal 3 
  

1 1 
     

1 
  

Erbjuder ni merförsäljning av produkter vid köptillfället? 
     

Ja 5 1 
   

1 
  

1 
  

1 1 

Nej 7 
 

1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
  

Har ni funktioner som möjliggör 
att kunden kan avsluta köp 
direkt via Facebook, det vill säga 
att kunden inte länkas till 
webbsidan utan genomför köpet 
på Facebookssidan? 

             

Ja 1 
        

1 
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Nej 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 

Säkerhet              
Skickas ett kontrollmejl efter 
genomfört köp med 
produktnummer och annan 
viktig information? 

             

Ja 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nej 0 
            

Skyddas era kunduppgifter med total sekretess? 
       

Ja 10 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

Nej 2 
     

1 
     

1 

Finns en utförlig företagspresentation tillgänglig på webbplatsen? 
  

Ja 10 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

Nej 2 
     

1 
     

1 

-         Om ja vilken information finns tillgänglig: (kryssa i ett eller flera alternativ) 

o   Företagsinformation 10 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

o   Adress 10 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

o   Kontaktuppgifter till anställda 5 1 
   

1 
 

1 
 

1 1 
  

Finns information tillgänglig angående: (kryssa i ett eller flera alternativ) 

-         Köpvillkor 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-         betalningsvillkor  12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-         Leveransvillkor 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-         Policy för returer 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-         Certifieringar (trygghandel.se 
och e-handelscertifiering.se) 

6 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Leverans och 
installation              

Har era kunder möjlighet att följa leverans av en beställd produkt i realtid? 

Ja 7 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 1 1 

Nej 5 
 

1 1 
  

1 
 

1 1 
   

   Om ja, går det då att få följande 
information om produkten? 

0 
            

   a. Position 5 
   

1 1 
    

1 1 1 

   b. Skick 0 
            

   c. Distributionsföretag 6 1 
  

1 
  

1 
  

1 1 1 

Publicerar ni mätningar och 
statistik med avseende på 
leveranstider för att kunden ska 
få en uppfattning om er 
leveranssäkerhet? 

             

Ja 0 
            

Nej 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Finns en utarbetad strategi för 
att tillfredsställa kunder som är 
missnöjda med leverans eller 
installation av produkt? 

             

Ja 2 1 1 
          

Nej 2 
  

1 1 
        

Returnering              
Går det att lämna tillbaka varor i 
den fysiska butiken även om de 
är inhandlade i webbutiken? 

             

Ja 3 
 

1 
    

1 
   

1 
 

Nej 0 
            

Använder ni elektroniska 
kvitton?              

Ja 5 1 1 
 

1 
 

1 
    

1 
 

Nej 7 
  

1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

1 

Tillhandahåller ni information 
om var kunderna kan vända sig 
för att få hjälp och service vid 
problem med produkter? 

             Ja 10 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 

Nej 2 
  

1 
    

1 
    

Uppföljning av kund 
efter köp              

Följer ni upp kunder som har handlat på er e-butik? 
      

Ja 8 1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 1 
 

1 

Nej 4 
  

1 
  

1 
 

1 
  

1 
 

-         Om ja, på vilket sätt har ni följt upp era kunder: 
      

o   Via telefonsamtal 2 
        

1 
  

1 

o   Via mail 7 1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 1 
  

o   Annat 
             

   Facebook 1 
        

1 
   

   Säljmöten 1 
           

1 

I vilket avseende har ni velat ta 
kontakt med era kunder? (kryssa 
i ett eller flera alternativ) 

             

o   För att kontrollera om kunden 
har varit nöjd med sitt köp. 

8 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

1 1 

o   För att tacka kunden för att 
denne handlar hos er. Dvs visa 
uppskattning för kunden. 

6 
   

1 1 1 1 1 1 
   

o   För att få feedback på produkten. 8 
 

1 
  

1 1 1 1 1 
 

1 1 
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o   För att föreslå om kunden kan 
tänka sig att få erbjudanden och 
nyhetsbrev. 

3 1 
   

1 
  

1 
    

För att informera om 
komplemententprodukter till 
kundens förvärv. 

2 1 
   

1 
       

Återlämning 
 

            
Tar ni emot uttjänade produkter 
som kunder har handlat hos er 
förut för att exempelvis visa på 
miljöansvar? 

             

Ja 1 
          

1 
 

Nej 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 

  
            

Mobil handel                           

Vad har ni för inställning till mobil handel? 
         

·        Positiv 9 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

1 

·        Neutral 3 
 

1 
    

1 
   

1 
 

·        Negativ 0 
            

Har ni en mobilanpassad 
webbplats? 

 
            

Ja 2 
    

1 
      

1 

Nej 10 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

    Om ja, erbjuds kunden 
möjlighet att välja mellan den 
mobilanpassade webbplatsen 
och den ordinarie webbplatsen? 

             

     Ja 1 
           

1 

     Nej 1 
    

1 
       

Tillhandahåller ni en eller flera appar till era kunder? 
     

Ja 3 1 
    

1 
     

1 

Nej 9 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

   Om ja, ange typ av app 

 
            

    - native appar 2 
     

1 
     

1 

    - webbaserade appar 1 1 
           

        Om nativeappar, vilka plattformar är nativeappen anpassad för? 
  

        - Android 0 
            

        - iOS 2 
     

1 
     

1 

        - Windows Phone 0 
            

        - Annat 0 
            

Använder ni er av QR-koder i den mobila kanalen? 
       

Ja 3 
    

1 
     

1 1 

Nej 8 
 

1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
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I vilket syfte använder ni i första hand den mobila kanalen? 
     

Marknadsföring 4 1 
       

1 
 

1 1 

Försäljning 4 
   

1 1 1 
 

1 
    

Annat: 
             

   - Verktyg till kunder, 
leveransbevakning & lagersaldon 

1 
           

1 

 
             

Sociala medier                           

Vilka sociala medier finns ni på? 
             

-         Vi finns inte på sociala medier 0 
            

-         Facebook 11 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

-         Bloggar 7 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 
 

1 

-         Mikrobloggar 4 1 
      

1 1 1 
  

-         Google+ 6 1 
   

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

-         Prisjämförelsesidor 6 1 1 1 1 1 
  

1 
    

-         Forum 4 
  

1 1 1 
 

1 
     

.         Andra medier: LinkedIn 1 
     

1 
      

.         Andra medier: Twitter 1 
          

1 
 

.         Andra medier: Youtube 1 
           

1 

.         Andra medier: Pinterest 1 
          

1 
 

Vilka förberedelser gjorde ni 
innan ni gick in på en social 
media? (kryssa i ett eller flera 
alternativ) 

             

-         En nulägesanalys som 
utvärderade om ni har de rätta 
förutsättningarna att finnas på den 
aktuella sociala median. 

4 1 
   

1 
   

1 
 

1 
 

-         En nulägesanalys som 
utvärderade om hur ni pusha ut 
marknadsföring 

4 
    

1 1 1 
   

1 
 

-         En nulägesanalys av era kunder, 
nås dessa via den aktuella sociala 
median? 

3 
 

1 
  

1 
     

1 
 

-         Byggde en handlingsplan för 
hur uppsatta mål kan nås genom att 
träda in på den aktuella sociala 
median. 

3 1 
   

1 
   

1 
   

-         Avsatt en tillräckligt stor andel 
resurser för att upprätthålla 
kanalen och hålla en kontinuerlig 
närvaro. 

4 1 1 1 
 

1 
       

-         Vi har utvecklat riktlinjer för vår 
närvaro på sociala medier.  

2 
    

1 
  

1 
    

-         Vet ej 2 
         

1 
 

1 
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I vilket syfte använder ni sociala medier? 
         

-         Förbättra kundrelationer 10 1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 

-         Öka intresset kring företaget 11 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

-         Sälja direkt genom den sociala 
kanalen 

3 
   

1 1 
  

1 
    

.         Annat: Visa nyheter och 
produkter som återigen finns i 
lager 

1 
  

1 
         

Vad har ditt företag för inställning till Facebook? 
       

o   Proaktiv 3 1 
   

1 
 

1 
     

o   Positiv inställning 8 
 

1 1 
  

1 
 

1 1 1 1 1 

o   Neutral inställning 0 
            

o   Negativ inställning 0 
            

I vilket syfte använder ni 
Facebook?              
Marknadsföra sig genom Facebook 
Ads 

6 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 
  

Sälja 2 
    

1 
  

1 
    

o   Interagera med kund via er 
facebooksida. 

10 1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 

o   Interagera med kund via 
applikationer 

3 
    

1 
   

1 
  

1 

o   Interagera med kund via 
sponsrade händelser 

4 1 
   

1 
   

1 
  

1 

PR 5 
 

1 1 
  

1 1 
   

1 
 

o   Annat: 0 
            

Har ni en funktion som möjliggör att kunden kan avsluta köp inne i Facebook? 

Ja 1 
        

1 
   

Nej 10 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 

I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på Facebook kommande år? 

              
.  Total arbetstid i timmar 

 

20
0 

4
0 

5
0   

10
0  

5
0 

20
0 

36
5 

10
0  

.  Finansiella resurser: tkr 
 

40 
 

1
5   

0 
  

15 20 
  

.  Utbildning antal personer 
   

0 
  

1 1 
     

.  Annat, ange vilken 
             

På er Facebooksida arbetar ni genom att 
         

.  Vara proaktiva 6 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 

.  Finnas tillgängliga och svara på 
frågor 

7 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 
 

1 

.  Nå ut med nya erbjudanden om 
produkter 

11 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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.  Involvera hela organisationen i 
vår närvaro på Facebook 

3 
 

1 
      

1 
  

1 

.  Visa på transparens i företaget 
genom vår närvaro på Facebook 

5 
 

1 
   

1 
  

1 
 

1 1 

.  Ha en person som är ansvarig för 
Facebook 

4 
    

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Ange hur många besökare ni har på er Facebooksida om dagen 
   

o   0-99 3 
 

1 
      

1 
 

1 
 

o   100-999 4 1 
    

1 
 

1 
   

1 

o   1000 - 9999 0 
            

o   10 000 - 100 000 0 
            

o   Fler än 100 000 0 
            

o   Vet ej 3 
  

1 
   

1 
  

1 
  

Kryssa för det ni följer upp av följande 
          

. Konverteringsgrad från Facebook 
till er webbplats 

5 1 
   

1 
  

1 
 

1 
 

1 

. Konverteringsgrad inne på 
Facebook 

3 
       

1 1 
  

1 

.        Relevant trafik 6 
  

1 
 

1 1 1 1 1 
   

.        Antal avslut 4 1 
 

1 
 

1 
 

1 
     

.   Trafik 7 1 
 

1 
 

1 1 1 
   

1 1 

Vad har ert företag för inställning till bloggar? 
        

o   Proaktiv 1 
        

1 
   

o   Positiv 5 1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

1 

o   Neutral 1 
    

1 
       

o   Negativ 0 
            

              
I vilket syfte använder ni 
bloggar?              

o   Publicera nya produkter 4 1 
       

1 1 
 

1 

o   Skapa en närmare kontakt med 
kunderna 

3 
        

1 1 
 

1 

o   Starta debatter 2 1 
      

1 
    

o   Få återkoppling på produkter 
från våra kunder 

0 
            

Annat: Marknadsföring 1 
  

1 
         

Annat: Försäljning via 
affiliateprogram 

1 
    

1 
       

I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på bloggande kommande år? 

o   Personal: antal timmar 
 

10
0  

1
0     

5
0 

10
0 

30
0   

o   Finansiella resurser: tkr 
   

2 
      

15 
  

o   Utbildning 
   

0 
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o   Annat, ange vilken 
   

0 
         

På vilket sätt utnyttjar ni bloggar i er verksamhet? 
       

Har egen företagsblogg, där vi 
själva skriver om våra produkter 

5 1 
      

1 1 1 
 

1 

Utomstående personer anlitas att 
blogga om våra produkter 

3 
  

1 
 

1 
      

1 

Om utomstående anlitas: 
             

     Hur många bloggare arbetar ni 
med?    

3 
 

tusent
als       

1 

     Hur hittar ni dessa bloggare? 
             

     o   Genom att Googla och leta 
runt + själva bloggare kontaktar oss 

1 
  

1 
         

     o   Affiliatenätverk 1 
    

1 
       

Vad har ni för inställning till mikrobloggar? 
         

o   Proaktiv 
 

1 
       

1 
   

o   Positiv 2 
       

1 
 

1 
  

o   Neutral 1 
    

1 
       

o   Negativ 0 
            

I vilket syfte använder ni mikrobloggar? 
          

o   Publicera nya produkter 1 
       

1 
    

o   Skapa en närmare kontakt med 
kunderna 

3 1 
      

1 
 

1 
  

o   Starta debatter 1 
       

1 
    

o   Få återkoppling på produkter 
från våra kunder 

0 
            

Annat syfte 0 
            

Vilken/vilka delar av er organisation är delaktiga i mikrobloggsverksamheten? 

Kundservice 3 1 
      

1 1 
   

Företagsledning 1 
       

1 
    

Produktion 0 
            

VD 2 
       

1 1 
   

Forskning och utveckling 0 
            

Marknadsföring 3 1 
      

1 
 

1 
  

Annat 0 
            

Vad av följande anser ni är viktigt att förmedla via mikrobloggar? 
   

Nytänkade 2 
       

1 1 
   

Reklam 1 
       

1 
    

Humor 0 
            

Öppenhet 3 1 
       

1 1 
  

Produktbeskrivningar 1 
         

1 
  

Produktlanseringar 3 
       

1 1 1 
  

Evenemang 2 1 
       

1 
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Kampanjer 3 1 
      

1 1 
   

Hur ofta anser ni att de anställda 
bör svara på inlägg i sina 
företagsrelaterade 
mikrobloggar? 

             

Det finns inga rekommendationer för 
detta inom företaget 

2 
        

1 1 
  

Varje vecka 0 
            

Varje dag 2 1 
      

1 
    

Varje timme 0 
            

Oftare än en gång i timmen 0 
            

Finns en utformad strategi eller 
riktlinjer för hur anställda bör 
agera på sina mikrobloggar? 

             

Ja 0 
            

Nej 4 1 
      

1 1 1 
  

Ungefär hur många av era anställda mikrobloggar aktivt? 
     

Antal 
 

2 
      

1 1 1 
  

Utnyttjar ni mikrobloggar som en säljkanal? 
        

Ja 1 
        

1 
   

Nej 3 1 
      

1 
 

1 
  

I vilken utsträckning planerar ni 
att lägga resurser på microblogg 
kommande år? 

             

.  Personal: antal timmar 
 

25
0       

5
0 

10
0    

.  Finansiella resurser 
             

.  Utbildning 
             

.  Annat, ange vilken 
             

  
            

Multipla kanaler                           

Vilka kanaler utnyttjar ni för att interagera med kunder? 
     

Fysiska butiker 5 
 

1 1 
   

1 
  

1 1 
 

Webbplatser 11 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sociala medier 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mobila enheter 3 
    

1 1 
     

1 

Evenemang 4 
   

1 
  

1 
  

1 
 

1 

Digital skyltning 0 
            

Vilka av följande funktioner är viktiga för er multikanalstrategi? 
   

-         Produktrecensioner skrivna av 
kunder 

2 
     

1 1 
     

-         Produktrecensioner skriva av er 
själva 

2 1 1 
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-         Guidning genom köpprocesser 4 
   

1 1 
 

1 1 
    

-         Personlig service 7 
 

1 1 1 
  

1 
 

1 1 1 
 

-         Produktbeskrivningar 8 1 1 
 

1 1 1 1 
  

1 1 
 

-         Sökfunktioner 5 1 1 
 

1 1 
 

1 
     

-         Leveransföljning 3 1 
  

1 1 
       

.     Snabba leveranser 7 1 
 

1 1 1 
 

1 1 1 
   

Vilken är er viktigaste kanal mot kunder? 
         

-         Fysisk butik 4 
 

1 1 
   

1 
   

1 
 

-         E-handelssajt 8 1 
  

1 1 1 
 

1 1 1 
 

1 

-         Annan kanal 0 
            

Tillhandahåller ni någon av följande multikanallösningar? 
    

-         Kunder kan avläsa QR-koder på 
produkter och har möjlighet att 
lägga upp kommentarer som visas 
på webbsajten eller i sociala 
medier.  

2 
  

1 1 
        

-         Kunder kan avläsa EAN-koder 
(streckkoder) på produkter och få 
ett köperbjudande via er e-handel.  

1 
           

1 

-         Kunden har möjlighet att 
genomföra köp i er e-handelsbutik 
via datorer som finns tillgängliga i 
den fysiska butiken. 

0 
            

Rabatter från den mobila kanalen 
kan användas i den fysiska butiken 

0 
            

Har ni samma prissättning på produkter inom alla kanaler? 
    

Ja 11 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Nej 0 
            

    Om nej, av vilka anledningar har ni valt olika prissättning? 
    

       Bättre kunderbjudande inom 
den dyrare kanalen 

0 
            

       Högre företagskostnader inom 
den dyrare kanalen 

0 
            

       Annan anledning 0 
            

 Anser ni att det är viktigt att pressa priserna på webbplatsen? 
     

Ja 4 1 1 1 
 

1 
       

Nej 8 
   

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Anser ni att multipla kanaler 
kommer att vara ett kritiskt område 
för er affärsverksamhet i 
framtiden? 

             Ja 5 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
   

Nej 7 1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 

Anser ni att pop-up-butiker är en värdeskapande multikanallösning? 
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Ja 3 
  

1 
      

1 
 

1 

Nej 9 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

1 
 

Planerar ni att lägga mer resurser på er multikanalstrategi det kommande året? 

Ja 7 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 

Nej 5 1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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H 2 Viktningsdokumentet 

Viktning av endast frågor 

[mobil handel] 

 

m2_%Har ni en mobilanpassad webbplats? = 1 

m3_*%Tillhandahåller ni appar till era kunder? = 0.875 

m4_+*Ange typ av app = 0 

m4_ja_+Vilka plattformar är nativeappen anpassad för? = 0 

m6_%Använder ni er av QR-koder i den mobila kanalen? = 0.875 

m7_I vilket syfte använder ni i första hand den mobila kanalen? = 0.75 

m5_%Erbjuds kunden möjlighet att välja mellan den mobilanpassade 

webbplatsen och den ordinarie webbplatsen? = 0.625 

; 

m1_Vad har ni för inställning till mobil handel = 1 

 

[sociala medier] 

 

s1_*Vilka sociala medier finns ni på? = 1 

s3_I vilket syfte använder ni sociala medier? = 0.941 

s5_I vilket syfte använder ni Facebook? = 0.882 

s12_I vilket syfte använder ni bloggar? = 0.882 

s16_I vilket syfte använder ni mikrobloggar? = 0.882 

s8_På er Facebooksida arbetar ni genom att: = 0.823 

s2_Vilka förberedelser har ni gjort vid inträde i nya sociala kanaler? 

= 0.823 

s14_På vilket sätt utnyttjar ni bloggar i er verksamhet? = 0.823 

s10_Följer ni upp följande: = 0.823 

s9_Ange hur många besökare ni har på er Facebooksida om dagen: = 0.823 

s6_%Har ni funktioner som möjliggör att kunden kan avsluta köp inne i 

Facebook? = 0.823 

s20_%Finns en utformad strategi eller riktlinjer för hur anställda bör 

agera på sina mikrobloggar? = 0.823 

s18_Vad av följande anser ni är viktigt att förmedla via mikrobloggar? 

= 0.823 

s21_Ungefär hur många av era anställda mikrobloggar aktivt? = 0.823 

s19_Hur ofta anser ni att de anställda bör svara på inlägg i sina 

företagsrelaterade mikrobloggar? = 0.764 

s17_Vilken/vilka delar av er organisation är delaktiga i 

mikrobloggsverksamheten? = 0.764 

s22_%Utnyttjar ni mikrobloggar som en säljkanal = 0.705 

; 

s4_%Vad har ert företag för inställning till Facebook? = 0 

s11_%Vad har ert företag för inställning till bloggar? = 0 

s15_%Vad har ert företag för inställning till mikrobloggar? = 0 

s7_I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på Facebook 

kommande år? = 0 

s13_I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på bloggar 

kommande år? = 0 

s23_I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på 

mikrobloggar kommande år? = 0 

 

[traditionell e-handel] 
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;b kommunikation 

ekom1_Vilka av följande kanaler utnyttjar ni? = 1 

ekom2_Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid beställningar? = 0.85 

ekom3_Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid klagomål? = 0.85 

ekom4_Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst när kunden ställer 

komplicerade frågor? = 0.85 

; 

ekom5_Vilka av följande kanaler har ni för avsikt att reducera det 

kommande året? = 1 

ekom6_Vilka av följande kanaler har ni för avsikt lämna oförändrade det 

kommande året? = 1 

ekom7_Vilka av följande kanaler har ni för avsikt att utöka det 

kommande året? = 1 

 

;b kundservice 

ekun1_*Hur stor betydelse har kundservice för att kunderna skall känna 

sig nöjda med er e-handelsverksamhet? = 1 

ekun2_Hur mycket anser ni att er kundservice bidrar med till att öka 

försäljningsvolymen? = 0.95 

ekun5_%Erbjuder ni kundsupport via sociala medier? = 0.90 

ekun4_Hur lång genomsnittlig svarstid har ni inom följande 

kundtjänstkanaler? = 0.85 

; 

ekun3_Hur avser ni att fördela resurser för kundservice det kommande 

året? = 1 

 

;b mf 

emar1_Vilka marknadsföringskanaler använder ni idag? = 1 

emar2_På vilket sätt marknadsför ni er i den mobila kanalen? = 1 

emar3_%Har ni formulerat lojalitetsprogram för att behålla kunder? = 

0.85 

emar3_ja_+Om ja. på vilket sätt? = 0 

emar4_%Använder ni er av mikrobloggning i er marknadsföring? = 0.85 

emar4_ja_+Om ja, på vilket sätt? = 0 

emar5_%Finns det lojalitetsprogram som är specifikt anpassade efter 

kundernas behov och önskemål? = 0.80 

 

; 

emar6_Planerar ni att exponera era produkter i virtuella gallerior? = 1 

 

;b info-sökning 

einf1_%Finns det en sökfunktion i er e-butik? = 1 

einf1_ja_+Om ja, vad innehåller sökfunktionen? = 0 

einf2_%Besvarar ni FAQ via er webbplats? = 0.95 

 

;b prod-jmf 

epri1_%Går det att se och jämföra olika produkter samtidigt på er 

hemsida, för att exempelvis jämföra olika produkters specifikationer? = 

1 

epri2_%I samband med produktjämförelser, går det att se kundrecensioner 

om produkterna? = 0.95 

 

;f beställning 

ebes1_%Synliggörs antalet steg till kassan under hela köpprocessen? = 1 

ebes2_%Finns en kundvagn i er webbutik? = 0.93 

ebes2_ja_+Vilka av kvalifikationerna nedan uppfyller kundvagnen? = 0 

ebes3_%Finns det möjlighet till en snabbkassa för kunder som sällan 

shoppar på er webbplats eller inte vill registrera sig? = 0.86 
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ebes4_Går det att registrera sig på er webbutik via sociala medier? = 

0.79 

ebes5_%Erbjuder ni prisgaranti? = 0.72 

 

;f betalning 

ebet1_På vilka sätt kan kunden betala i er webbutik? = 1 

ebet2_%Erbjuder ni merförsäljning av produkter vid köptillfället? = 

0.93  

ebet3_%Har ni funktioner som möjliggör att kunden kan avsluta köp 

direkt via Facebook. det vill säga att kunden inte länkas till 

webbsidan utan genomför köpet på Facebookssidan? = 0.93 

 

;f säkerhet 

esak4_Finns följande information tillgänglig på er webbplats? = 1 

esak3_%Finns en utförlig företagspresentation tillgänglig på 

webbplatsen? = 1 

esak3_ja_+Vilken information finns tillgänglig? = 0 

esak1_%Skickas ett kontrollmejl efter genomfört köp med produktnummer 

och annan viktig information? = 0.93 

esak2_%Skyddas era kunduppgifter med total sekretess? = 0.86 

 

 

;f leverans 

elev1_%Har era kunder möjlighet att följa leverans av en beställd 

produkt i realtid? = 1 

elev1_ja_+Går det då att få följande information om Produkten? = 0 

elev3_%Finns en utarbetad strategi för att tillfredställa kunder som är 

missnöjd med leveras eller installation av en produkt? = 0.93 

elev2_%Publicerar ni mätningar och statistik med avseende på 

leveranstider för att kunden ska få en uppfattning om er 

leveranssäkerhet? = 0.86 

 

 

;ä returnering 

eret1_%Finns det returneringsmöjligheter på era varor? = 1 

eret4_%Tillhandahåller ni information om var kunderna kan vända sig för 

att få hjälp och service vid problem med produkter? = 0.86 

eret2_%Går det att lämna tillbaka varor i den fysiska butiken även om 

de är inhandlade i webbutiken? = 0.72 

eret3_%Använder ni mobila kvitton för att underlätta återköp i fysisk 

butik? = 0.72 

 

 

;ä uppföljning 

eupp1_%Följer ni upp kunder som har handlat via er webbutik? = 1 

eupp1_ja_+På vilket sätt följer ni upp era kunder? = 0 

eupp2_I vilket avseende har ni velat ta kontakt med era kunder efter 

att de genomfört ett köp? = 0.86 

 

;a återlämning 

eavv1_%Tar ni emot uttjänade produkter som kunder har handlat hos er 

förut för att exempelvis visa på miljöansvar? = 1 

 

[multipla kanaler] 

 

xa1_Vilka kanaler utnyttjar ni för att interagera med kunder? = 1 

xa2_Vilka av följande funktioner är viktiga för er multikanalstrategi? 

= 1 
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xa3_Vilken är er viktigaste kanal mot kund? = 0.86 

xa4_Tillhandahåller ni någon av följande multikanallösningar? = 0.72 

xa5_%Har ni samma prissättning på produkter inom alla kanaler? = 0.58 

xa5_ja_+Om nej, av vilka anledningar har ni valt olika prissättning? = 

0 

xa6_%Anser ni att det är viktigt att pressa priserna i webbutiken? = 

0.44 

; 

xa7_%Anser ni att multipla kanaler kommer att vara ett kritiskt område 

för er affärsverksamhet i framtiden? = 1 

xa8_*%Anser ni att pop-up-butiker är en värdeskapande 

multikanallösning? = 1 

xa9_%Planerar ni att lägga mer resurser på er multikanalstrategi det 

kommande året? = 1 

 

[tack] 

tack1_Hur tror ni att e-handel kommer att utvecklas i framtiden? = 0 

tack2_Allmänna kommentarer? = 0 

Viktning av frågor och svarsalternativ 

[mobil handel] 

 

m1 2 1:1 0.5 0;Vad har ni för inställning till mobil handel = 1 

m2 1 1:1 0;Har ni en mobilanpassad webbplats? = 1 

m3 1 0.875:0 0;Tillhandahåller ni appar till era kunder? = 0.875 

m4 4 1:0 0.875;Ange typ av app 

m4_ja 4 0.09733:3 4 2;Vilka plattformar är nativeappen anpassad för? 

m4_ja_a 9;Om annan plattform, ange vilken. 

m5 1 0.625:1 0;Erbjuds kunden möjlighet att välja mellan den 

mobilanpassade webbplatsen och den ordinarie webbplatsen? = 0.625 

m6 1 0.875:1 0;Använder ni er av QR-koder i den mobila kanalen? = 0.875 

m7 4 1:0.275 0.475;I vilket syfte använder ni i första hand den mobila 

kanalen? = 0.75 

m7_a 9;Annat syfte, ange vilket. 

 

[sociala medier] 

 

s1 4 1:0 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25;Vilka sociala medier finns ni på? = 

2.25 

s1_a 9;Om andra medier ange vilka 

s2 4 0.823:0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0;Vilka förberedelser 

har ni gjort vid inträde i nya sociala kanaler? = 0.823 

s3 4 1:0.414 0.414 0.414;I vilket syfte använder ni sociala medier? = 

0.941 

s3_a 9;Om annat syfte 

s4 3 1:1.5 1 0.5 0;Vad har ert företag för inställning till Facebook? = 

1.5 

s5 4 0.882:0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166;I vilket syfte använder 

ni Facebook? = 0.882 

s5_a 9;Annat syfte 

s6 1 0.823:1 0;Har ni funktioner som möjliggör att kunden kan avsluta 

köp inne i Facebook? = 0.823 

s7 9;I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på Facebook 

kommande år? = 0 

s8 4 1:0.265 0.065 0 0.165 0.165 0.165;På er Facebooksida arbetar ni 

genom att: = 0.823 
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s9 4 1:0.275 0.412 0.549 0.686 0.823 0.138;Ange hur många besökare ni 

har på er Facebooksida om dagen: = 0.823 

s10 4 1:0.165 0.165 0.265 0.165 0.065;Följer ni upp följande: = 0.823 

s11 3 1:1.5 1 0.5 0;Vad har ert företag för inställning till bloggar? = 

1.5 

s12 4 1:0.22 0.22 0.22 0.22;I vilket syfte använder ni bloggar? = 0.882 

s12_a 9;Annat syfte 

s13 9;I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på bloggar 

kommande år? = 0 

s14 4 1:0.412 0.412;På vilket sätt utnyttjar ni bloggar i er 

verksamhet? = 0.824 

s14_ja1 9;Hur många bloggare arbetar ni med? 

s14_ja2 9;Hur hittar ni dessa bloggare? 

s15 3 1:1.5 1 0.5 0;Vad har ert företag för inställning till 

mikrobloggar? = 0 

s16 4 0.882:0.25 0.25 0.25 0.25;I vilket syfte använder ni 

mikrobloggar? = 0.882 

s16_a 9;Om annat syfte med mikrobloggar, ange här 

s17 4 1:0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127;Vilken/vilka delar av er 

organisation är delaktiga i mikrobloggsverksamheten? = 0.764 

s17_a 9;Om annan del av organisationen, ange vilken 

s18 4 1:0.135 -0.101 0.135 0.135 -0.101 0.135 0.135 0.135;Vad av 

följande anser ni är viktigt att förmedla via mikrobloggar? = 0.823 

s19 4 1:0 0.191 0.191 0.191 0.191;Hur ofta anser ni att de anställda 

bör svara på inlägg i sina företagsrelaterade mikrobloggar? = 0.764 

s20 1 0.823:1 0;Finns en utformad strategi eller riktlinjer för hur 

anställda bör agera på sina mikrobloggar? = 0.823 

s21 9;Ungefär hur många av era anställda mikrobloggar aktivt? = 0.823 

s22 1 0.705:1 0;Utnyttjar ni mikrobloggar som en säljkanal = 0.705 

s23 9;I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på 

mikrobloggar kommande år? = 0 

 

[traditionell e-handel] 

 

ekom1 4 1:0.25 0.16 0.16 0.16 0.16 0.25 0.16 0.30 0.25 0.11 0.25;Vilka 

av följande kanaler utnyttjar ni? = 2.5 

ekom2 4 1:0.077 0.12 0.077 0.077 0.077 0.077 0.12 0.077 0.077 0.077 

0.077;Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid beställningar? = 0.9 

ekom3 4 1:0.12 0.077 0.012 0.077 0.077 0.077 0.077 0.012 0.077 0.077 

0.077;Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid klagomål? = 0.912 

ekom4 4 1:0.12 0.077 0.012 0.077 0.077 0.077 0.077 0.012 0.077 0.077 

0.077;Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst när kunden ställer 

komplicerade frågor? = 0.912 

ekom5 9;Vilka av följande kanaler har ni för avsikt att reducera det 

kommande året? = 1 

ekom6 9;Vilka av följande kanaler har ni för avsikt lämna oförändrade 

det kommande året? = 1 

ekom7 4 1:0.1 0.091 0.091 0.091 0.091 0.1 0.091 0.1 0.1 0.091 0.1;Vilka 

av följande kanaler har ni för avsikt att utöka det kommande året? = 

1.046 

 

ekun1 4 1:1 1 0.5 0.5 0.5 0 0;Hur stor betydelse har kundservice för 

att kunderna skall känna sig nöjda med er e-handelsverksamhet? = 1 

ekun2 4 0.95:1 1 0.5 0.5 0.5 0 0;Hur mycket anser ni att er kundservice 

bidrar med till att öka försäljningsvolymen? = 0.95 

ekun3 4 1:1 0 -1;Hur avser ni att fördela resurser för kundservice det 

kommande året? = 1 
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ekun4 9;Hur lång genomsnittlig svarstid har ni inom följande 

kundtjänstkanaler? = 0.85 

ekun5 1 0.90:1 0;Erbjuder ni kundsupport via sociala medier? = 0.90 

 

emar1 4 1:0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167;Vilka 

marknadsföringskanaler använder ni idag? = 1 

emar1_a 9;Andra kanaler 

emar2 4 1:0 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167;På vilket sätt 

marknadsför ni er i den mobila kanalen? = 1 

emar2_a 9;Annat sätt 

emar3 1 0.85:0 0;Har ni formulerat lojalitetsprogram för att behålla 

kunder? = 0.85 

emar3_ja 4 0.85:1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0;Om ja, i vilken utsträckning? = 

0.85 

emar4 1 0.80:1 0 0 0;Finns det lojalitetsprogram som är specifikt 

anpassade efter kundernas behov och önskemål? = 0.80 

emar5 1 0.85:0 0;Använder ni er av mikrobloggning i er marknadsföring? 

= 0.84 

emar5_ja 4 0.84:0.25 0.25 0.25 0.25;Om ja, på vilket sätt? = 0.84 

emar5_ja_a 9; 

emar6 1 1:1 0 0 0 0;Planerar ni att exponera era produkter i virtuella 

gallerior? = 1 

 

einf1 1 1:0 0;Finns det en sökfunktion i er e-butik? = 1 

einf1_ja 4 1:0.333 0.333 0.333;Om ja, vad innehåller sökfunktionen? = 1 

einf2 1 0.95:1 0;Besvarar ni FAQ via er webbplats? = 0.95 

 

epri1 1 1:1 0;Går det att se och jämföra olika produkter samtidigt på 

er hemsida, för att exempelvis jämföra olika produkters 

specifikationer? = 1 

epri2 1 0.95:1 0;I samband med produktjämförelser, går det att se 

kundrecensioner om produkterna? = 0.95 

 

ebes1 1 1:1 0;Synliggörs antalet steg till kassan under hela 

köpprocessen? = 1 

ebes2 1 0.93:0 0;Finns en kundvagn i er webbutik? = 0.93 

ebes2_ja 4 0.93:0.333 0.333 0.333;Vilka av kvalifikationerna nedan 

uppfyller kundvagnen? = 0.93 

ebes3 1 0.86:1 0;Finns det möjlighet till en snabbkassa för kunder som 

sällan shoppar på er webbplats eller inte vill registrera sig? = 0.86 

ebes4 4 0.79:0.333 0.333 0.333 0;Går det att registrera sig på er 

webbutik via sociala medier? = 0.79 

ebes5 1 0.72:1 0;Erbjuder ni prisgaranti? = 0.72 

 

ebet1 4 1:0.25 0.25 0.25 0.25;På vilka sätt kan kunden betala i er 

webbutik? = 1 

ebet1_a 9;Om annat sätt 

ebet2 1 0.93:1 0;Erbjuder ni merförsäljning av produkter vid 

köptillfället? = 0.93  

ebet3 1 0.93:1 0;Har ni funktioner som möjliggör att kunden kan avsluta 

köp direkt via Facebook. det vill säga att kunden inte länkas till 

webbsidan utan genomför köpet på Facebookssidan? = 0.93 

 

esak1 1 0.93:1 0;Skickas ett kontrollmejl efter genomfört köp med 

produktnummer och annan viktig information? = 0.93 

esak2 1 0.86:1 0;Skyddas era kunduppgifter med total sekretess? = 0.86 

esak3 1 1:0 0;Finns en utförlig företagspresentation tillgänglig på 

webbplatsen? = 1 
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esak3_ja 4 1:0.333 0.333 0.333;Vilken information finns tillgänglig? = 

1 

esak4 4 1:0.2 0.2 0.2 0.2 0.2;Finns följande information tillgänglig på 

er webbplats? = 1 

 

elev1 2 1:0 0;Har era kunder möjlighet att följa leverans av en 

beställd produkt i realtid? = 1 

elev1_ja 4 1:0.333 0.333 0.333;Går det då att få följande information 

om produkten? = 1 

elev1_ja_a 9;Annan information 

elev2 1 0.86:1 0;Publicerar ni mätningar och statistik med avseende på 

leveranstider för att kunden ska få en uppfattning om er 

leveranssäkerhet? = 0.86 

elev3 1 0.93:1 0;Finns en utarbetad strategi för att tillfredställa 

kunder som är missnöjd med leveras eller installation av en produkt? = 

0.93 

 

eret1 1 1:1 0;Finns det returneringsmöjligheter på era varor? = 1 

eret2 1 0.72:1 0;Går det att lämna tillbaka varor i den fysiska butiken 

även om de är inhandlade i webbutiken? = 0.72 

eret3 1 0:1 0;Använder ni mobila kvitton för att underlätta återköp i 

fysisk butik? = 0.72 

eret4 1 0:1 0;Tillhandahåller ni information om var kunderna kan vända 

sig för att få hjälp och service vid problem med produkter? = 0.86 

 

eupp1 1 1:0 0;Följer ni upp kunder som har handlat via er webbutik? = 1 

eupp1_ja 4 1:0.5 0.5;På vilket sätt följer ni upp era kunder? = 1 

eupp1_ja_a 9;Annat sätt 

eupp2 4 1:0.172 0.172 0.172 0.172 0.172;I vilket avseende har ni velat 

ta kontakt med era kunder efter att de genomfört ett köp? = 0.86 

eupp2_a 9;Annat avseende 

 

eavv1 1 1:1 0;Tar ni emot uttjänade produkter som kunder har handlat 

hos er förut för att exempelvis visa på miljöansvar? = 1 

 

[multipla kanaler] 

 

xa1 4 1:0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25;Vilka kanaler utnyttjar ni för att 

interagera med kunder? = 2.5 

xa2 4 1:0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167;Vilka av 

följande funktioner är viktiga för er multikanalstrategi? = 1 

xa3 9;Vilken är er viktigaste kanal mot kund? = 1 

xa3_a 9;Om annan kanal, ange vilken 

xa4 4 0.72:0.25 0.25 0.25 0.25;Tillhandahåller ni någon av följande 

multikanallösningar? = 0.72 

xa5 2 0.58:0 0;Har ni samma prissättning på produkter inom alla 

kanaler? = 0.58 

xa5_ja 4 0.58:0.5 0.5;Om nej, av vilka anledningar har ni valt olika 

prissättning? = 0.58 

xa5_ja_a 9;Annan anledning, ange vilken. 

xa6 1 0.44:1 0;Anser ni att det är viktigt att pressa priserna i 

webbutiken? = 0.44 

xa7 9 1:1 0;Anser ni att multipla kanaler kommer att vara ett kritiskt 

område för er affärsverksamhet i framtiden? = 1 

xa8 1 0.44:1 0;Anser ni att pop-up-butiker är en värdeskapande 

multikanallösning? = 0.44 

xa9 1 1:1 0;Planerar ni att lägga mer resurser på er multikanalstrategi 

det kommande året? = 1 
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tack1 9;Hur tror ni att e-handel kommer att utvecklas i framtiden? = 0 

tack2 9;Allmänna kommentarer? = 0 

email 9;Eventuell epost 

H 3 Teknisk fördjupning 

H 3.1 Syfte med avsnittet om teknisk fördjupning 

En av författarna till detta arbete, Anton Fjodorov, läste en civilingenjörsutbildning med ett 

större fokus på teknik än utbildningen som hans kollegors läste och behövde därmed visa på 

uppnådd teknisk kompetens genom att göra en teknisk fördjupning. Eftersom detta arbete 

handlade om att ta reda på ett stort antal aktörers åsikter bestämdes den tekniska 

fördjupningen naturligt till att designa och skapa en webbenkät med tillhörande lagring av 

data i en databas samt beräkning och visualisering av resultatet. Ett sådant arbete låg inom 

ramarna för vad som skulle kunna åstadkomma tekniskt och tidsmässigt samt levde upp till 

kraven på teknisk fysik. 

H 3.2 Sammanfattning av uppnått resultat 

 

Figur H 3.1. Dataflöde i webbenkäten 

Sex veckors tid har lagts ner på att bygga webbenkäten, inklusive tid att läsa på om grunderna 

i HTML5, PHP, CSS3, jQuery och SQL. Enkäten var upplagd på en tillfällig domän. 

Databasen var skapad med hjälp av SQL. Viktningen av data möjliggjordes genom att värden, 

som kvantifierade varje fråga, lästes in från en textfil och applicerades på data. Detta kunde 

till slut visualiseras med hjälp av JpGraph i form av stapeldiagram, indelade i olika faser inom 

e-handeln. 

H 3.3 Metod 
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H 3.3.1 Koppling till agil utveckling 

Det finns ett antal utvecklingsmetodiker som används till att utveckla programvara på ett 

systematiskt och disciplinerat sätt. Några kända är vattenfallsmetoden, extrem programmering 

och agil utveckling. 

Vattenfallsmetoden är en linjär utvecklingsprocess, från koncept och specifikation till kodning 

och test. Flödet faller likt ett vattenfall från en nivå till nästa utan möjlighet att kunna vända 

om. Metoden bygger på att alla involverade parter vet på förhand vad som krävs av dem för 

att nå målet, vilket har visat sig vara praktiskt svåruppnåeligt (Datta, 2006). 

Agil systemutveckling bygger i stället på nära, kontinuerligt samarbete mellan involverade 

parter. En viktigt aspekt av metoden är iterativt arbete som möjliggör löpande leveranser och 

därmed kontinuerlig utvärdering och återkoppling (Datta, 2006). 

Metoden som använts för att ta fram webbenkäten i detta examensarbete uppvisar likheter 

med agil systemutveckling. Då kunskaper inom alla områden av det tekniska arbetet så gott 

som saknades på förhand och har behövt inhämtas kontinuerligt och iterativt, var löpande 

leveranser av mindre bitar kod naturlig och nödvändig för ett jämnt arbetsflöde. 

H 3.3.2 Webbenkät 

I den iterativa processen av kodning och utvärdering var målet att skapa en tekniskt 

fungerande enkät med syfte att få in svar från respondenter. Tiden för byggandet av enkäten 

var begränsad och designen var därför lågt prioriterad. 

Språket PHP valdes för att skapa interaktivitet i enkäten. För att inte behöva ladda upp koden 

till en server när koden skulle testas, installerades den lokala servern WampServer version 

2.2. 

1 Struktur 

Under informationsinhämtningen las tid ner på att jämföra äldre standarder med dagens 

senaste för att utvärdera vilka som gav fler fördelar i enkätbygget. Till exempel jämfördes 

HTML 4 med HTML5 och CSS1 med CSS3. En del i detta var layouttester med hjälp av både 

HTML-element och CSS-tekniker. En av de tidiga testversionerna av webbenkäten illustreras 

i Figur H 3.2. 
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Figur H 3.2. Visar en av de första testversionerna av webbenkäten, byggd med HTML och CSS. 

Versionen i Figur H 3.2 användes som en första prototyp. Den bestod av en HTML-fil och 

blev därför väldigt lång i höjdled och därmed svåröverskådlig. Den första tanken på att 

minska scrollandet var att dölja frågor som respondenten inte behövde besvara, till exempel 

underfrågor som endast gäller om respondenten valt ett specifikt alternativ i den överordnade 

frågan. Detta löstes med hjälp av jQuery som kunde dölja element som klickades på. Ett 

exempel på detta illustreras i  

 

Figur H 3.3a och b. 

 

 

 

Figur H 3.3a och b: illustrerar klickmekanismen för in- och utdragning av gömd text. 



Augmented Commerce Index – Värdeskapande lösningar inom e-handeln 

 Edman J, Fjodorov A & Wilhelmsen M

   

134 

 

Lösningen med att dynamiskt dölja överflödig text lämnades kvar då den bidrog till 

användarvänligheten, men den minskade inte enkätens längd tillräckligt. Enkäten delades 

därför upp i olika filer, med en fil för varje frågegrupp. Den resulterade versionens fördelar 

var att den gav bättre överblick över frågorna samt  ökade antalet sparningar till databasen. 

Om respondentens dator händelsevis kraschar kommer de filer som denne redan gått igenom 

vara sparade i databasen, eftersom sparfunktionen körs under varje byte av fil. Nackdelen med 

uppdelningen i flera filer var att komplexiteten ökade i och med att utseendet hos vissa frågor 

nära slutet av enkäten behövde styras av svaren på frågor i början av enkäten. Sådan 

information behövde därmed skickas mellan filerna. 

En annan lösning med fokus på användarvänlighet var följande. I frågor med kryssrutor 

behövs en del precision och därmed tid att träffa rätt i rutan. Med hjälp av jQuery gjordes så 

att respondenten inte behövde klicka i kryssrutan utan var som helst på raden med kryssrutan, 

vilket krävde mindre precision och minskade troligen tiden att fylla i webbenkäten. 

I sidhuvudet placerades även en ständigt synlig översikt över var i enkäten respondenten 

befinner sig, med samtliga frågegrupper synliga. Redan besvarade frågegrupper markerades 

med grönt och aktuell frågegrupp markerades med orange medan kvarvarande frågegrupper 

lämnades omarkerade. 

2 (In)kompatibilitet mellan webbläsare 

Ett problem som tidigt uppmärksammades var inkompabiliteten mellan olika webbläsare. Det 

visade sig att flera HTML-element, som till exempel <range>, fungerade bra i Chrome och 

Safari men sämre eller inte alls i Internet Explorer och Firefox. Även CSS-layouten blev olika 

i samtliga webbläsare. Internet Explorer var den webbläsare som orsakade flest problem med 

kompatibiliteten, medan Chrome orsakade inga problem. 

3 Brister efter första lansering 

Efter den första lanseringen av webbenkäten, som realiserades genom telefonkontakt med 

respondenter, uppmärksammades flera brister i webbenkäten. Detta ledde till att vissa frågor 

behövde tas bort i enkäten och filen med vikterna behövde uppdateras likaså. Då varje fråga i 

webbenkäten är manuellt numrerad resulterade det i sin tur att stora delar av webbenkäten 

behövde omnumreras, eftersom om en fråga i början av enkäten tas bort behöver varje nästa 

fråga omnumreras ända till slutet av enkäten. Samma gäller filen med vikterna. Men två 
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enkätsvar hade hunnit komma in och de kunde nu inte matchas mot den nya viktningen. 

Svaren lämnades kvar men räknades inte in i det slutgiltiga resultatet. 

4 Webbenkäten börjar ta form 

Frågan kring den bästa positionen av olika element på sidan diskuterades med alla inom 

gruppen. Det fanns flera meningar kring ”Nästa”-knappens egenskaper. Ett av förslagen var 

att placera den längst ner i formuläret eftersom respondenten kommer att behöva gå igenom 

hela enkäten i vilket fall och kommer att så småningom nå botten. Ett annat förslag var att 

placera knappen alltid synlig i översiktsfältet högst upp. Översiktsfältet hade begränsat 

knappens storlek och respondenten hade behövt träffa knappen med precision, därför röstades 

förslaget ner. Knappen placerades till slut alltid synlig på höger sida i full skärmhöjd som 

Figur H 3.4 visar. Detta för att följa den intuitiva designen som flera sociala medier använder 

för att bläddra bilder. En vidare tanke är att kunna placera en bakåtknapp i vänster fält. 

I den slutgiltiga versionen tillkom informationsrutor med annan stil än brödtexten för att 

tydlig skiljas från denna. Framsidan på webbenkäten visar en informationsruta för att 

respondenten redan där ska kunna bekanta sig med webbenkätens stil. 

H 3.3.3 Databas 

Databasens roll är att lagra information för att kunna utföra statistik på samtliga enkätsvar. 

Det som lagras är frågans id-nummer, ur vilken det går att utläsa vilken kategori och område 

frågan tillhör, svaren på varje fråga i form av ett siffervärde samt vilket företag som besvarat 

enkäten i form av en textsträng, beståendes av företagsnamnet och en unik sifferkombination 

(för att undvika dubletter). Punkterna ovan illustreras i tabellen nedan. Exemplet i tabellen 

säger att för fråga m1 (mobil handel, fråga 1) valdes svarsalternativ 1 av företag A. 

Tabell 1. Databasens struktur på rad 1 och ett exempel på rad 2. 

FrågeID Svar Företag 

m1 1 A 

En fjärde kolumn med en tidsstämpel introducerades till en början för att föra statistik på tiden 

det tar att fylla i enkäten. Lösningen fungerade på den lokala servern men inte på den riktiga 
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servern och den extra kolumnen togs därför bort. 

 

Figur H 3.4. Framsidan på den senaste versionen av webbenkäten. Högst upp finns en alltid synlig översikt, till 

höger knappen ”Nästa” i full skärmhöjd, i mitten huvudinnehållet och en sidfot längst ner. 

För att spara ner data från enkäten till databasen behövdes PHP-kod som samlade in data från 

relevanta fält i enkäten samt överförde dessa till databasen. PHP-koden aktiverades när 

respondenten tryckte på knappen ”Nästa” och utförde följande funktioner: 

1. Koppla upp mot databas genom att läsa in inloggningsinformation från en fil. 

2. För varje fält i tabellen (i databasen) 

a. Gå till nästa rad om svarsfältet är tomt 

b. Spara data 

3. Stäng kopplingen till databasen 

För att underlätta arbetet med databasen skapades ett antal funktioner som utförde simpla 

operationer på databasen, som att säkerhetskopiera data från huvudtabellen till en annan 

tabell, visa innehållet i huvudtabellen eller rensa den. 
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Figur H 3.5. Visar hur filen db_makebackup.php ser ut i webbläsaren Chrome. 

H 3.3.4 Viktning 

1 Fil med vikter 

Den första versionen av webbenkäten var trivial: om respondenten besvarade 20 frågor med 

en poäng per fråga fick denne 20 poäng. När webbenkäten utformades behövde dock frågorna 

värderas med avseende på den rang som respektive fråga fått. Detta återspeglades genom att 

en viktning infördes för varje fråga. På samma grund infördes även en viktning för 

svarsalternativen. För att underlätta läsning av filen kunde även kommentarer läggas till på 

slutet av raden. I syfte att förenkla för eventuell ändring av vikterna hårdkodades dessa inte 

utan det skapades i stället en textfil med följande struktur 

FrågeID vikt:v1 v2 ... vN;Kommentar 

Figur H 3.6. Struktur hos filen med vikter för varje fråga och varje svarsalternativ i respektive fråga. 

där vikt var frågans vikt (ett värde mellan 0 och 1) och listan efter kolonet var vikterna för 

varje svarsalternativ inom aktuell fråga (också mellan 0 och 1), med lika många vikter som 

det fanns svarsalternativ i frågan. Eventuella kommentarer kunde läggas till med ett 

semikolon. Nedan illustreras ett exempel på två ja/nej-frågor som kan lyda ”Har ni en 

mobilanpassad webbplats?” och ”Tillhandahåller ni appar till era kunder?”. 

m2 1:1 0;Har ni en mobilanpassad webbplats? 

m3 0.9:1 0;Tillhandahåller ni appar till era kunder? 
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Figur H 3.7. Två exempelrader i filen med vikter. 

Från prefixet i frågeID utläses att frågorna tillhör kategorin mobil handel. Listan 1 0 efter 

kolonet visar att för alternativet ja får respondenten ett poäng och för alternativet nej noll 

poäng. Detta gäller båda frågorna. Vikterna 1 respektive 0.9 säger att fråga m3 viktas en 

faktor 0.9 jämfört med m2, vilket betyder att om respondenten svarar ja på m2 får denne 1 

poäng, men för ett ja-svar på fråga m3 får denna 0.9 poäng. 

Efter att ha applicerat proceduren ovan på ett antal frågor i webbenkäten uppmärksammades 

att det slutgiltiga ”AC-värdet” hade tre eller fler decimaler, vilket kan uppfattas som onödigt 

krångligt. För att göra AC-värdet mer lättförståeligt och estetiskt tilltalande multiplicerades 

AC-värdet med en faktor K som lyfte värdet till ett maximum av 1000 poäng. 

Frågorna i webbenkäten var av olika typ och behövde därför hanteras på olika sätt. Det fanns 

frågor med två alternativ och frågor med fler alternativ än två. Bland frågorna med flera 

alternativ fanns frågor med ett möjligt val och frågor med flera möjliga val. Detta resulterade i 

att olika algoritmer behövdes för att beräkna värdet på svaret på frågorna på rätt sätt. För att 

signalera detta, utökades viktfilen med en kolumn där frågans typ markerades med en siffra. 

Filen fick då följande struktur 

FrågeID typ vikt:v1 v2 ... vN;Kommentar 

Figur H 3.8. Uppdaterad filstruktur i filen med vikter. 

2 Viktningens påverkan på resultatgraferna 

 

Figur H 3.9a och b. En fiktiv respondent har fått sin e-handel betygsatt inom fyra kategorier. Figurerna visar 

före och efter omskalningen av kategorierna mobil handel, social handel och multipla kanaler. 

När resultatet ifrån en testkörning av webbenkäten ritades upp, som Figur H 3.9a visar, 

uppmärksammades att de olika frågekategorierna inte kunde jämföras med varandra då de 

hade olika maxvärden. För att råda bot på detta identifierades kategorin med största 
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maxvärdet (Traditionell e-handel) och kategorierna med mindre maxvärden (Mobil handel, 

Social handel och Multipla kanaler) skalades upp för att möjliggöra jämförelse mellan 

samtliga kategorier, som Figur H 3.9b visar. Med maxvärde menas det maximala värdet som 

fås vid ”alla rätt”. Omskalningen realiserades med hjälp av följande formel: 

                     
                

                                   
 

där 

                                                  

En frågas bidrag ACij till det totala AC-värdet AC kan nu sammanfattas med följande formel 

                    

 

 

där 

K faktor som höjer det maximala AC-värdet till 1000 poäng 

   i:te kategorins vikt, även kallad omskalningsfaktor 

   j:te frågans vikt i kategori i 

    k:te svarsalternativets vikt i fråga j 

    värde 0 eller 1 för svarsalternativ k i fråga j 

Det totala AC-värdet utgörs således av 

         

 

 

   

 

Det fanns 7 huvudfrågor inom kategorin mobilhandel, 23 huvudfrågor i kategorin sociala 

medier, 44 huvudfrågor i kategorin traditionell e-handel och 9 huvudfrågor i kategorin 

multipla kanaler. Huvudfrågor kan ha en eller flera underfrågor. Allt detta finns att betrakta i 

filen med vikter iFil med vikter avsnitt H 3.6.3. 
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H 3.3.5 Visualisering 

Den gentemot e-handelsbranschen viktigaste delen av den tekniska fördjupningen är 

visualiseringen av resultatet, skyltfönstret mot omvärlden. Visualiseringen bestod av två 

delar: återkopplingen som respondenten får se direkt efter att ha slutfört enkäten samt det 

slutgiltiga indexet som visar genomsnittet av alla respondenter. 

Den första delen gjordes genom att använda verktyget JpGraph. Det beslutades efter en analys 

där för- och nackdelar jämfördes mellan JpGraph, Google Charts och Fusion Charts. 

Den andra delen ritades i Excel genom att föra över data från databasen till Excel. En 

eventuell algoritm som automatiskt hade sammanställt databasen och ritat en graf hade tagit 

okänd tid att bygga, därför valdes den manuella metoden där tiden för överföringen av data 

kunde noggrant uppskattas. 

H 3.4 Beskrivning av kodens delar 

Själva webbenkäten består av 21 filer med 3860 rader HTML-/PHP-kod, exklusive 

formatmallen i CSS. Därtill finns hjälpfunktioner för att plotta grafer samt för att skicka 

information till och från databasen. En stor del i webbenkätfilerna är återkommande HTML-

kod för sidhuvud och sidfot samt PHP-kod för sparandet av föregående fils ifyllda data. 

Nedan följer en beskrivning av filerna. 

H 3.4.1 Webbenkät 

Webbenkäten var uppdelad i olika filer med tvådelat syfte. Det är i övergången mellan filerna 

som information från den tidigare filen sparas ner i databasen. Fler filer innebär fler 

spartillfällen vilket minskar risken för att ifyllt data råkar försvinna. Därmed var ett delsyfte 

att öka antalet spartillfällen i webbenkäten. Det andra syftet var att göra programmeringen av 

webbenkäten mer hanterlig, då det är lättare att ha flera mindre filer än en lång. 

1 Enskild PHP-fils struktur 

Varje PHP-fil i webbenkäten, förutom de första och sista filerna, är uppbyggd enligt följande 

mönster 

 PHP-kod 
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o Koppla upp mot databas 

o Testa att aktuell fil är anropad från en tidigare fil, uppmana annars att börja från 

sida 1. Detta för att undvika att någon börjar enkäten mitt i. 

 HTML-kod 

o Inkludering av hjälpfiler (CSS-formatmall, jQuery-motor) 

o Sidhuvud med översikt över enkäten 

o Huvudinnehåll med frågor, förklaringsrutor och svarsfält 

 PHP-kod 

o Skicka dynamisk information till nästa fil om vilka element som eventuellt ska 

döljas. Dynamisk innebär att informationen styrs av respondentens svar och inte av 

kod som skrivits i förväg. 

o Spara svar från föregående fil i databas 

 HTML-kod 

o Sidfot med copyright 

o Inkludering av hjälpfil (jQuery-kommandon) 

2 Webbenkätens filstruktur 

Webbenkätfilerna hade olika prefix med följande förklaring. Filerna a1.php ,…, a4.php var 

från början ämnade att innehålla allmänna frågor. Detta ändrades sedan till att endast a2 

innehöll allmänna frågor (frågor om företagets omsättning, bransch, antal anställda och så 

vidare), men namnet på a3 och a4 ändrades aldrig. a1.php är enkätens förstasida. a3.php 

innehåller frågor om mobil handel och a4.php frågor om sociala medier. Filerna 

kopprocess.php, e1.php, …, e12.php innehåller frågor om en kunds köpprocess inom avsnittet 

traditionell e-handel. Filen x2.php innehåller frågor om multipla kanaler. tack1.php har de 

sista generella frågorna kring e-handel och tack2.php visar resultatgrafen. 

H 3.4.2 Databas 

SQL-databaser har alltid åtminstone en tabell för lagring av data, på samma sätt som Excel-

filer har åtminstone ett ark. När data ska lagras i en SQL-databas måste därför både databas 

och tabell specificeras. Innan de kan specificeras måste det dock finnas en uppkoppling mot 

databasen. Detta kan göras med PHP-kod på följande vis. 
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$con = mysql_connect(“host”, “user”, “pw”) or 

die(mysql_error()); 

Figur H 3.10. PHP-kod för uppkoppling mot SQL-databasen. 

 

Funktionen mysql_connect tar tre parametrar: adressen till databasen samt användarnamn 

och lösenord för att koppla upp sig mot databasen. Satsen or die(mysql_error()) 

betyder att om uppkopplingen inte funkar så ska programmet avslutas och ett felmeddelande 

skrivas ut. Om uppkopplingen däremot sker utan problem lagras ett ”handtag” (referens) till 

denna i variabeln $con för att senare kunna utföra operationer på databasen. 

När information ska sparas ner från ett HTML-formulär <form> till en SQL-databas kan två 

metoder användas: GET eller POST. Enligt World Wide Web Consortiums 

rekommendationer (W3C, 1999) bör POST-metoden väljas framför GET-metoden om 

behandlingen av formuläret orsakar sidoeffekter (som till exempel att en databas modifieras, 

vilket är fallet). 

1 Hjälpfiler för databasen 

Databaser finns lagrade på en server och för att koppla upp mot databasen krävs tillgång till 

serverns namn (eng. host) samt användarnamn och lösenord för databasen. Dessa uppgifter 

finns sparade i filen settings.ini som används av alla filer som använder databasen. En ini-fil 

valdes eftersom PHP hade en inbyggd ini-läsare parse_ini_file(). Det sparade tid att 

använda den i stället för att skriva en egen. 

Innan data kan lagras måste en databas skapas (om den inte redan finns) och en tabell skapas. 

Filen db_create.php tar hand om detta på följande sätt 

1. Läs in inloggningsuppgifter från filen settings.ini 

2. Koppla upp mot databas med hjälp av uppgifterna 

3. Skapa databas ”db” med SQL-kommandot ”CREATE DATABASE db” 

4. Skapa tabell ”t” i databasen med de fyra kolumnerna {name, value, ftg, timestamp} 

med SQL-kommandot ”CREATE TABLE t (name VARCHAR(20), value 

VARCHAR(20), timestamp TIMESTAMP DEFAULT NOW(), ftg VARCHAR(20))” 

5. Skriv ut bekräftelse om att databas och tabell skapades 

6. Stäng koppling till databas 
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Som beskrevs tidigare, togs den fjärde kolumnen ”timestamp” bort eftersom den orsakade 

problem på servern. Men här visas SQL-kommandot så som det såg ut från början då 

kommandot var avsett för den lokala servern. Kolumnen kunde tas bort med hjälp av filen 

db_dropcol.php. 

Andra hjälpfiler för databasen hade liknande struktur som ovan, men med SQL-kommandot 

utbytt. Nedan listas alla hjälpfiler som skapades för att underlätta databashanteringen. 

db_clear.php raderade innehållet i huvudtabellen. Denna fil användes främst under 

uppbyggnad av databasen och raderades för säkerhets skull från den riktiga servern inför 

lanseringen av webbenkäten. 

db_exec.php gjordes med syftet att agera gränssnitt mot databasen på servern, för att kunna 

köra SQL-kommandon utan att behöva skriva en hel PHP-fil med detta kommando och sedan 

köra PHP-filen. 

db_makebackup.php skapades i syfte att säkerhetskopiera data från huvudtabellen till en 

annan tabell. Se Figur H 3.5. 

db_show.php användes för att visa innehållet i en viss tabell, typiskt innehållet i 

huvudtabellen ”t”, till exempel för att se om det kommit in nya svar och för att få en överblick 

över dessa rådata. 

H 3.4.3 Viktning 

weights.php läser in filen med vikterna till en array. Tanken med att först läsa in vikterna i en 

array innan vikterna används på rådata från respondenter var att i händelse av många 

respondenter inte belasta hårddisken på servern som hade fått en kö med många 

läsoperationer. I stället lagras vikterna i minnet på respondentens lokala dator. Filen beräknar 

även maxvärdet för alla kategorier. Det används senare vid visualiseringen. 

I plot1.php sker beräkningen. Denna fil anropas av den sista sidan i webbenkäten där 

resultatgrafen visas. I stora drag handlar plot1.php om att läsa in vikterna från viktfilen (med 

weights.php), läsa in svaren från aktuell respondent, summera resultatet genom att matcha vikt 

mot svar och rita upp resultatet. 
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För att förstå strukturen i weights.php behövs kännedom om viktfilens struktur, se avsnitt H 

3.3.41. Detta är strukturen för weights.php: 

1. Öppna fil med vikter 

2. För varje rad    Exempel 

a. Om raden är en kommentar: gå till nästa rad ;bara_en_kommentar 

b. Ta bort eventuell kommentar på slutet av raden m1 2 0.9:1 0.5 0;komment 

c. Isolera informationen om frågan  m1 2 0.9 

d. Gör array av denna information  [m1 2 0.9] 

e. Om vikter finns för svarsalternativen: lägg till dem [m1 2 0.9 1 0.5 0] 

f. Om frågans typ har angetts och om den inte är 9 typ = 2 

i. Addera frågans maxvärde till det totala maxvärde = 0.9 

maxvärdet för aktuell kategori 

g. Lägg till vikterna i viktarrayen 

3. Stäng fil 

Detta är strukturen för plot1.php: 

1. Koppla upp mot databas 

2. Läs in alla vikter i datorminnet samt alla maxvärden för varje kategori (mha 

weights.php) 

3. Läs in rader med svar från databasen för aktuellt företag 

4. För varje rad: 

a. Hoppa över raden om raden är 

i. Tom 

ii. Börjar med tecknet ”k” eller ”t”, eftersom detta signalerar att svaren rör 

kontrollfrågorna i början eller ”tack”-frågorna i slutet av enkäten. De 

påverkar inte resultatet och räknas därför inte med. 

b. Hoppa över raden om frågan är av typ 

i. 2, 3 eller 9. De två första är attitydfrågor om framtiden och 9 är övrigt. 

Dessa frågor påverkar inte resultatet och räknas därför inte med. 

c. Om frågan är av typ 1 (ja/nej): 

i. Multiplicera vikt med svar 

d. Om frågan är av typ 4 (flersvarsfråga): 
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i. Multiplicera vikt med svar och summera för alla svarsalternativ 

Därefter anropades plot.php för att rita upp resultatgrafen. Mer om detta i nästa avsnitt om 

visualisering. 

H 3.4.4 Visualisering 

Fortsättning på plot1.php: För att undvika långa decimaler i AC-indexet skalades det upp till 

värdet 1000 genom att multipliceras med faktorn 5.79. Den togs fram genom att dela 1000 

med maxvärdet för AC-indexet. 

Resultatgrafen åstadkoms med filen plot.php, som ritade resultatgrafen givet vissa 

inparametrar. Eftersom maxvärdet för varje kategori var samma behövdes endast ett värde  

skickas med. För att anropa filen från en annan fil med inparametrar användes metoden GET. 

Då plot.php producerade en bild kunde denna infogas i plot1.php med hjälp av HTML-taggen 

<img>. Se Figur H 3.11. 

 

echo "<img 

src=plot.php?max=$max[e]&ar=$ar[e],$ar[m],$ar[s],$ar[x]></img>

"; 

Figur H 3.11. Filen plot1.php anropar plot.php med variablerna max och ar, där max är ett värde och ar en 

array med fyra värden. 

 

plot_allQ.php är kusin till db_show.php, men som i stället för att visa rådata visar bearbetad 

rådata, det vill säga rådata multiplicerad med rätt vikter på rätt plats.  

plot_branschindex.php fungerade ej men hade som mål att automatisera processen att rita upp 

ett branschindex från samtliga respondenters data. 

H 3.5 Förbättringar 

Ett bra analysverktyg bör fungera med minimal inblandning av manuellt arbete och det finns 

flera förbättringar på den fronten. Grafen som visar det genomsnittliga indexet ritades i detta 

arbete genom att föra över data i Excel och rita upp grafen där. Proceduren skulle kunna 

utföras automatiskt direkt i webbläsaren. 
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Visualiseringen av resultatet gjordes med hjälp av JpGraph. Om indexet ska användas i 

kommersiellt syfte bör verktyget ses över då JpGraphs gratislicens inte omfattar kommersiellt 

användande. Potentiella grafverktyg är Chart Logix, pChart, Open Flash Chart, PHP-

GNUPlot, XML/SWF Charts, Visualize, AwesomeChartJS, Fusion Charts och GDChart. 

På nästsista sidan ombeds respondenten att fylla i sin epostadress om denne är intresserad av 

att ta del av resultatet av enkäten. Det kan vara bättre att visa resultatgrafen före frågan om 

epostadressen för att ha något att relatera intresset till. Med tekniken som används i enkäten 

sparas ett ifyllt fält endast i nästa fil, medan i detta fall hade den behövt sparas i samma fil. En 

lösning hade varit att använda sig av AJAX, som används till att uppdatera delar av en sida 

utan att behöva ladda om hela sidan (W3Schools, i.d.). 

Information om tiden det tar att fylla i enkäten och specifika delar av den skulle vara 

ovärderlig i syfte att lokalisera enkätens ömma punkter. Därför skulle nästa webenkät kunna 

använda sig av en tidsstämpel som sparas vid varje spartillfälle tillsammans med andra data. 

H 3.5.1 Användarvänlighet 

En förbättring på användarvänlighetsområdet vore att ge respondenten möjligheten att backa i 

formuläret för att kunna se över sina svar. En knapp ”Bakåt” skulle till exempel kunna 

placeras i vänster fält av webbenkäten (symmetriskt relativt knappen ”Nästa”). För att 

åstadkomma detta tekniskt skulle redan ifyllda data behöva läsas in från databasen och fyllas i 

fälten. När respondenten sedan klickar på nästa skulle aktuella data behöva skrivas över i 

databasen i stället för att läggas till som en nya rader. 

En annan förbättring vore att implementera responsiv design, om respondenter skulle kunna 

tänka sig att fylla i denna enkät på bärbara enheter, såsom pekplattor. CSS tillåter enkel 

kontroll av detta: 

@media (min-width: 768px) { 

  /* CSS #1 */ 

} 

@media (max-width: 767px) { 

  /* CSS #2 */ 

} 

Koden ovan säger att om skärmbredden är 768 pixlar eller större ska CSS-elementen #1 

användas, i annat fall #2 (Less Framework 4).  
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H 3.6 Kod 

H 3.6.1 Filer som rör databashantering 

H 3.6.2 Filer som rör visualisering 

H 3.6.3 Fil med vikter 

H 3.6.4 Webbenkäten 
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät AC-index</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Introduktion</td></tr>
<tr><td>Ert företag</td></tr>
<tr><td>Mobil handel</td></tr>
<tr><td>Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td>Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td>Kundservice</td></tr>
<tr><td>Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
<tr><td>Leverans</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>

</div>
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</div>
<div id="right">

<input type="submit" class="submit" form="form1" name="btn_a1" value="&rarr;&#10;Nästa"
title="Gå vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- Första sida -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="a2.php" method="POST">
<h1>Augmented Commerce Index&trade;</h1>
<div class="explain-h">

<p>Ditt företag har härmed möjlighet att representera den svenska 
e-handelsföretagsbranschen. Då detta är ett <em>pilottest</em> kommer de sammanlagda 
resultaten att presenteras vid ett senare tillfälle. Undersökningen är utförd av studenter 
från Uppsala universitet i samarbete med branschorganisationen Augmented Commerce 
Association (ACA). ACA har som syfte att verka för en bättre e-handel.</p>

<p>Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten kommer att presenteras anonymt. 
Webbenkäten är testad för webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox och Safari.</p>

<p>Enkäten tar uppskattningsvis 30 minuter att fylla i och beroende på vilka svar 
som anges kan det bli färre frågor. Om du skulle behöva ta en paus, stäng då inte ner 
enkäten utan lämna fönstret uppe och fortsätt sedan där du slutat.</p>

</div>

<a href="#" id="lasmerhar_on">Läs mer här...</a>
<a href="#" id="lasmerhar_off">Visa mindre text</a>
<br/>
<div id="lasmerhar_div" class="explain-h">

<p>Undersökningens syfte består i att identifiera kritiska faktorer som bidrar till 
att e-handelsföretag kan öka kundvärdet genom sin e-handelsverksamhet. I ett längre 
perspektiv har undersökningen som mål att hjälpa e-handelsföretag att öka förståelsen för 
hur e-handel ska bedrivas samt upplysa företag om nya tekniska lösningar på den svenska 
e-handelsmarknaden.</p>

<p>Frågorna i denna webbenkät bygger på empiriskt material som samlats in genom 
intervjuer och litteraturstudier. Undersökningen påbörjades i januari 2012 och planeras vara 
slutförd i juni 2012.</p>

<p>Resultatet från enkäten kommer att användas för att verifiera den modell som 
använts för att skapa frågorna. Resultatet kommer även att användas för att skapa ett 
branschgenomsnitt där deltagande företag kan jämföras med varandra.</p>

<p>Denna jämförelse åskådliggörs genom att ranka företagen i ett index, AC-index
&trade;, framtaget genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Augmented Commerce 
Association.</p>

<p>Enkäten behandlar frågor inom följande områden:
<ul><li>traditionell e-handel</li>

<li>mobil handel</li>
<li>sociala medier</li>
<li>multipla kanaler</li>

</ul>

<p>I menyn högst upp på sidan återfinns de ovan listade områdena. Traditionell 
e-handel är uppdelad i de fyra områdena behov, förvärv, ägarskap och avveckling av produkt 
som representerar en kunds köpprocess. Det aktuella kategorin du befinner dig i markeras med 
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<span style="background-color: #F7941E">orange</span> och när den är klar lyser den <span
style="background-color: #8CC63F">grönt</span>.</p>

<p>Samtliga frågor som ställs i enkäten kvantifieras och det ackumulerade värdet av 
hela undersökningen kommer att gestaltas i ett värde. Visionen är att kunna ge medföljande 
rekommendationer där värdet sedan kan ökas inför nästa undersökning om de rekommenderade 
åtgärderna genomförs.</p>

</div>

<br/>
<div class="explain">Till din hjälp finns informationsrutor som förklarar enkätfrågan 

ytterligare eller ger tips. När du klickar på fältet "Nästa" till höger kan du inte backa 
utan kontrollera gärna svaren en andra gång ifall du känner dig osäker. På sista sidan finns 
ett kommentarsfält och vi skulle gärna vilja höra dina åsikter. Klicka nu i fältet till 
höger för att komma vidare.</div>

<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="111" />
</form>

</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Ert företag</td></tr>
<tr><td>Mobil handel</td></tr>
<tr><td>Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td>Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td>Kundservice</td></tr>
<tr><td>Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
<tr><td>Leverans</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>
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</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_a2" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- KONTROLLFRÅGOR -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="a3.php" method="POST">
<h1>Frågor om ert företag</h1>
<div class="explain-h">Dessa grundläggande frågor ställs för att kunna positionera 

ert företags storlek och vilken bransch ni befinner er i. Detta för att kunna tillhandahålla 
företagsspecifika rekommendationer till er.</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="k1">

<h1>1. Respondentens yrkestitel</h1>
<input type="text" name="k1" autofocus />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="k2">

<h1>2. Företagets namn</h1>
<input type="text" name="k2" required />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="k3">

<h1>3. Bransch</h1>
<input type="checkbox" id="k31" name="k3[]" value="1"><label for="k31">

Elektronik</label>
<input type="checkbox" id="k32" name="k3[]" value="2"><label for="k32">

Hemmaprodukter</label>
<input type="checkbox" id="k33" name="k3[]" value="3"><label for="k33">Media

</label>
<input type="checkbox" id="k34" name="k3[]" value="4"><label for="k34">Kläder

</label>
<input type="checkbox" id="k35" name="k3[]" value="5"><label for="k35">

Skönhetsprodukter</label>
</div>
<div class="explain">

<ul><li>Elektronik syftar till datorer, hårdvara, radio, TV och liknande 
elektroniska produkter.</li>

<li>Hemmaprodukter syftar till möbler, trädgårdsverktyg, köksutrustning 
och andra produkter till hemmet som inte kan konsumeras i det ögonblick som de används.</li>

<li>Media syftar till böcker, musik, film, mjukvaruprogram, leksaker, PC 
och TV-spel och liknande produkter.</li>

<li>Kläder syftar till kläder, skor, smycken, klockor samt 
sportsutrustning.</li>

<li>Skönhetsprodukter syftar till kosmetika, hudvård och liknande 
produkter.</li>

</ul>
</div>
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<div class="qh"></div>
</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="k4">

<h1>4. Årlig omsättning</h1>
<input type="radio" name="k4" value="1" id="k41" /><label for="k41">Mindre 

än 1 Mkr</label>
<input type="radio" name="k4" value="2" id="k42" /><label for="k42">1 - 10 

Mkr</label>
<input type="radio" name="k4" value="3" id="k43" /><label for="k43">10 - 50 

Mkr</label>
<input type="radio" name="k4" value="3" id="k44" /><label for="k44">50 - 100 

Mkr</label>
<input type="radio" name="k4" value="4" id="k45" /><label for="k45">Mer än 

100 Mkr</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="k5">

<h1>5. Antal anställda</h1> <!-- Kopplas till mikrobloggar -->
<input type="number" name="k5" min="0" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="k6">

<h1>6. Antal fysiska butiker?</h1> <!-- Kopplas till Returnering "Går det 
att återlämna vara i fysisk butik?" -->

<input type="radio" id="k61" name="k6" value="1" /><label for="k61">Inga
</label>

<input type="radio" id="k62" name="k6" value="2" /><label for="k62">En</label>
<input type="radio" id="k63" name="k6" value="3" /><label for="k63">Flera

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="k7">

<h1>7. Hur många artiklar har ni?</h1>
<input type="radio" id="k71" name="k7" value="1" /><label for="k71">Mindre 

än 100</label>
<input type="radio" id="k72" name="k7" value="2" /><label for="k72">100 - 

1000</label>
<input type="radio" id="k73" name="k7" value="3" /><label for="k73">1000 - 

10 000</label>
<input type="radio" id="k74" name="k7" value="4" /><label for="k74">Mer än 

10 000</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="111" />
</form>
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</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>
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<?php
$btn = 'btn_a2'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Mobil handel</td></tr>
<tr><td>Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td>Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td>Kundservice</td></tr>
<tr><td>Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_a3" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- Allmänt::mobil handel -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="a4.php" method="POST">
<h2>Allmänna frågor om mobil handel</h2>
<div class="explain-h">I detta avsnitt kommer allmänna frågor om mobil handel att 

ställas i syfte att skapa förståelse för på vilket sätt ert företag använder sig av den 
mobila kanalen inom er e-handelsverksamhet. Med mobil handel avses i första hand 
teknikbaserade service- och tjänstelösningar som möjliggörs genom mobiltelefoner.</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="m1">

<h1>8. Vad har ni för inställning till mobil handel?</h1>
<input type="radio" id="m11" name="m1" value="1" /><label for="m11">Positiv

</label>
<input type="radio" id="m12" name="m1" value="2" /><label for="m12">Neutral

</label>
<input type="radio" id="m13" name="m1" value="3" /><label for="m13">Negativ

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="m2">

<h1>9. Har ni en mobilanpassad webbplats?</h1>
<input type="radio" id="m21" name="m2" value="1" /><label for="m21">Ja</label>
<input type="radio" id="m22" name="m2" value="2" /><label for="m22">Nej

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="m3">

<h1>10. Tillhandahåller ni en eller flera appar till era kunder?</h1>
<input type="radio" id="m31" name="m3" value="1" /><label for="m31">Ja</label>
<input type="radio" id="m32" name="m3" value="2" /><label for="m32">Nej
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</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="m4">

<h1>11. Ange typ av app</h1>
<input type="checkbox" class="ja_c" id="m41" name="m4[]" value="1" /><label

for="m41">Native</label>
<input type="checkbox" id="m42" name="m4[]" value="2" /><label for="m42">

Webapp</label>

<div class="q_ja" id="m4_ja">
<h1>Vilka plattformar är nativeappen anpassad för?</h1>
<i>Du kan kryssa i ett eller två alternativ</i><br/>
<input type="checkbox" id="m4_ja1" name="m4_ja[]" value="1" /><label for=

"m4_ja1">Android</label>
<input type="checkbox" id="m4_ja2" name="m4_ja[]" value="2" /><label for=

"m4_ja2">iOS</label>
<input type="checkbox" id="m4_ja3" name="m4_ja[]" value="3" /><label for=

"m4_ja3">Windows Phone</label>
Om annan, vänligen ange vilken<input type="text" name="m4_ja_a" />

</div>

<div class="explain">En nativeapp är en app designad att köras på en 
specifik plattform, såsom på en Androidtelefon eller på en iPhone. Webbappar fungerar 
typiskt på alla telefoner.

</div>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="m5">

<h1>12. Erbjuds kunden möjlighet att välja mellan den mobilanpassade 
webbplatsen och den ordinarie webbplatsen?</h1>

<input type="radio" id="m51" name="m5" value="1" /><label for="m51">Ja</label>
<input type="radio" id="m52" name="m5" value="2" /><label for="m52">Nej

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="m6">

<h1>13. Använder ni er av QR-koder i den mobila kanalen?</h1>
<input type="radio" id="m61" name="m6" value="1" /><label for="m61">Ja

</label>
<input type="radio" id="m62" name="m6" value="2" /><label for="m62">Nej

</label>
</div>
<div class="explain">QR-koder, som står för Quick Response, är en fyrkantig 

streckkod som kan lagra mer information än en traditionell streckkod. Detta gör att den kan 
lagra hela webbadresser vilket medför exempelvis att det går att koppla fysiska annonser 
till webben.</div>

<div class="qh"></div>
</div>
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<div class="qW">
<div class="q" id="m7">

<h1>14. I vilket syfte använder ni <em>i första hand</em> den mobila kanalen?
</h1>

<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="m71" name="m7[]" value="1" /><label for="m71">

Marknadsföring</label>
<input type="checkbox" id="m72" name="m7[]" value="2" /><label for="m72">

Försäljning</label>
Annat syfte<input type="text" name="m7_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}

// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 
sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.

$ftg = '';
if (isset($_POST['k2'])) {

$ftg = mysql_real_escape_string($_POST['k2']); // Escape string to avoid problems 
with ', " etc.

// Append a random value to $ftg to preempt problems with same ftg. Can happen that 
two people from the same company want to take this survey.

srand(make_seed());
$ftg = $ftg . substr(rand(), 0, 6);
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['k2']);

}

foreach ($_POST as $name => $value) {
if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array

if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
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&copy; 2012 Augmented Commerce Association
</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}

// Help function for generating a random value. Seeds with microseconds
function make_seed()
{
list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
return (float) $sec + ((float) $usec * 100000);

}
?>
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<?php
$btn = 'btn_a3'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td>Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td>Kundservice</td></tr>
<tr><td>Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
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<tr><td>Säkerhet</td></tr>
<tr><td>Leverans</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_a4" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- Allmänt::social handel -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="kopprocess.php" method="POST">
<h2>Allmänna frågor om social handel</h2>
<i>I detta avsnitt kommer allmänna frågor om social handel att ställas i syfte att 

skapa förståelse för på vilket sätt ert företag använder sig av sociala medier inom er 
e-handelsverksamhet.</i>

<div class="qW">
<div class="q" id="s1">

<h1>15. Vilka sociala medier finns ni på?</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s1_0" name="s1[]" value="1" /><label for="s1_0">

Finns ej på sociala medier</label>
<input type="checkbox" id="s1_1" name="s1[]" value="2" /><label for="s1_1">

Facebook</label>
<input type="checkbox" id="s1_2" name="s1[]" value="3" /><label for="s1_2">

Bloggar</label>
<input type="checkbox" id="s1_3" name="s1[]" value="4" /><label for="s1_3">

Mikrobloggar</label>
<input type="checkbox" id="s1_4" name="s1[]" value="5" /><label for="s1_4">

Google+</label>
<input type="checkbox" id="s1_5" name="s1[]" value="6" /><label for="s1_5">

Prisjämförelsesidor</label>
<input type="checkbox" id="s1_6" name="s1[]" value="7" /><label for="s1_6">

Forum</label>
Andra medier<input type="text" id="s1_7" name="s1_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="explain">Mikrobloggar är ett snabbare sätt att kommunicera på jämfört 
med bloggar. Två kända former av mikrobloggar är Twitter och Bloggy.</div>

<div class="qW">
<div class="q socialamedier" id="s2">

<h1>16. Vilka förberedelser har ni gjort vid inträde i nya sociala kanaler?
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</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s2_1" name="s2[]" value="1" /><label for="s2_1">

En nulägesanalys som utvärderade om vi hade de rätta förutsättningarna att finnas på det 
aktuella sociala mediumet</label>

<input type="checkbox" id="s2_2" name="s2[]" value="2" /><label for="s2_2">
En nulägesanalys som utvärderade om hur vi skulle kunna pusha ut marknadsföring</label>

<input type="checkbox" id="s2_3" name="s2[]" value="3" /><label for="s2_3">
En nulägesanalys av våra kunder för att ta reda på om de kunde nås via det aktuella sociala 
mediumet</label>

<input type="checkbox" id="s2_4" name="s2[]" value="4" /><label for="s2_4">
Byggde en handlingsplan för hur uppsatta mål skulle kunna nås genom inträdet på det aktuella 
sociala mediumet</label>

<input type="checkbox" id="s2_5" name="s2[]" value="5" /><label for="s2_5">
Avsatte en tillräckligt stor andel resurser för att upprätthålla kanalen och hålla en 
kontinuerlig närvaro</label>

<input type="checkbox" id="s2_6" name="s2[]" value="6" /><label for="s2_6">
Utvecklade riktlinjer för vår närvaro på det sociala mediumet</label>

<input type="checkbox" id="s2_7" name="s2[]" value="7" /><label for="s2_7">
Vet ej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q socialamedier" id="s3">

<h1>17. I vilket syfte använder ni sociala medier?</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s31" name="s3[]" value="1" /><label for="s31">

Förbättra kundrelationer</label>
<input type="checkbox" id="s32" name="s3[]" value="2" /><label for="s32">Öka 

intresset kring företaget</label>
<input type="checkbox" id="s33" name="s3[]" value="3" /><label for="s33">

Sälja direkt genom den sociala kanalen</label>
Annat syfte<input type="text" name="s3_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q facebook" id="s4">

<h1>18. Vad har ert företag för inställning till Facebook?</h1>
<input type="radio" id="s41" name="s4" value="1" /><label for="s41">Proaktiv

</label>
<input type="radio" id="s42" name="s4" value="2" /><label for="s42">Positiv

</label>
<input type="radio" id="s43" name="s4" value="3" /><label for="s43">Neutral

</label>
<input type="radio" id="s44" name="s4" value="4" /><label for="s44">Negativ

</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>
<div class="explain facebook">Proaktiv betyder att man aktivt jobbar med området som 

en strategi.</div>

<div class="qW">
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<div class="q facebook" id="s5">
<h1>19. I vilket syfte använder ni Facebook?</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s51" name="s5[]" value="1" /><label for="s51">

Marknadsföra sig genom Facebook Ads</label>
<input type="checkbox" id="s52" name="s5[]" value="2" /><label for="s52">

Sälja</label>
<input type="checkbox" id="s53" name="s5[]" value="3" /><label for="s53">

Interagera med kund via er Facebooksida</label>
<input type="checkbox" id="s54" name="s5[]" value="4" /><label for="s54">

Interagera med kund via Facebookapplikationer</label>
<input type="checkbox" id="s55" name="s5[]" value="5" /><label for="s55">

Interagera med kund via sponsrade händelser</label>
<input type="checkbox" id="s56" name="s5[]" value="6" /><label for="s56">PR

</label>
Om annat syfte, vänligen ange vilket<input type="text" name="s5_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>
<div class="explain facebook">

<ul><li>Facebook Ads är ett verktyg för att nå företags specifika kundsegment. 
Kategoriseringar kan göras på bland annat ålder, kön och utbildning för att nå rätt 
kundsegment.</li>

<li>En Facebookapplikation är ett webbprogram som kan skapas av vem som 
helst på Facebook.</li>

<li>Sponsrade händelser är en typ av bannerannonsering som ligger i 
nyhetsflödet när en person loggar in på facebook och är en helt vanlig reklamplats på 
Facebook.</li>

</ul>
</div>

<div class="qW">
<div class="q facebook" id="s6">

<h1>20. Har ni en funktion som möjliggör att kunden kan avsluta köp inne i 
Facebook?</h1>

<input type="radio" id="s61" name="s6" value="1" /><label for="s61">Ja</label>
<input type="radio" id="s62" name="s6" value="2" /><label for="s62">Nej

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q facebook" id="s7">

<h1>21. I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på Facebook 
kommande år?</h1>

<table>
<tr><td align="right">Total arbetstid</td><td><input type="text" name=

"s7_1" placeholder="timmar per år" /></td></tr>
<tr><td align="right">Finansiella resurser</td><td><input type="text"

name="s7_2" placeholder="tusen kronor" /></td></tr>
<tr><td align="right">Utbildning</td><td><input type="text" name="s7_3"

placeholder="antal personer"/></td></tr>
<tr><td align="right">Andra resurser?</td><td><input type="text" name=

"s7_4" /></td></tr>
</table>

</div>
<div class="qh"></div>
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</div>

<div class="qW">
<div class="q facebook" id="s8">

<h1>22. På er Facebooksida arbetar ni genom att:</h1>
<i>Kryssa i det som är tillämpligt</i><br />
<input type="checkbox" id="s81" name="s8[]" value="1" /><label for="s81">

Vara proaktiva</label>
<input type="checkbox" id="s82" name="s8[]" value="2" /><label for="s82">

Finnas tillgängliga och svara på frågor</label>
<input type="checkbox" id="s83" name="s8[]" value="3" /><label for="s83">Nå 

ut med nya erbjudanden om produkter</label>
<input type="checkbox" id="s84" name="s8[]" value="4" /><label for="s84">

Involvera hela organisationen i vår närvaro på Facebook</label>
<input type="checkbox" id="s85" name="s8[]" value="5" /><label for="s85">

Visa på transparens i företaget genom vår närvaro på Facebook</label>
<input type="checkbox" id="s86" name="s8[]" value="6" /><label for="s86">Ha 

en person som är ansvarig för Facebook</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q facebook" id="s9">

<h1>23. Ange hur många besökare ni har på er Facebooksida om dagen:</h1>
<input type="radio" id="s91" name="s9" value="1" /><label for="s91">0 - 99

</label>
<input type="radio" id="s92" name="s9" value="2" /><label for="s92">100 - 999

</label>
<input type="radio" id="s93" name="s9" value="3" /><label for="s93">1 000 - 

9 999</label>
<input type="radio" id="s94" name="s9" value="4" /><label for="s94">10 000 - 

100 000</label>
<input type="radio" id="s95" name="s9" value="5" /><label for="s95">Fler än 

100 000</label>
<input type="radio" id="s96" name="s9" value="6" /><label for="s96">Vet ej

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q facebook" id="s10">

<h1>24. Kryssa för det ni följer upp av följande</h1>
<input type="checkbox" id="s101" name="s10[]" value="1" /><label for="s101">

Konverteringsgrad från Facebook till er webbplats</label>
<input type="checkbox" id="s102" name="s10[]" value="2" /><label for="s102">

Konverteringsgrad inne på Facebook</label>
<input type="checkbox" id="s103" name="s10[]" value="3" /><label for="s103">

Relevant trafik</label>
<input type="checkbox" id="s104" name="s10[]" value="4" /><label for="s104">

Antal avslut</label>
<input type="checkbox" id="s105" name="s10[]" value="5" /><label for="s105">

Trafik</label>
</div>
<div class="explain facebook">

<ul><li>Konverteringsgrad är hur stor andel som faktiskt klickar på annonsen 
eller produkten.</li>
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<li>Relevant trafik syftar på personer med faktiskt intresse för era 
produkter. Till exempel, trafik från bloggar kan vara mer relevant jämfört med trafik från 
sökmotorer då dessa personer har gått en extra gallringsprocess. De kan antas ha gått in på 
bloggar av intresse för ämnet och sedan har de med ännu större intresse klickat sig vidare 
till er sida, medan trafik direkt från sökmotorer har undkommit en extra gallring.</li>

<li>Antal avslut är hur många personer som faktiskt köper en produkt på 
Facebook eller länkas till hemsidan.</li>

</ul>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q bloggar" id="s11">

<h1>25. Vad har ert företag för inställning till bloggar?</h1>
<input type="radio" id="s111" name="s11" value="1" /><label for="s111">

Proaktiv</label>
<input type="radio" id="s112" name="s11" value="2" /><label for="s112">

Positiv</label>
<input type="radio" id="s113" name="s11" value="3" /><label for="s113">

Neutral</label>
<input type="radio" id="s114" name="s11" value="4" /><label for="s114">

Negativ</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>
<div class="explain bloggar">Proaktiv syftar till att företaget aktivt arbetar med 

området som en del i en strategi.</div>

<div class="qW">
<div class="q bloggar" id="s12">

<h1>26. I vilket syfte använder ni bloggar?</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s121" name="s12[]" value="1" /><label for="s121">

Publicera nya produkter</label>
<input type="checkbox" id="s122" name="s12[]" value="2" /><label for="s122">

Skapa en närmare kontakt med kunderna</label>
<input type="checkbox" id="s123" name="s12[]" value="3" /><label for="s123">

Starta debatter</label>
<input type="checkbox" id="s124" name="s12[]" value="4" /><label for="s124">

Få återkoppling på produkter från våra kunder</label>
Annat syfte<input type="text" name="s12_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q bloggar" id="s13">

<h1>27. I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på bloggar 
kommande år?</h1>

<table>
<tr><td align="right">Total arbetstid</td><td><input type="text" name=

"s13_1" placeholder="antal timmar per år" /></td></tr>
<tr><td align="right">Finansiella resurser</td><td><input type="text"

name="s13_2" placeholder="tusen kronor" /></td></tr>
<tr><td align="right">Utbildning</td><td><input type="text" name="s13_3"

placeholder="antal personer"/></td></tr>
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<tr><td align="right">Andra resurser?</td><td><input type="text" name=
"s13_4" /></td></tr>

</table>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q bloggar" id="s14">

<h1>28. På vilket sätt utnyttjar ni bloggar i er verksamhet?</h1>
<i>Kryssa i det som är tillämpligt</i><br />
<input type="checkbox" id="s141" name="s14[]" value="1" /><label for="s141">

Har egen företagsblogg, där vi själva skriver om våra produkter</label>
<input type="checkbox" class="ja_c" id="s142" name="s14[]" value="2" /><label

for="s142">Utomstående personer anlitas att blogga om våra produkter</label>
<div class="q_ja" id="s14_ja">
<table>

<tr><td align="right">Hur många bloggare arbetar ni med?</td><td><input
type="text" id="s14_ja1" name="s14_ja1" /></td></tr>

<tr><td align="right">Hur hittar ni dessa bloggare?</td><td><input type=
"text" id="s14_ja2" name="s14_ja2" /></td></tr>

</table>
</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s15">

<h1>29. Vad har ert företag för inställning till mikrobloggar?</h1>
<input type="radio" id="s151" name="s15" value="1" /><label for="s151">

Proaktiv</label>
<input type="radio" id="s152" name="s15" value="2" /><label for="s152">

Positiv</label>
<input type="radio" id="s153" name="s15" value="3" /><label for="s153">

Neutral</label>
<input type="radio" id="s154" name="s15" value="4" /><label for="s154">

Negativ</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>
<div class="explain mikrobloggar">Proaktiv betyder att man aktivt jobbar med området 

som en strategi.</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s16">

<h1>30. I vilket syfte använder ni mikrobloggar?</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s161" name="s16[]" value="1" /><label for="s161">

Att publicera nya produkter</label>
<input type="checkbox" id="s162" name="s16[]" value="2" /><label for="s162">

Skapa en närmare kontakt med kunderna</label>
<input type="checkbox" id="s163" name="s16[]" value="3" /><label for="s163">

Starta debatter</label>
<input type="checkbox" id="s164" name="s16[]" value="4" /><label for="s164">

Få återkoppling på produkter från våra kunder</label>
Annat syfte<input type="text" name="s16_a" />
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</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s17">

<h1>31. Vilken/vilka delar av er organisation är delaktiga i 
mikrobloggsverksamheten?</h1>

<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s171" name="s17[]" value="1" /><label for="s171">

Kundservice</label>
<input type="checkbox" id="s172" name="s17[]" value="2" /><label for="s172">

Företagsledning</label>
<input type="checkbox" id="s173" name="s17[]" value="3" /><label for="s173">

Produktion</label>
<input type="checkbox" id="s174" name="s17[]" value="4" /><label for="s174">

VD</label>
<input type="checkbox" id="s175" name="s17[]" value="5" /><label for="s175">

Forskning och utveckling</label>
<input type="checkbox" id="s176" name="s17[]" value="6" /><label for="s176">

Marknadsföring</label>
Annan del, ange vilken<input type="text" name="s17_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s18">

<h1>32. Vad av följande anser ni är viktigt att förmedla via mikrobloggar?
</h1>

<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="s181" name="s18[]" value="1" /><label for="s181">

Nytänkade</label>
<input type="checkbox" id="s182" name="s18[]" value="2" /><label for="s182">

Reklam</label>
<input type="checkbox" id="s183" name="s18[]" value="3" /><label for="s183">

Humor</label>
<input type="checkbox" id="s184" name="s18[]" value="4" /><label for="s184">

Öppenhet</label>
<input type="checkbox" id="s185" name="s18[]" value="5" /><label for="s185">

Produktbeskrivningar</label>
<input type="checkbox" id="s186" name="s18[]" value="6" /><label for="s186">

Produktlanseringar</label>
<input type="checkbox" id="s187" name="s18[]" value="7" /><label for="s187">

Evenemang</label>
<input type="checkbox" id="s188" name="s18[]" value="8" /><label for="s188">

Kampanjer</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s19">

<h1>33. Hur ofta anser ni att de anställda bör svara på inlägg i sina 
företagsrelaterade mikrobloggar?</h1>

<input type="radio" id="s191" name="s19" value="1" /><label for="s191">Det 
finns inga rekommendationer för detta inom företaget</label>

<input type="radio" id="s192" name="s19" value="2" /><label for="s192">Varje 
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vecka</label>
<input type="radio" id="s193" name="s19" value="3" /><label for="s193">Varje 

dag</label>
<input type="radio" id="s194" name="s19" value="4" /><label for="s194">Varje 

timme</label>
<input type="radio" id="s195" name="s19" value="5" /><label for="s195">

Oftare än en gång per timme</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s20">

<h1>34. Finns en utformad strategi eller riktlinjer för hur anställda bör 
agera på sina mikrobloggar?</h1>

<input type="radio" id="s201" name="s20" value="1" /><label for="s201">Ja
</label>

<input type="radio" id="s202" name="s20" value="2" /><label for="s202">Nej
</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s21">

<h1>35. Ungefär hur många av era anställda mikrobloggar aktivt?</h1>
Vänligen ange antal<input type="text" name="s21" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s22">

<h1>36. Utnyttjar ni mikrobloggar som en säljkanal?</h1>
<input type="radio" id="s221" name="s22" value="1" /><label for="s221">Ja

</label>
<input type="radio" id="s222" name="s22" value="2" /><label for="s222">Nej

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q mikrobloggar" id="s23">

<h1>37. I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på mikrobloggar 
kommande år?</h1>

<table>
<tr><td align="right">Total arbetstid</td><td><input type="text" name=

"s23_1" placeholder="antal timmar" /></td></tr>
<tr><td align="right">Finansiella resurser</td><td><input type="text"

name="s23_2" placeholder="tusen kronor" /></td></tr>
<tr><td align="right">Utbildning</td><td><input type="text" name="s23_3"

placeholder="antal personer"/></td></tr>
<tr><td align="right">Andra resurser?</td><td><input type="text" name=

"s23_4" /></td></tr>
</table>

</div>
<div class="qh"></div>
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</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_a4'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td>Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td>Kundservice</td></tr>
<tr><td>Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e0" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::köpprocessen -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e1.php" method="POST">
<h1>Köpprocessen</h1>
Nu kommer en kunds köpprocess att gås igenom och enkäten avslutas sedan med frågor 

om multipla kanaler.
<br/><br/>
Kunden måste ta sig igenom olika faser, från det att en tanke av att ett produktköp 

har väckts till liv till att produkten har fullgjort sitt syfte. Dessa faser har delats in i 
de fyra områdena

<ul><li>Behov</li>
<li>Förvärv</li>
<li>Ägarskap</li>
<li>Avveckling av produkt</li>

</ul>
Under enkätens gång kommer faserna att definieras närmare.

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
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foreach ($value as $whatever => $v)
$str = $str . $v;

mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")
or die(mysql_error());

} else
if ($value != "")

mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '
$ftg')") or die(mysql_error());

}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e0'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td>Kundservice</td></tr>
<tr><td>Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e1" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::komm -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e2.php" method="POST">
<h1>Behov</h1>
<div class="explain-h">

I denna fas identifierar kunden ett behov, söker information och jämför olika produkter för 
att potentiellt täcka det identifierade behovet. Faktorer inom behovsfasen bidrar till att 
öka produkternas konverteringsgrad.

</div>

<h2>Kommunikationsmedier</h2>
<div class="explain-h">
Kommunikationsmedier är de verktyg och tekniker som används för att föra en dialog 

mellan er och kund. Syftet med följande frågor är att kartlägga vilka kommunikationsmedier 
ni använder och på vilket sätt.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekom1">

<h1>38. Vilka av följande kanaler utnyttjar ni?</h1>
<input type="checkbox" id="ekom11" name="ekom1[]" value="1" /><label for=

"ekom11">Telefontjänst</label>
<input type="checkbox" id="ekom12" name="ekom1[]" value="2" /><label for=

"ekom12">Talsvar</label>
<input type="checkbox" id="ekom13" name="ekom1[]" value="3" /><label for=

"ekom13">IP-telefoni</label>
<input type="checkbox" id="ekom14" name="ekom1[]" value="4" /><label for=

"ekom14">Butiksrådgivning</label>
<input type="checkbox" id="ekom15" name="ekom1[]" value="5" /><label for=

"ekom15">Återuppringning</label>
<input type="checkbox" id="ekom16" name="ekom1[]" value="6" /><label for=

"ekom16">Chatt</label>
<input type="checkbox" id="ekom17" name="ekom1[]" value="7" /><label for=

"ekom17">Elektroniska enkäter och formulär</label>
<input type="checkbox" id="ekom18" name="ekom1[]" value="8" /><label for=

"ekom18">E-post</label>
<input type="checkbox" id="ekom19" name="ekom1[]" value="9" /><label for=
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"ekom19">Sms</label>
<input type="checkbox" id="ekom110" name="ekom1[]" value="A" /><label for=

"ekom110">Fax</label>
<input type="checkbox" id="ekom111" name="ekom1[]" value="B" /><label for=

"ekom111">Brev</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekom2">

<h1>39. Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid beställningar?</h1>
<input type="checkbox" id="ekom21" name="ekom2[]" value="1" /><label for=

"ekom21">Telefontjänst</label>
<input type="checkbox" id="ekom22" name="ekom2[]" value="2" /><label for=

"ekom22">Talsvar</label>
<input type="checkbox" id="ekom23" name="ekom2[]" value="3" /><label for=

"ekom23">IP-telefoni</label>
<input type="checkbox" id="ekom24" name="ekom2[]" value="4" /><label for=

"ekom24">Butiksrådgivning</label>
<input type="checkbox" id="ekom25" name="ekom2[]" value="5" /><label for=

"ekom25">Återuppringning</label>
<input type="checkbox" id="ekom26" name="ekom2[]" value="6" /><label for=

"ekom26">Chatt</label>
<input type="checkbox" id="ekom27" name="ekom2[]" value="7" /><label for=

"ekom27">Elektroniska enkäter och formulär</label>
<input type="checkbox" id="ekom28" name="ekom2[]" value="8" /><label for=

"ekom28">E-post</label>
<input type="checkbox" id="ekom29" name="ekom2[]" value="9" /><label for=

"ekom29">Sms</label>
<input type="checkbox" id="ekom210" name="ekom2[]" value="A" /><label for=

"ekom210">Fax</label>
<input type="checkbox" id="ekom211" name="ekom2[]" value="B" /><label for=

"ekom211">Brev</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekom3">

<h1>40. Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid klagomål?</h1>
<input type="checkbox" id="ekom31" name="ekom3[]" value="1" /><label for=

"ekom31">Telefontjänst</label>
<input type="checkbox" id="ekom32" name="ekom3[]" value="2" /><label for=

"ekom32">Talsvar</label>
<input type="checkbox" id="ekom33" name="ekom3[]" value="3" /><label for=

"ekom33">IP-telefoni</label>
<input type="checkbox" id="ekom34" name="ekom3[]" value="4" /><label for=

"ekom34">Butiksrådgivning</label>
<input type="checkbox" id="ekom35" name="ekom3[]" value="5" /><label for=

"ekom35">Återuppringning</label>
<input type="checkbox" id="ekom36" name="ekom3[]" value="6" /><label for=

"ekom36">Chatt</label>
<input type="checkbox" id="ekom37" name="ekom3[]" value="7" /><label for=

"ekom37">Elektroniska enkäter och formulär</label>
<input type="checkbox" id="ekom38" name="ekom3[]" value="8" /><label for=

"ekom38">E-post</label>
<input type="checkbox" id="ekom39" name="ekom3[]" value="9" /><label for=
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"ekom39">Sms</label>
<input type="checkbox" id="ekom310" name="ekom3[]" value="A" /><label for=

"ekom310">Fax</label>
<input type="checkbox" id="ekom311" name="ekom3[]" value="B" /><label for=

"ekom311">Brev</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekom4">

<h1>41. Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst när kunden ställer 
komplicerade frågor?</h1>

<input type="checkbox" id="ekom41" name="ekom4[]" value="1" /><label for=
"ekom41">Telefontjänst</label>

<input type="checkbox" id="ekom42" name="ekom4[]" value="2" /><label for=
"ekom42">Talsvar</label>

<input type="checkbox" id="ekom43" name="ekom4[]" value="3" /><label for=
"ekom43">IP-telefoni</label>

<input type="checkbox" id="ekom44" name="ekom4[]" value="4" /><label for=
"ekom44">Butiksrådgivning</label>

<input type="checkbox" id="ekom45" name="ekom4[]" value="5" /><label for=
"ekom45">Återuppringning</label>

<input type="checkbox" id="ekom46" name="ekom4[]" value="6" /><label for=
"ekom46">Chatt</label>

<input type="checkbox" id="ekom47" name="ekom4[]" value="7" /><label for=
"ekom47">Elektroniska enkäter och formulär</label>

<input type="checkbox" id="ekom48" name="ekom4[]" value="8" /><label for=
"ekom48">E-post</label>

<input type="checkbox" id="ekom49" name="ekom4[]" value="9" /><label for=
"ekom49">Sms</label>

<input type="checkbox" id="ekom410" name="ekom4[]" value="A" /><label for=
"ekom410">Fax</label>

<input type="checkbox" id="ekom411" name="ekom4[]" value="B" /><label for=
"ekom411">Brev</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekom5">

<h1>42. Vilka av följande kanaler har ni för avsikt att reducera det 
kommande året?</h1>

<input type="checkbox" id="ekom51" name="ekom5[]" value="1" /><label for=
"ekom51">Telefontjänst</label>

<input type="checkbox" id="ekom52" name="ekom5[]" value="2" /><label for=
"ekom52">Talsvar</label>

<input type="checkbox" id="ekom53" name="ekom5[]" value="3" /><label for=
"ekom53">IP-telefoni</label>

<input type="checkbox" id="ekom54" name="ekom5[]" value="4" /><label for=
"ekom54">Butiksrådgivning</label>

<input type="checkbox" id="ekom55" name="ekom5[]" value="5" /><label for=
"ekom55">Återuppringning</label>

<input type="checkbox" id="ekom56" name="ekom5[]" value="6" /><label for=
"ekom56">Chatt</label>

<input type="checkbox" id="ekom57" name="ekom5[]" value="7" /><label for=
"ekom57">Elektroniska enkäter och formulär</label>

<input type="checkbox" id="ekom58" name="ekom5[]" value="8" /><label for=
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"ekom58">E-post</label>
<input type="checkbox" id="ekom59" name="ekom5[]" value="9" /><label for=

"ekom59">Sms</label>
<input type="checkbox" id="ekom510" name="ekom5[]" value="A" /><label for=

"ekom510">Fax</label>
<input type="checkbox" id="ekom511" name="ekom5[]" value="B" /><label for=

"ekom511">Brev</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekom6">

<h1>43. Vilka av följande kanaler har ni för avsikt lämna oförändrade det 
kommande året?</h1>

<input type="checkbox" id="ekom61" name="ekom6[]" value="1" /><label for=
"ekom61">Telefontjänst</label>

<input type="checkbox" id="ekom62" name="ekom6[]" value="2" /><label for=
"ekom62">Talsvar</label>

<input type="checkbox" id="ekom63" name="ekom6[]" value="3" /><label for=
"ekom63">IP-telefoni</label>

<input type="checkbox" id="ekom64" name="ekom6[]" value="4" /><label for=
"ekom64">Butiksrådgivning</label>

<input type="checkbox" id="ekom65" name="ekom6[]" value="5" /><label for=
"ekom65">Återuppringning</label>

<input type="checkbox" id="ekom66" name="ekom6[]" value="6" /><label for=
"ekom66">Chatt</label>

<input type="checkbox" id="ekom67" name="ekom6[]" value="7" /><label for=
"ekom67">Elektroniska enkäter och formulär</label>

<input type="checkbox" id="ekom68" name="ekom6[]" value="8" /><label for=
"ekom68">E-post</label>

<input type="checkbox" id="ekom69" name="ekom6[]" value="9" /><label for=
"ekom69">Sms</label>

<input type="checkbox" id="ekom610" name="ekom6[]" value="A" /><label for=
"ekom610">Fax</label>

<input type="checkbox" id="ekom611" name="ekom6[]" value="B" /><label for=
"ekom611">Brev</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekom7">

<h1>44. Vilka av följande kanaler har ni för avsikt att utöka det kommande 
året?</h1>

<input type="checkbox" id="ekom71" name="ekom7[]" value="1" /><label for=
"ekom71">Telefontjänst</label>

<input type="checkbox" id="ekom72" name="ekom7[]" value="2" /><label for=
"ekom72">Talsvar</label>

<input type="checkbox" id="ekom73" name="ekom7[]" value="3" /><label for=
"ekom73">IP-telefoni</label>

<input type="checkbox" id="ekom74" name="ekom7[]" value="4" /><label for=
"ekom74">Butiksrådgivning</label>

<input type="checkbox" id="ekom75" name="ekom7[]" value="5" /><label for=
"ekom75">Återuppringning</label>

<input type="checkbox" id="ekom76" name="ekom7[]" value="6" /><label for=
"ekom76">Chatt</label>

<input type="checkbox" id="ekom77" name="ekom7[]" value="7" /><label for=
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"ekom77">Elektroniska enkäter och formulär</label>
<input type="checkbox" id="ekom78" name="ekom7[]" value="8" /><label for=

"ekom78">E-post</label>
<input type="checkbox" id="ekom79" name="ekom7[]" value="9" /><label for=

"ekom79">Sms</label>
<input type="checkbox" id="ekom710" name="ekom7[]" value="A" /><label for=

"ekom710">Fax</label>
<input type="checkbox" id="ekom711" name="ekom7[]" value="B" /><label for=

"ekom711">Brev</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>
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<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e1'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Kundservice</td></tr>
<tr><td>Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e2" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::kundservice -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e3.php" method="POST">
<h2>Kundservice</h2>
<div class="explain-h">
Begreppet kundservice har en vidare mening än bara kundsupport och kan agera även 

som marknadsförings- och försäljningskanal.
</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekun1">

<h1>45. Hur stor betydelse har kundservice för att kunderna skall känna sig 
nöjda med er e-handelsverksamhet?</h1>

<input type="radio" id="ekun11" name="ekun1" value="1" /><label for="ekun11">
1 - Avgörande betydelse</label>

<input type="radio" id="ekun12" name="ekun1" value="2" /><label for="ekun12">
2</label>

<input type="radio" id="ekun13" name="ekun1" value="3" /><label for="ekun13">
3</label>

<input type="radio" id="ekun14" name="ekun1" value="4" /><label for="ekun14">
4</label>

<input type="radio" id="ekun15" name="ekun1" value="5" /><label for="ekun15">
5</label>

<input type="radio" id="ekun16" name="ekun1" value="6" /><label for="ekun16">
6</label>

<input type="radio" id="ekun17" name="ekun1" value="7" /><label for="ekun17">
7 - Ingen betydelse</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekun2">

<h1>46. Hur mycket anser ni att er kundservice bidrar med till att öka 
försäljningsvolymen?</h1>

<input type="radio" id="ekun21" name="ekun2" value="1" /><label for="ekun21">
1 - Väldigt mycket</label>
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<input type="radio" id="ekun22" name="ekun2" value="2" /><label for="ekun22">
2</label>

<input type="radio" id="ekun23" name="ekun2" value="3" /><label for="ekun23">
3</label>

<input type="radio" id="ekun24" name="ekun2" value="4" /><label for="ekun24">
4</label>

<input type="radio" id="ekun25" name="ekun2" value="5" /><label for="ekun25">
5</label>

<input type="radio" id="ekun26" name="ekun2" value="6" /><label for="ekun26">
6</label>

<input type="radio" id="ekun27" name="ekun2" value="7" /><label for="ekun27">
7 - Inte alls</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekun3">

<h1>47. Hur avser ni att fördela resurser för kundservice det kommande året?
</h1>

<input type="radio" id="ekun31" name="ekun3" value="1" /><label for="ekun31">
Mer resurser</label>

<input type="radio" id="ekun32" name="ekun3" value="2" /><label for="ekun32">
Oförändrat</label>

<input type="radio" id="ekun33" name="ekun3" value="3" /><label for="ekun33">
Mindre resurser</label>

<input type="radio" id="ekun34" name="ekun3" value="4" /><label for="ekun34">
Vet ej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekun4">

<h1>48. Hur lång genomsnittlig svarstid har ni inom följande 
kundtjänstkanaler?</h1>

<i>Vänligen uppskatta antal minuter för respektive kundtjänstkanal</i><br />
<table border="0">

<?php
// Kod som visar de alternativ som kryssats för på föregående sida under #ekom1.
foreach ($_POST['ekom1'] as $k => $v) {

switch ($v) {
case '1': echo '<tr><td>Telefontjänst</td><td><input type="number" name="ekun4_1" 

min="0" /></td></tr>'; break;
case '2': echo '<tr><td>Talsvar</td><td><input type="number" name="ekun4_2" min="0" 

/></td></tr>'; break;
case '3': echo '<tr><td>IP-telefoni</td><td><input type="number" name="ekun4_3" 

min="0" /></td></tr>'; break;
case '4': echo '<tr><td>Butiksrådgivning</td><td><input type="number" name="ekun4_4" 

min="0" /></td></tr>'; break;
case '5': echo '<tr><td>Återuppringning</td><td><input type="number" name="ekun4_5" 

min="0" /></td></tr>'; break;
case '6': echo '<tr><td>Chatt</td><td><input type="number" name="ekun4_6" min="0" 

/></td></tr>'; break;
case '7': echo '<tr><td>Elektroniska enkäter och formulär</td><td><input 

type="number" name="ekun4_7" min="0" /></td></tr>'; break;
case '8': echo '<tr><td>E-post</td><td><input type="number" name="ekun4_8" min="0" 

/></td></tr>'; break;
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case '9': echo '<tr><td>Sms</td><td><input type="number" name="ekun4_9" min="0" 
/></td></tr>'; break;

case 'A': echo '<tr><td>Fax</td><td><input type="number" name="ekun4_10" min="0" 
/></td></tr>'; break;

case 'B': echo '<tr><td>Brev</td><td><input type="number" name="ekun4_11" min="0" 
/></td></tr>'; break;

default: break;
}

}
?>

</table>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ekun5">

<h1>49. Erbjuder ni kundsupport via sociala medier?</h1>
<input type="radio" id="ekun51" name="ekun5" value="1" /><label for="ekun51">

Ja</label>
<input type="radio" id="ekun52" name="ekun5" value="2" /><label for="ekun52">

Nej</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>
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</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e2'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td>Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e3" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::marknadsföring -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e4.php" method="POST">
<h2>Marknadsföring</h2>
<div class="explain-h">Marknadsföring är en kritisk del i affären och inom e-handeln 

görs inga undantag. Inom e-handeln krävs andra strategier och verktyg för att lyckas jämfört 
med den fysiska handeln. Därför är det kritiskt att identifiera på vilket sätt ert företag 
marknadsför sig på nätet.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="emar1">

<h1>50. Vilka marknadsföringskanaler använder ni idag?</h1>
<i>Välj ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="emar11" name="emar1[]" value="1" /><label for=

"emar11">Bannerannonsering</label>
<input type="checkbox" id="emar12" name="emar1[]" value="2" /><label for=

"emar12">Google Adwords</label>
<input type="checkbox" id="emar13" name="emar1[]" value="3" /><label for=

"emar13">Prisjämförelsesidor</label>
<input type="checkbox" id="emar14" name="emar1[]" value="4" /><label for=

"emar14">Sökmotoroptimering</label>
<input type="checkbox" id="emar15" name="emar1[]" value="5" /><label for=

"emar15">Nyhetsbrev</label>
<input type="checkbox" id="emar16" name="emar1[]" value="6" /><label for=

"emar16">Bloggar</label>
Andra kanaler<input type="text" name="emar1_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="explain">
<ul>

<li>Bannerannonsering är en typ av webbannonsering som brukar exponeras på 
nätet och dessa banners brukar placeras på strategiska webbplatser där e-handelsföretagets 
potentiella kunder vistas.</li>

<li>Google Adwords ger företag möjlighet att annonsera via sökresultaten på 
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Googles sökmotor. Sannolikheten ökar att användaren klickar på annonsen i och med att denne 
har sökt efter dessa typer av produkter.</li>

<li>Företag som arrangerar prisjämförelser samarbetar ofta med fysiska och 
elektroniska butiker där butikerna förser företagen med fullständig information om deras 
produkter. Detta är oftast en gratis tjänst men butikerna kan exponeras på ett bättre sätt 
via olika tjänster som är avgiftsbelagda.</li>

<li>Sökoptimering som vanligen förkortas SEO (Search Engine Optimizing) 
syftar på metoder vars målsättning är att ge specifika webbplatser en hög ranking på 
sökmotorernas träfflistor.</li>

<li>Nyhetsbrev är en marknadsföringskanal som möjliggör att e-handlaren på 
regelbunden basis kan nå sina kunder med exempelvis nya erbjudanden eller information om 
kommande produkter.</li>

</ul>
</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="emar2">

<h1>51. På vilket sätt marknadsför ni er i den mobila kanalen?</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="emar21" name="emar2[]" value="1" /><label for=

"emar21">Marknadsför oss ej</label>
<input type="checkbox" id="emar22" name="emar2[]" value="2" /><label for=

"emar22">Sms</label>
<input type="checkbox" id="emar23" name="emar2[]" value="3" /><label for=

"emar23">Bannerannonsering</label>
<input type="checkbox" id="emar24" name="emar2[]" value="4" /><label for=

"emar24">Rabatterade priser</label>
<input type="checkbox" id="emar25" name="emar2[]" value="5" /><label for=

"emar25">Erbjudanden avgränsade i tid</label>
<input type="checkbox" id="emar26" name="emar2[]" value="6" /><label for=

"emar26">Erbjudanden avgränsade i rum</label>
<input type="checkbox" id="emar27" name="emar2[]" value="7" /><label for=

"emar27">Varor som kan köpas exklusivt via den mobila kanalen</label>
Annat sätt<input type="text" name="emar2_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="emar3">

<h1>52. Har ni formulerat lojalitetsprogram för att behålla kunder?</h1>
<input type="radio" class="ja" id="emar31" name="emar3" value="1" /><label

for="emar31">Ja</label>
<input type="radio" class="nej" id="emar32" name="emar3" value="2" /><label

for="emar32">Nej</label>

<div class="explain">Lojalitetsprogram syftar till att skapa en större 
kundlojalitet på webbplatsen genom att e-handelsföretaget belönar återkommande kunder.</div>

<div class="q_ja" id="emar3_ja">
<h1>Om ja, i vilken utsträckning?</h1>
<input type="radio" id="emar3_ja1" name="emar3_ja" value="1" /><label for

="emar3_ja1">1 - Mycket stor</label>
<input type="radio" id="emar3_ja2" name="emar3_ja" value="2" /><label for

="emar3_ja2">2</label>
<input type="radio" id="emar3_ja3" name="emar3_ja" value="3" /><label for

="emar3_ja3">3</label>
<input type="radio" id="emar3_ja4" name="emar3_ja" value="4" /><label for
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="emar3_ja4">4</label>
<input type="radio" id="emar3_ja5" name="emar3_ja" value="5" /><label for

="emar3_ja5">5</label>
<input type="radio" id="emar3_ja6" name="emar3_ja" value="6" /><label for

="emar3_ja6">6</label>
<input type="radio" id="emar3_ja7" name="emar3_ja" value="7" /><label for

="emar3_ja7">7 - Mycket liten</label>
<input type="radio" id="emar3_ja8" name="emar3_ja" value="8" /><label for

="emar3_ja8">8 - Vet ej</label>
</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="emar4">

<h1>53. Finns det lojalitetsprogram som är specifikt anpassade efter 
kundernas individuella behov och önskemål?</h1>

<input type="radio" id="emar41" name="emar4" value="1" /><label for="emar41">
Ja</label>

<input type="radio" id="emar42" name="emar4" value="2" /><label for="emar42">
Nej, men planerat att införas kommande år</label>

<input type="radio" id="emar43" name="emar4" value="3" /><label for="emar43">
Nej, men planerat att införas om 2-3 år</label>

<input type="radio" id="emar44" name="emar4" value="4" /><label for="emar44">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="emar5">

<h1>54. Använder ni er av mikrobloggning i er marknadsföring?</h1>
<input type="radio" class="ja" id="emar51" name="emar5" value="1" /><label

for="emar51">Ja</label>
<input type="radio" class="nej" id="emar52" name="emar5" value="2" /><label

for="emar52">Nej</label>

<div class="q_ja" id="emar5_ja">
<h1>Om ja, på vilket sätt?</h1>
<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br/>
<input type="checkbox" id="emar5_ja1" name="emar5_ja[]" value="1" />

<label for="emar5_ja1">Inför event</label>
<input type="checkbox" id="emar5_ja2" name="emar5_ja[]" value="2" />

<label for="emar5_ja2">Presentation av nya produkter</label>
<input type="checkbox" id="emar5_ja3" name="emar5_ja[]" value="3" />

<label for="emar5_ja3">Bygga varumärke</label>
<input type="checkbox" id="emar5_ja4" name="emar5_ja[]" value="4" />

<label for="emar5_ja4">Förädla SEO</label>
Annat sätt<input type="text" name="emar5_ja_a" />

</div>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="emar6">

<h1>55. Planerar ni att exponera era produkter i virtuella gallerior?</h1>
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<input type="radio" id="emar61" name="emar6" value="1" /><label for="emar61">
Ja</label>

<input type="radio" id="emar62" name="emar6" value="2" /><label for="emar62">
Nej, men planerar att genomföra kommande år</label>

<input type="radio" id="emar63" name="emar6" value="3" /><label for="emar63">
Nej, men planerar att genomföra om 2-3 år</label>

<input type="radio" id="emar64" name="emar6" value="4" /><label for="emar64">
Nej</label>

<input type="radio" id="emar65" name="emar6" value="5" /><label for="emar65">
Vet ej/har aldrig hört talas om virtuella gallerior</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="explain">En virtuell galleria är som en fysisk galleria där olika 
varumärken och produkter finns samlade och exponeras, fast den finns på nätet. Skillnaden 
mot en vanlig hemsida med bilder är att konsumenten kan får känslan av att gå runt i en 
riktig fysisk butik. Exempel på virtuella gallerior i dag är Dressman, Tradera, Blocket och 
Modegallerian.</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>
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<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e3'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Informationssökning</td></tr>
<tr><td>Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
<tr><td>Leverans</td></tr>

</table>
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</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e4" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::info-sökning -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e5.php" method="POST">
<h2>Informationssökning</h2>
<div class="explain-h">Informationssökning handlar om att på ett snabbt och 

pedagogiskt sätt tillhandahålla relevant produktinformation, i webbutiken, på mobiltelefonen 
eller via sociala medier.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="einf1">

<h1>56. Finns det en sökfunktion i er e-butik?</h1>
<input type="radio" class="ja" id="einf11" name="einf1" value="1" /><label

for="einf11">Ja</label>
<input type="radio" class="nej" id="einf12" name="einf1" value="2" /><label

for="einf12">Nej</label>

<div class="q_ja" id="einf1_ja">
<h1>Om ja, vad innehåller sökfunktionen?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="einf1_ja1" name="einf1_ja[]" value="1" />

<label for="einf1_ja1">En avancerad sökfunktion med olika kategoriseringar, exempelvis pris, 
varumärke eller leveranstid</label>

<input type="checkbox" id="einf1_ja2" name="einf1_ja[]" value="2" />
<label for="einf1_ja2">En avancerad sökfunktion med autokorrektion</label>

<input type="checkbox" id="einf1_ja3" name="einf1_ja[]" value="3" />
<label for="einf1_ja3">En förklaring av hur sökfunktionen fungerar</label>

</div>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="einf2">

<h1>57. Besvarar ni så kallade Frequently Asked Questions (FAQ) via er 
webbplats?</h1>

<input type="radio" id="einf21" name="einf2" value="1" /><label for="einf21">
Ja</label>

<input type="radio" id="einf22" name="einf2" value="2" /><label for="einf22">
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Nej</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e4'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td>Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e5" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::prisjämförelse -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e6.php" method="POST">
<h2>Produktjämförelse</h2>
<div class="explain-h">Jämförelse av produkter underlättar kundens köpbeslut när 

denne väl har identifierat olika produktalternativ. Funktioner som ökar kundens möjligheter 
att jämföra produkter är exempelvis lämpliga när kunden måste ta ställning till detaljerade 
produktspecifikationer.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="epri1">

<h1>58. Går det att se och jämföra olika produkter samtidigt på er hemsida, 
för att exempelvis jämföra olika produkters specifikationer?</h1>

<input type="radio" id="epri11" name="epri1" value="1" /><label for="epri11">
Ja</label>

<input type="radio" id="epri12" name="epri1" value="2" /><label for="epri12">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="epri2">

<h1>59. I samband med produktjämförelser, går det att se kundrecensioner om 
produkterna?</h1>

<input type="radio" id="epri21" name="epri2" value="1" /><label for="epri21">
Ja</label>

<input type="radio" id="epri22" name="epri2" value="2" /><label for="epri22">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
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if (isset($_POST['hidden'])) {
echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 

/><br/>';
unset($_POST['hidden']);

}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e5'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Beställning</td></tr>
<tr><td>Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e6" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::beställning -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e7.php" method="POST">
<h1>Förvärv</h1>
<div class="explain-h">I denna fas köps produkten, kunden lägger en order, betalar 

och får produkten i sin ägo. E-handelsföretag kan förstärka kundens förvärvsupplevelse genom 
att bistå med tydlig leverensinformation och genomarbetade returneringsfunktioner. Detta 
område ska synliggöra vilka faktorer som är kritiska vid beställning, betalning och den 
övergipande säkerheten när ett köp ska genomföras.

</div>

<h2>Beställning</h2>
<div class="explain-h">I beställningsmomentet ska en rad åtaganden genomföras innan 

själva betalningen kan ske. Vilka moment kunden måste genomgå varierar beroende på om kunden 
är ny och ska registrera ett konto eller om det är en befintlig kund.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ebes1">

<h1>60. Synliggörs antalet steg till kassan fram till betalmomentet?</h1>
<input type="radio" id="ebes11" name="ebes1" value="1" /><label for="ebes11">

Ja</label>
<input type="radio" id="ebes12" name="ebes1" value="2" /><label for="ebes12">

Nej</label>

<div class="explain">Antal steg räknas från och med det första fönstret till 
och med fönstret där konsumenten ombeds bekräfta betalning.</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ebes2">

<h1>61. Finns en kundvagn i er webbutik?</h1>
<input type="radio" class="ja" id="ebes21" name="ebes2" value="1" /><label

for="ebes21">Ja</label>
<input type="radio" class="nej" id="ebes22" name="ebes2" value="2" /><label
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for="ebes22">Nej</label>

<div class="q_ja" id="ebes2_ja">
<h1>Om ja, vilka av kvalifikationerna nedan uppfyller kundvagnen?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="ebes2_ja1" name="ebes2_ja[]" value="1" />

<label for="ebes2_ja1">Kundvagnen är högt placerad vilket gör att man inte behöver scrolla 
ned för att se den</label>

<input type="checkbox" id="ebes2_ja2" name="ebes2_ja[]" value="2" />
<label for="ebes2_ja2">Kundvagnen är ständigt synlig oavsett var på webbplatsen kunden 
befinner sig</label>

<input type="checkbox" id="ebes2_ja3" name="ebes2_ja[]" value="3" />
<label for="ebes2_ja3">Kundvagnen sticker ut och förtydligas genom exempelvis färgval eller 
utformning</label>

</div>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ebes3">

<h1>62. Finns det möjlighet till en snabbkassa för kunder som sällan shoppar 
på er webbplats eller inte vill registrera sig?</h1>

<input type="radio" id="ebes31" name="ebes3" value="1" /><label for="ebes31">
Ja</label>

<input type="radio" id="ebes32" name="ebes3" value="2" /><label for="ebes32">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ebes4">

<h1>63. Går det att registrera sig på er webbutik via sociala medier?</h1>
<input type="checkbox" id="ebes41" name="ebes4[]" value="1" /><label for=

"ebes41">Ja, via Facebook</label>
<input type="checkbox" id="ebes42" name="ebes4[]" value="2" /><label for=

"ebes42">Ja, via Twitter</label>
<input type="checkbox" id="ebes43" name="ebes4[]" value="3" /><label for=

"ebes43">Ja, via annat medium</label>
<input type="checkbox" id="ebes44" name="ebes4[]" value="4" /><label for=

"ebes44">Nej</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ebes5">

<h1>64. Erbjuder ni prisgaranti?</h1>
<input type="radio" id="ebes51" name="ebes5" value="1" /><label for="ebes51">

Ja</label>
<input type="radio" id="ebes52" name="ebes5" value="2" /><label for="ebes52">

Nej</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
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// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 
Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.

if (isset($_POST['hidden'])) {
echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 

/><br/>';
unset($_POST['hidden']);

}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e6'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Betalning</td></tr>
<tr><td>Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e7" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::betalning -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e8.php" method="POST">
<h1>Betalning</h1>
<div class="qW">

<div class="q" id="ebet1">
<h1>65. På vilka sätt kan kunden betala i er webbutik?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="ebet11" name="ebet1[]" value="1" /><label for=

"ebet11">Fakturabetalning</label>
<input type="checkbox" id="ebet12" name="ebet1[]" value="2" /><label for=

"ebet12">Postförskott</label>
<input type="checkbox" id="ebet13" name="ebet1[]" value="3" /><label for=

"ebet13">Kontokort</label>
<input type="checkbox" id="ebet14" name="ebet1[]" value="4" /><label for=

"ebet14">Direktbetalning</label>
<table border="0">
<tr><td>Annat sätt</td><td><input type="text" name="ebet1_a" /></td></tr>
</table>

<div class="explain">Direktbetalning kan ske om kunden har tillgång till 
internetbetalning via sin bank. Då kan varan betalas i samband med köpet på e-handelsplatsen 
genom att kunden länkas från en e-handelsplats till kundens bank.</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="ebet2">

<h1>66. Erbjuder ni merförsäljning av produkter vid köptillfället?</h1>
<input type="radio" id="ebet21" name="ebet2" value="1" /><label for="ebet21">

Ja</label>
<input type="radio" id="ebet22" name="ebet2" value="2" /><label for="ebet22">

Nej</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>
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<div class="qW">
<div class="q" id="ebet3">

<h1>67. Har ni funktioner som möjliggör att kunden kan avsluta köp direkt 
via Facebook, det vill säga att kunden inte länkas till webbsidan utan genomför köpet på 
Facebookssidan?</h1>

<input type="radio" id="ebet31" name="ebet3" value="1" /><label for="ebet31">
Ja</label>

<input type="radio" id="ebet32" name="ebet3" value="2" /><label for="ebet32">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
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</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e7'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Säkerhet</td></tr>
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<tr><td>Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e8" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::säkerhet -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e9.php" method="POST">
<h1>Säkerhet</h1>
<div class="explain-h">Inför ett köpbeslut är det viktigt att kunden känner tillit 

för e-handelsplatsen såväl som för det säljande företaget i fråga. Säkerheten är en 
betydande del av köpprocessen och om kunden inte till fullo förlitar sig på e-handelsplatsen 
föreligger stor risk att köpet inte kommer genomföras.</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="esak1">

<h1>68. Skickas ett kontrollmejl efter genomfört köp med produktnummer och 
annan viktig information?</h1>

<input type="radio" id="esak11" name="esak1" value="1" /><label for="esak11">
Ja</label>

<input type="radio" id="esak12" name="esak1" value="2" /><label for="esak12">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="esak2">

<h1>69. Skyddas era kunduppgifter med total sekretess?</h1>
<input type="radio" id="esak21" name="esak2" value="1" /><label for="esak21">

Ja</label>
<input type="radio" id="esak22" name="esak2" value="2" /><label for="esak22">

Nej</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="esak3">

<h1>70. Finns en utförlig företagspresentation tillgänglig på webbplatsen?
</h1>

<input type="radio" class="ja" id="esak31" name="esak3" value="1" /><label
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for="esak31">Ja</label>
<input type="radio" class="nej" id="esak32" name="esak3" value="2" /><label

for="esak32">Nej</label>

<div class="q_ja" id="esak3_ja">
<h1>Om ja, vilken information finns tillgänglig?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="esak3_ja1" name="esak3_ja[]" value="1" />

<label for="esak3_ja1">Företagsinformation</label>
<input type="checkbox" id="esak3_ja2" name="esak3_ja[]" value="2" />

<label for="esak3_ja2">Adress</label>
<input type="checkbox" id="esak3_ja3" name="esak3_ja[]" value="3" />

<label for="esak3_ja3">Kontaktuppgifter till anställda</label>
</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="esak4">

<h1>71. Finns följande information tillgänglig på er webbplats?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="esak41" name="esak4[]" value="1" /><label for=

"esak41">Köpvillkor</label>
<input type="checkbox" id="esak42" name="esak4[]" value="2" /><label for=

"esak42">Betalningsvillkor</label>
<input type="checkbox" id="esak43" name="esak4[]" value="3" /><label for=

"esak43">Leveransvillkor</label>
<input type="checkbox" id="esak44" name="esak4[]" value="4" /><label for=

"esak44">Policy för returer</label>
<input type="checkbox" id="esak45" name="esak4[]" value="5" /><label for=

"esak45">Certifieringar, till exempel "Trygg e-handel", "Certifierad E-handel"</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
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mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")
or die(mysql_error());

} else
if ($value != "")

mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '
$ftg')") or die(mysql_error());

}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e8'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
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<tr><td style="background-color: #F7941E">Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td>Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e9" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::leverans och installation -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e10.php" method="POST">
<h1>Leverans och installation</h1>
<div class="explain-h">I denna del av förvärvsfasen måste företaget säkerställa att 

varan skickas och att kunden känner förtroende för leveranstiderna. Frågor kring 
leveransföljning och publicering av leveransstatistik är därför centrala inom detta område.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="elev1">

<h1>72. Har era kunder möjlighet att följa leverans av en beställd produkt i 
realtid?</h1>

<input type="radio" class="ja" id="elev11" name="elev1" value="1" /><label
for="elev11">Ja</label>

<input type="radio" class="nej" id="elev12" name="elev1" value="2" /><label
for="elev12">Nej</label>

<div class="q_ja" id="elev1_ja">
<h1>Om ja, går det då att få följande information om produkten?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="elev1_ja1" name="elev1_ja[]" value="1" />

<label for="elev1_ja1">Position</label>
<input type="checkbox" id="elev1_ja2" name="elev1_ja[]" value="2" />

<label for="elev1_ja2">Skick</label>
<input type="checkbox" id="elev1_ja3" name="elev1_ja[]" value="3" />

<label for="elev1_ja3">Distributionsföretag</label>
<tr><td>Förutom ovan nämnd information går det även att få fram

</td><td><input type="text" name="elev1_ja_a" /></td></tr>
</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="elev2">

<h1>73. Publicerar ni mätningar och statistik med avseende på leveranstider 
för att kunden ska få en uppfattning om er leveranssäkerhet?</h1>
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<input type="radio" id="elev21" name="elev2" value="1" /><label for="elev21">
Ja</label>

<input type="radio" id="elev22" name="elev2" value="2" /><label for="elev22">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="elev3">

<h1>74. Finns en utarbetad strategi för att tillfredsställa kunder som är 
missnöjda med leverans eller installation av produkt?</h1>

<input type="radio" id="elev31" name="elev3" value="1" /><label for="elev31">
Ja</label>

<input type="radio" id="elev32" name="elev3" value="2" /><label for="elev32">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>
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<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e9'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
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<tr><td style="background-color: #8CC63F">Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Returnering</td></tr>
<tr><td>Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e10" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::returnering -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e11.php" method="POST">
<h1>Ägarskap</h1>
<div class="explain-h">Ägarskapsfasen inleds när kunden betalat för en produkt och 

fått den levererad. I denna fas belyses returneringsmöjligheter samt uppföljning av köp som 
kan göras i syfte att återkoppla till kundens köpupplevelse.

</div>

<h2>Returnering</h2>
<div class="explain-h">En fungerande returnering är en viktig tjänst när kunden väl 

mottagit produkten. Om kunden av någon anledning inte är nöjd med den inhandlade produkten 
bör det finnas möjlighet att returnera. Detta är speciellt viktigt inom e-handeln där det i 
många fall är svårt att i förväg skaffa sig en korrekt bild av produkterna.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="eret2">

<h1>75. Går det att lämna tillbaka varor i den fysiska butiken även om de är 
inhandlade i webbutiken?</h1>

<input type="radio" id="eret21" name="eret2" value="1" /><label for="eret21">
Ja</label>

<input type="radio" id="eret22" name="eret2" value="2" /><label for="eret22">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="eret3">

<h1>76. Använder ni elektroniska kvitton?</h1>
<input type="radio" id="eret31" name="eret3" value="1" /><label for="eret31">

Ja</label>
<input type="radio" id="eret32" name="eret3" value="2" /><label for="eret32">

Nej</label>
</div>
<div class="qh"></div>
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</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="eret4">

<h1>77. Tillhandahåller ni information om var kunderna kan vända sig för att 
få hjälp och service vid problem med produkter?</h1>

<input type="radio" id="eret41" name="eret4" value="1" /><label for="eret41">
Ja</label>

<input type="radio" id="eret42" name="eret4" value="2" /><label for="eret42">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
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</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e10'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
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<tr><td style="background-color: #8CC63F">Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Returnering</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td>Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e11" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::uppföljning -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="e12.php" method="POST">
<h2>Uppföljning</h2>
<div class="explain-h">Efter att kunden gjort ett köp kan e-handelsföretaget välja 

att kontakta kunden, till exempel för att visa på tacksamhet eller ställa frågor.</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="eupp1">

<h1>78. Följer ni upp kunder som har handlat via er webbutik?</h1>
<input type="radio" class="ja" id="eupp11" name="eupp1" value="1" /><label

for="eupp11">Ja</label>
<input type="radio" class="nej" id="eupp12" name="eupp1" value="2" /><label

for="eupp12">Nej</label>
<div class="q_ja" id="eupp1_ja">

<h1>Om ja, på vilket sätt följer ni upp era kunder?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="eupp1_ja1" name="eupp1_ja[]" value="1" />

<label for="eupp1_ja1">Via telefonsamtal</label>
<input type="checkbox" id="eupp1_ja2" name="eupp1_ja[]" value="2" />

<label for="eupp1_ja2">Via mail</label>
<tr><td>Annat sätt</td><td><input type="text" name="eupp1_ja_a" />

</td></tr>
</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="eupp2">

<h1>79. I vilket avseende har ni velat ta kontakt med era kunder efter att 
de genomfört ett köp?</h1>

<i>Du kan kryssa i flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="eupp21" name="eupp2[]" value="1" /><label for=

"eupp21">Kontrollera om kunden varit nöjd med sitt köp</label>
<input type="checkbox" id="eupp22" name="eupp2[]" value="2" /><label for=

"eupp22">Tacka kunden för att denne handlar hos er</label>
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<input type="checkbox" id="eupp23" name="eupp2[]" value="3" /><label for=
"eupp23">Få feedback</label>

<input type="checkbox" id="eupp24" name="eupp2[]" value="4" /><label for=
"eupp24">Föreslå för kunden om denne kan tänka sig att få erbjudanden och nyhetsbrev</label>

<input type="checkbox" id="eupp25" name="eupp2[]" value="5" /><label for=
"eupp25">Informera om komplemententprodukter</label>

<tr><td>I annat avseende</td><td><input type="text" name="eupp2_a" />
</td></tr>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>
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<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e11'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td>Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
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<tr><td style="background-color: #8CC63F">Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Returnering</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_e12" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::betalning -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="x2.php" method="POST">
<h1>Återlämning</h1>
<div class="explain-h">I denna fas anser kunden att produkten har tjänat ut sitt 

syfte. Avskaffning eller avveckling av en produkt kan ske på flera olika sätt, exempelvis 
genom att produkten slängs, byts, returneras eller säljs vidare. En uttjänad produkt som 
kasseras på ett klimatsmart sätt bidrar till ett mer långsiktigt miljöperspektiv. Dessa 
typer av frågor behandlas i detta avsnitt.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="eavv1">

<h1>80. Tar ni emot uttjänade produkter som kunder har handlat hos er förut 
för att exempelvis visa på miljöansvar?</h1>

<input type="radio" id="eavv11" name="eavv1" value="1" /><label for="eavv11">
Ja</label>

<input type="radio" id="eavv12" name="eavv1" value="2" /><label for="eavv12">
Nej</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';

-2-



D:\Program\wampserver2.2d\www\ACA\F1\enkat\e12.php den 28 maj 2012 17:03

unset($_POST['ftg']);
}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e12'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) {

$result[] = $arr;
}

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
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<tr><td style="background-color: #8CC63F">Leverans</td></tr>
</table>

</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Returnering</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_x1" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- X::allmänna frågor -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="x2.php" method="POST">
<h1>Multipla kanaler</h1>
<div class="explain">Betalningsformer, information och marknadsföring är inte längre 

begränsade till enskilda isolerade kanaler och då ges kunderna fler handlingsalternativ och 
valfrihet vilket leder till ett mer individanpassat konsumtionsbeteende. I detta avsnitt 
kommer hanteringen av flera kanaler simultant, så kallade multipla kanaler, att kartläggas.
</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '
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$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_e12'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #F7941E">Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Leverans</td></tr>

</table>
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</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Returnering</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_x2" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<!-- E::returnering -->
<div id="bottom">

<form id="form1" action="tack1.php" method="POST">
<h1>Multipla kanaler</h1>
<div class="explain-h">Betalningsformer, information och marknadsföring är inte 

längre begränsade till enskilda isolerade kanaler. På så vis ges kunderna fler 
handlingsalternativ och valfrihet vilket leder till ett mer individanpassat 
konsumtionsbeteende. I detta avsnitt kommer hanteringen av flera kanaler simultant, så 
kallade multipla kanaler, att kartläggas.

</div>

<h2>Allmänna frågor om multipla kanaler</h2>
<div class="qW">

<div class="q" id="xa1">
<h1>81. Vilka kanaler utnyttjar ni för att interagera med kunder?</h1>
<input type="checkbox" id="xa11" name="xa1[]" value="1" /><label for="xa11">

Fysiska butiker</label>
<input type="checkbox" id="xa12" name="xa1[]" value="2" /><label for="xa12">

Webbplatser</label>
<input type="checkbox" id="xa13" name="xa1[]" value="3" /><label for="xa13">

Sociala medier</label>
<input type="checkbox" id="xa14" name="xa1[]" value="4" /><label for="xa14">

Mobila enheter</label>
<input type="checkbox" id="xa15" name="xa1[]" value="5" /><label for="xa15">

Evenemang</label>
<input type="checkbox" id="xa16" name="xa1[]" value="6" /><label for="xa16">

Digital skyltning</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa2">

<h1>82. Vilka av följande funktioner är viktiga för er multikanalstrategi?
</h1>

<input type="checkbox" id="xa21" name="xa2[]" value="1" /><label for="xa21">
Produktrecensioner skrivna av kunder</label>

<input type="checkbox" id="xa22" name="xa2[]" value="2" /><label for="xa22">
Produktrecensioner skrivna av er själva</label>
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<input type="checkbox" id="xa23" name="xa2[]" value="3" /><label for="xa23">
Guidning genom köpprocesser</label>

<input type="checkbox" id="xa24" name="xa2[]" value="4" /><label for="xa24">
Personlig service</label>

<input type="checkbox" id="xa25" name="xa2[]" value="5" /><label for="xa25">
Produktbeskrivningar</label>

<input type="checkbox" id="xa26" name="xa2[]" value="6" /><label for="xa26">
Sökfunktioner</label>

<input type="checkbox" id="xa27" name="xa2[]" value="7" /><label for="xa27">
Leveransföljning</label>

<input type="checkbox" id="xa28" name="xa2[]" value="8" /><label for="xa28">
Snabba leveranser</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa3">

<h1>83. Vilken är er viktigaste kanal mot kund?</h1>
<input type="radio" id="xa31" name="xa3" value="1" /><label for="xa31">

Fysisk butik</label>
<input type="radio" id="xa32" name="xa3" value="2" /><label for="xa32">

Webbplats</label>
Annan kanal<input type="text" name="xa3_a" />

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa4">

<h1>84. Tillhandahåller ni någon av följande multikanallösningar?</h1>
<input type="checkbox" id="xa41" name="xa4[]" value="1" /><label for="xa41">

Kunder kan avläsa QR-koder på produkter och har möjlighet att lägga upp kommentarer som 
visas på webbsajten eller i sociala medier.</label>

<input type="checkbox" id="xa42" name="xa4[]" value="2" /><label for="xa42">
Kunder kan avläsa EAN-koder (streckkoder) på produkter och få ett köperbjudande via er 
e-handel.</label>

<input type="checkbox" id="xa43" name="xa4[]" value="3" /><label for="xa43">
Kunder har möjlighet att genomföra köp i er e-handelsbutik via datorer som finns 
tillgängliga i den fysiska butiken.</label>

<input type="checkbox" id="xa44" name="xa4[]" value="4" /><label for="xa44">
Rabatter från den mobila kanalen kan användas i den fysiska butiken</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa5">

<h1>85. Har ni samma prissättning på produkter inom alla kanaler?</h1>
<input type="radio" class="nej" id="xa51" name="xa5" value="1" /><label for=

"xa51">Ja</label>
<input type="radio" class="ja" id="xa52" name="xa5" value="2" /><label for=

"xa52">Nej</label>

<div class="q_ja" id="xa5_ja">
<h1>Om nej, av vilka anledningar har ni valt olika prissättning?</h1>
<i>Kryssa i ett eller flera alternativ</i><br />
<input type="checkbox" id="xa5_ja1" name="xa5_ja[]" value="1" /><label
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for="xa5_ja1">Bättre kunderbjudande inom den dyrare kanalen</label>
<input type="checkbox" id="xa5_ja2" name="xa5_ja[]" value="2" /><label

for="xa5_ja2">Högre företagskostnader inom den dyrare kanalen</label>
Annan anledning<input type="text" name="xa5_ja_a" />

</div>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa6">

<h1>86. Anser ni att det är viktigt att pressa priserna på webbplatsen?</h1>
<input type="radio" id="xa61" name="xa6[]" value="1" /><label for="xa61">Ja

</label>
<input type="radio" id="xa62" name="xa6[]" value="2" /><label for="xa62">Nej

</label>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa7">

<h1>87. Anser ni att multipla kanaler kommer att vara ett kritiskt område 
för er affärsverksamhet i framtiden?</h1>

<input type="radio" id="xa71" name="xa7[]" value="1" /><label for="xa71">Ja
</label>

<input type="radio" id="xa72" name="xa7[]" value="2" /><label for="xa72">Nej
</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa8">

<h1>88. Anser ni att pop-up-butiker är en värdeskapande multikanallösning?
</h1>

<input type="radio" id="xa81" name="xa8[]" value="1" /><label for="xa81">Ja
</label>

<input type="radio" id="xa82" name="xa8[]" value="2" /><label for="xa82">Nej
</label>

</div>
<div class="explain">En pop-up-butik kan exempelvis vara planscher med bilder på 

produkter som snabbt kan sättas upp och tas ned</div>

<div class="qh"></div>
</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="xa9">

<h1>89. Planerar ni att lägga mer resurser på er multikanalstrategi det 
kommande året?</h1>

<input type="radio" id="xa91" name="xa9[]" value="1" /><label for="xa91">Ja
</label>

<input type="radio" id="xa92" name="xa9[]" value="2" /><label for="xa92">Nej
</label>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

-4-



D:\Program\wampserver2.2d\www\ACA\F1\enkat\x2.php den 28 maj 2012 17:03

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
/><br/>';

unset($_POST['hidden']);
}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_x2'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Leverans</td></tr>

</table>
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</fieldset>
<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Returnering</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>
<div id="right">

<input type="submit" form="form1" name="btn_tack1" value="&rarr;&#10;Nästa" title="Gå 
vidare till nästa sida" />
</div>

<div id="bottom">
<form id="form1" action="tack2.php" method="POST">

<h1>Allmänna kommentarer m.m.</h1>
<div class="explain-h">Du är strax klar med enkäten. Här får du möjlighet att lufta 

dina tankar kring framtidens e-handel, lämna allmänna kommentarer och ange din epostadress. 
Du kan gå vidare direkt utan att fylla i någonting.

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="tack1">

<h1>90. Vilket område inom e-handeln kommer att öka mest inom den närmaste 
framtiden, tror ni?</h1>

<textarea name="tack1" rows="4" cols="70"></textarea>
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="tack2">

<h1>91. Allmänna kommentarer</h1>
<textarea name="tack2" rows="4" cols="70"></textarea>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<div class="qW">
<div class="q" id="tack3">

<h1>92. Om du är intresserad att ta del av resultatet fyller du i din 
mailadress nedan.</h1>

<input type="email" name="email" />
</div>
<div class="qh"></div>

</div>

<?php
// I #hidden sparas information om vilka frågor som ska döljas i påföljande sidor. 

Informationen sparas för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
if (isset($_POST['hidden'])) {

echo '<input type="hidden" name="hidden" id="hidden" value="'.$_POST['hidden'].'" 
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/><br/>';
unset($_POST['hidden']);

}
// I #ftg sparas företagsnamnet som postas på varje rad i databasen. Informationen 

sparas i #ftg för att kunna vidarebefordras till nästa sida.
$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}
mysql_close($con);

?>

</form>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$btn = 'btn_tack1'; // Button from previous page
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

if (isset($_POST[$btn])) {
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());
unset($_POST[$btn]); // "btnFormN" => "Vidare" onödigt att ta med i databasen

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- För mobila 
enheter -->

<link rel="stylesheet" href="css.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> <!-- Så att 

jQuery funkar -->

<title>Enkät ACIndex</title>
</head>
<body>

<!-- Header -->
<div id="left">

<img src="logo_ACA.png" alt="ACA logo" />
</div>
<div id="top"></div>
<div id="middle">

<div id="fsW">
<fieldset id="fs1"><legend>Allmänt</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Introduktion</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Ert företag</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Mobil handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Social handel</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Multipla kanaler</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs2"><legend>Behov</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kommunikationsmedier</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Kundservice</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Marknadsföring</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Informationssökning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Produktjämförelser</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs3"><legend>Förvärv</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Beställning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Betalning</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Säkerhet</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Leverans</td></tr>

</table>
</fieldset>
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<fieldset id="fs4"><legend>Ägarskap</legend>
<table>

<tr><td style="background-color: #8CC63F">Returnering</td></tr>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Uppföljning</td></tr>

</table>
</fieldset>
<fieldset id="fs5"><legend>Avveckling</legend>

<table>
<tr><td style="background-color: #8CC63F">Återlämning</td></tr>

</table>
</fieldset>
</div>

</div>

<div id="bottom">

<?php
// Spara fält från föregående fil i databas

if (isset($_POST['hidden']))
unset($_POST['hidden']); // Denna behöver inte sparas i databasen

$ftg = '';
if (isset($_POST['ftg'])) {

$ftg = $_POST['ftg'];
echo '<input type="hidden" name="ftg" id="ftg" value="'.$ftg.'" /><br/>';
unset($_POST['ftg']);

}
foreach ($_POST as $name => $value) {

if (is_array($value)) { // checkboxes are grouped together into an array
if (empty($value)) continue;
$str = "";
foreach ($value as $whatever => $v)

$str = $str . $v;
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$str', '$ftg')")

or die(mysql_error());
} else

if ($value != "")
mysql_query("INSERT INTO t (name, value, ftg) VALUES ('$name', '$value', '

$ftg')") or die(mysql_error());
}

include 'stat2.php';
mysql_close($con);

?>

<div class="explain-h">Genomsnitt: 275 av 1000</div>

<h1>Tack för din medverkan</h1>
<div class="explain-h">Ditt resultat sparas och kommer att behandlas konfidentiellt och 

användas anonymt i uppsatsen. Det sammanlagda resultatet för hela enkäten kommer att 
presenteras i slutet av maj.</div>

<!--
<form id="form1">

<div class="qW">
<div class="q" id="tack3">
<h1>Tack för din medverkan</h1>

<div class="explain-h">Ditt resultat sparas och kommer att behandlas 
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konfidentiellt och användas anonymt i uppsatsen. Det sammanlagda resultatet för hela enkäten 
kommer att presenteras i slutet av maj och om du är intresserad att ta del av detta fyller 
du i din mailadress nedan.</div>

<div id="div_inputemail">
<input type="email" name="email" id="email" />
<input type="submit" name="submitemail" value="Spara" 

onclick="saveEmail()" /> // AJAX
</div>
<div id="div_outputemail" style="display:none">

<span style="color:green; font-weight:bold;">Sparat</span>
</div>

</div>
<div class="qh"></div>

</div>
</form>

-->

<br/><br/><br/>
<div class="explain-h">

Med vänliga hälsningar
<br/><br/>
Augmented Commerce Association i samarbete med Uppsala universitet.

</div>
</div>

<footer>
&copy; 2012 Augmented Commerce Association

</footer>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

<script src="jQuery.js"></script> <!-- Mina egna 
script -->
<!-- <script src="ajax.js"></script> -->
</body>
</html>

<?php
} else {

echo 'Vänligen börja från sida 1';
}
?>
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<?php
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
$table = 't';

foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

// Connect
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

// Clear table
mysql_query("TRUNCATE TABLE t") or die(mysql_error());
echo "Table t cleared";
mysql_close($con);
?>
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<?php
// Read settings file for database credentials
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
$table = 't';

foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

// Connect
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
// Create database

if (mysql_query("CREATE DATABASE " .$result[3],$con)) {
echo "Database ".$result[3]." created<br />";

} else {
echo "Error creating database: " . mysql_error();

}
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

// Create table
mysql_query("CREATE TABLE t (
name VARCHAR(20), 
value VARCHAR(20),
timestamp TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
ftg VARCHAR(20)
)") or die(mysql_error());

echo "Table t created";

mysql_close($con);
?>
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<?php
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
$table = 't';

foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

// Connect
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

// Drop column timestamp
$col = 'timestamp';
mysql_query("ALTER TABLE t DROP COLUMN " . $col) or die(mysql_error());
echo "Column " .$col. " deleted";
mysql_close($con);
?>
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<html><head><title>DB EXEC</title></head><body>

<?php
if (isset($_POST['submit'])) {

// Read settings file for database credentials
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());
if (!mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2])) die("Can't connect");
if (!mysql_select_db($result[3])) die("Can't select database");

// sending query
$res='';
if (isset($_POST['cmd'])) {

$res = mysql_query($_POST['cmd']);
if (!$res)

die('Command failed');
else

echo $res;
} else

echo 'No command to execute';
} else {
?>

<form method="POST">
Specify command<input type="text" name="cmd" autofocus /><br/>
Hit Enter<input type="submit" name="submit" value="OK" style="display:none;" />

</form>

<?php
}
?>

</body></html>
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<?php

if (isset($_POST['submit'])) {
// Read file to get database credentials
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

// Connect
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

// Create command string
$fromtable = $_POST['fromtable'];
$totable = $_POST['totable'];
$cmd = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS " .$totable." SELECT * FROM " .$fromtable;
if (isset($_POST['conditions']))

if ($_POST['conditions'] != "")
$cmd = $cmd. " WHERE " .$_POST['conditions'];

$cmd = $cmd. ";";

// Make backup
mysql_query($cmd) or die(mysql_error());
echo "Backup created";
mysql_close($con);

} else {
?>

<form method="POST">
This page copies from a table to another table.<p><p/>
From table<br/>
<input type="text" name="fromtable" placeholder="Example: t1" required="required"

autofocus /><br/>
To table<br/>
<input type="text" name="totable" placeholder="Example: t2" required="required" /><br

/>
Conditions (optional)<br/>
<input type="text" name="conditions" placeholder="Example: ftg='MyFtg'"/><br/>
<input type="submit" name="submit" value="OK" />

</form>

<?php
}
?>
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<html><head><title>MySQL Table Viewer</title></head><body>

<?php
if (isset($_POST['submit'])) {

if (isset($_POST['tablename']))
$table = $_POST['tablename'];

// Read settings file for database credentials
$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;

$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());
if (!mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]))

die("Can't connect");

if (!mysql_select_db($result[3]))
die("Can't select database");

// sending query
$res = mysql_query("SELECT * FROM $table");
if (!$res) die("Query to show fields from table failed");

$fields_num = mysql_num_fields($res);

echo "<h1>Table: {$table}</h1>";
echo "<table border='1'><tr>";
// printing table headers
for($i=0; $i<$fields_num; $i++) {

$field = mysql_fetch_field($res);
echo "<td>{$field->name}</td>";

}
echo "</tr>\n";
// printing table rows
while($row = mysql_fetch_row($res))
{

echo "<tr>";

// $row is array... foreach( .. ) puts every element
// of $row to $cell variable
foreach($row as $cell)

echo "<td>$cell</td>";

echo "</tr>\n";
}
mysql_free_result($res);

} else {
?>

<form method="POST">
Specify name of table to show and hit Enter<br/>
<input type="text" name="tablename" autofocus />
<input type="submit" name="submit" value="OK" style="display:none;" />

</form>

<?php
}
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?>

</body></html>
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<?php
function getWeights(&$av, &$max) {

$weights_file = "vikt2.ini";
$comment_symbol = ';'; // Ex: m2 1 1:1 0 ;kommentar om den här frågan
$choice_delimeter = ':'; // Separerar svarsalternativ, ex: m2 1 1:1 0
$separator = ' '; // Mellan olika alternativ, ex: m2 1 1

if ($fh = fopen($weights_file,"r")) {
while (!feof($fh) ) {

$row = fgets($fh);
if (substr($row,0,1) == $comment_symbol) continue;

// Bearbeta rad:
// 1. ta bort kommentarer

$parts = explode($comment_symbol, $row);
// 2. dela upp enligt $choice_delimeter

$parts = explode($choice_delimeter, $parts[0]);
// 3. dela upp i ännu mindre bitar och sammanfoga i en array $av

$temparr = explode($separator, $parts[0]);

if (isset($parts[1]))
foreach (explode($separator, rtrim($parts[1])) as $t)

$temparr[] = $t;

if (isset ($temparr[1]))
if ($temparr[1] != 9) {

$first_letter = substr($temparr[0],0,1); // first letter of qID, ex: 
m,  a    eller e

$max[$first_letter] += $temparr[2];
}

$av[$temparr[0]] = array_slice($temparr,1);
}
fclose($fh);

} else
echo '<p>ERROR: viktfil kunde inte öppnas</p>';

}
?>
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<?php
ini_set('display_errors',1);
error_reporting(E_ALL);

/*
1. Koppla databas
2. Läs in vikter och max
3. Hämta profil

*/

if (isset($_POST['cmd'])) {
// $ftg = mysql_real_escape_string($_POST['cmd']);

$ftg = $_POST['cmd'];
$table = $_POST['table'];

function splitStringIntoChars($str) {
$letterarray = array();
for($i=0; $i<strlen($str); $i++)

$letterarray[] = $str[$i];
return $letterarray;

}

$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

include 'weights.php';
$av = array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // vikter
$max= array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // maxvärden
getWeights($av, $max);

$ar = array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // profil
$res = mysql_query("SELECT * FROM $table WHERE ftg='$ftg'") or die(mysql_error());

if (!$res) die("Query to show fields from table failed");
$fields_num = mysql_num_fields($res);
for($i=0; $i<$fields_num; $i++) $field = mysql_fetch_field($res);
while($row = mysql_fetch_assoc($res))
{

if ($row['value'] == "") continue;

$qID = $row['name']; // question ID, ex: m2, as14 eller ekom4
$first_letter = substr($qID,0,1); // first letter of qID, ex: m,  a    eller e

if ($first_letter == 'k') continue;
if ($first_letter == 't') continue;

$temp = explode('_', $qID); // Ex: s7_1 -> "s7","1"  eller m4_ja -> "m4","ja"
if (isset($temp[1]))

if (is_numeric($temp[1])) // Bara s7_1, ej m4_ja
$qID = $temp[0];

if ($av[$qID][0] == '2') continue; // Fråga typ 2 positiv/neutral/negativ är en 
framtidsfråga, hoppa över för tillfället

if ($av[$qID][0] == '3') continue; // Fråga typ 3 proaktiv/positiv/neutral/negativ 
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är en framtidsfråga, hoppa över för tillfället
if ($av[$qID][0] == '9') continue; // Fråga typ 9 är övrigt-fråga, hoppa över
if ($av[$qID][0] == '4') { // Fråga typ 4 är multiple choice:

$choices = splitStringIntoChars($row['value']);
foreach ($choices as $c)

$ar[$first_letter] += $av[$qID][1] * $av[$qID][hexdec($c)+1];
continue;

}
// Alla andra frågor, ex ja/nej
$ar[$first_letter] += $av[$qID][1] * $av[$qID][$row['value']+1];

}

mysql_free_result($res);

// Skala om staplarna {m, s, x}
$ar['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$ar['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$ar['x'] *= $max['e']/$max['x'];
$max['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$max['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$max['x'] *= $max['e']/$max['x'];

echo "<img src=plot.php?max=$max[e]&ar=$ar[e],$ar[m],$ar[s],$ar[x]></img>";

// Skala om siffrorna så att max blir 1000 och värdena skalas upp motsvarande faktor.
$factor = 5.79;
foreach ($ar as $k => $v) {

$ar[$k] *= $factor;
$max[$k] *= $factor;

}

$sum_max = array_sum($max);
echo "<br/>";
echo "Företag: $ftg<br/>";
echo "AC-index;: " .floor(array_sum($ar)). " av " .floor($sum_max). ".<br/>";
echo "Enskilda värden :"; print_r($ar);

} else {
?>

<form method="POST">
Ange tabell<input type="text" name="table" autofocus /><br/>
Ange företag<input type="text" name="cmd" /><br/>
<input type="submit" name="submit" value="OK" />

</form>
</body></html>

<?php
}
?>
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<?php
/* För localhost:

require_once ('/../../../jpgraph/src/jpgraph.php');
require_once ('/../../../jpgraph/src/jpgraph_line.php');
require_once ('/../../../jpgraph/src/jpgraph_bar.php');

*/
// För live-versionen:

require_once ('../jpgraph/src/jpgraph.php');
require_once ('../jpgraph/src/jpgraph_line.php');
require_once ('../jpgraph/src/jpgraph_bar.php');

// GET max
$max = $_GET['max'];
$max_arr = array('e'=>$max,'m'=>$max,'s'=>$max,'x'=>$max);
$max_arr_k = array_keys($max_arr);

// GET ar
$ar = $_GET['ar'];
$ar = explode(',',$ar);
$ar_k = array_keys($ar);

for ($i=0; $i<4; $i++)
$upper_arr[] = $max_arr[$max_arr_k[$i]] - $ar[$ar_k[$i]];

$height = 250; $width = 500;
$graph = new Graph($width,$height);
$graph->SetScale('textlin');
$graph->SetMargin(50,10,10,50);
$tm = SymChar::Get('tm');
$graph->title->Set('Augmented Commerce Index'.$tm);

$graph->xaxis->SetTickLabels(array('Traditionell e-handel',
'Mobil handel',
'Social handel',
'Multipla kanaler'));

// $graph->xaxis->SetFont(FF_ARIAL,FS_BOLD,14);

// $graph->yaxis->SetFont(FF_ARIAL,FS_BOLD,14);
// $graph->yaxis->title->SetFont(FF_ARIAL,FS_BOLD,14);

$graph->yaxis->title->Set('Kundvärde');
// $graph->yaxis->title->SetMargin(2);

$graph->yaxis->HideLabels();

// $ytitle = new Text("Kundvärde", 26, 5);
// $graph->AddText($ytitle);

$plot_V=new BarPlot($ar);
$plot_V->SetWidth(55);
$plot_V->SetFillGradient("steelblue","lightblue",GRAD_HOR);

$plot_A=new BarPlot($upper_arr);
$plot_A->SetFillGradient("lightgray","lightgray",GRAD_HOR);
$plot_A->SetWidth(55);

$plot = new AccBarPlot(array($plot_V, $plot_A));
$graph->Add($plot);

$graph->Stroke();
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?>
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<?php
ini_set('display_errors',1);
error_reporting(E_ALL);

/*
1. Koppla databas
2. Läs in vikter och max
3. Hämta profil

*/

if (isset($_POST['cmd'])) {
$ftg = $_POST['cmd'];
$table = $_POST['table'];

function splitStringIntoChars($str) {
$letterarray = array();
for($i=0; $i<strlen($str); $i++)

$letterarray[] = $str[$i];
return $letterarray;

}

$inifile = "settings.ini";
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

include 'weights.php';
$av = array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // vikter
$max= array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // maxvärden
getWeights($av, $max);

$ar = array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // profil
$ar_all = array(); // profil med alla frågor för sig
$res = mysql_query("SELECT * FROM $table WHERE ftg='$ftg'") or die(mysql_error());

if (!$res) die("Query to show fields from table failed");
$fields_num = mysql_num_fields($res);
for($i=0; $i<$fields_num; $i++) $field = mysql_fetch_field($res);

$ar_all_index = 0;

echo "Företag: $ftg";
echo "<table border='0'><tr><td>Fråga</td><td>Poäng = svar * vikt</td></tr>";

while($row = mysql_fetch_assoc($res))
{

$ar_all[] = 0;

// if ($row['value'] == "") continue;

$qID = $row['name']; // question ID, ex: m2, as14 eller ekom4
$first_letter = substr($qID,0,1); // first letter of qID, ex: m,  a    eller e

if ($first_letter == 'k') {
echo "<tr><td>" .$qID. "</td><td>" .$row['value']. "</td></tr>";

}
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elseif ($first_letter == 't') {
echo "<tr><td>" .$qID. "</td><td>" .$row['value']. "</td></tr>";

}

$temp = explode('_', $qID); // Ex: s7_1 -> "s7","1"  eller m4_ja -> "m4","ja"
if (isset($temp[1]))

if (is_numeric($temp[1])) // Bara s7_1, ej m4_ja
$qID = $temp[0];

// Fråga typ 1 ja/nej
if ($av[$qID][0] == '1') {

$ar_all[$ar_all_index] = $av[$qID][1] * $av[$qID][$row['value']+1];
echo "<tr><td>" .$qID. "</td><td>" .$ar_all[$ar_all_index]. "</td></tr>";

}
// Fråga typ 2 positiv/neutral/negativ
elseif ($av[$qID][0] == '2') {

echo "<tr><td>" .$qID. "</td><td>" .$row['value']. "</td></tr>";
}
// Fråga typ 3 proaktiv/positiv/neutral/negativ
elseif ($av[$qID][0] == '3') {

echo "<tr><td>" .$qID. "</td><td>" .$row['value']. "</td></tr>";
}
// Fråga typ 4 är multiple choice
elseif ($av[$qID][0] == '4') {

$choices = splitStringIntoChars($row['value']);
foreach ($choices as $c) {

$ar_all[$ar_all_index] += $av[$qID][1] * $av[$qID][hexdec($c)+1];
}
echo "<tr><td>" .$qID. "</td><td>" .$ar_all[$ar_all_index]. "</td></tr>";

}
// Fråga typ 9 är övrigt-fråga, hoppa över
elseif ($av[$qID][0] == '9') {

echo "<tr><td>" .$qID. " ÖVRIGT</td><td>" .$row['value']. "</td></tr>";
}
$ar_all_index++;

}

echo "</table>";

mysql_free_result($res);

/* Skala om staplarna {m, s, x}
$ar['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$ar['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$ar['x'] *= $max['e']/$max['x'];
$max['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$max['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$max['x'] *= $max['e']/$max['x'];

*/
// Viktning av kategorier

// $ar['x'] *= 0.8;

// echo "<img src=plot.php?max=$max[e]&ar=$ar[e],$ar[m],$ar[s],$ar[x]></img>";
/* $str = '';

foreach ($ar_all as $k => $v)
$str = $str .$v. ',';
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$str = 'ar_all=' .$str;
*/
// echo "<img src=plot.php?max=$max[e]&" .$str. "></img>";

/* Skala om siffrorna så att max blir 1000 och värdena skalas upp motsvarande faktor.
$factor = 5.79;
foreach ($ar as $k => $v) {

$ar[$k] *= $factor;
$max[$k] *= $factor;

}

$sum_max = array_sum($max);
echo "<br/>";
echo "Företag: $ftg<br/>";
echo "AC-index;: " .floor(array_sum($ar)). " av " .floor($sum_max). ".<br/>";
echo "Enskilda värden :"; print_r($ar);

*/
} else {
?>

<form method="POST">
Ange tabell<input type="text" name="table" autofocus /><br/>
Ange företag<input type="text" name="cmd" /><br/>
<input type="submit" name="submit" value="OK" />

</form>
</body></html>

<?php
}
?>
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<html><head><title>Plotta branschindex</title></head><body>

<?php
// ALGORITM FÖR ALLA FÖRETAG
// 0 Initialisering
//  0.1 Connect to database
//  0.2 Skapa array r:  kolumner {e, m, s, x} datatyp alla int <-- alla företags profiler
//  0.3 Skapa array ar: kolumner {e, m, s, x} datatyp alla int  <-- enskilt företags profil
// 1 Läs in fil med vikter -> array av
// 2 Hämta namn på alla företag -> databas d
// 4 För varje företag f i d
//  4.1 Beräkna profil för aktuellt företag: hjälpfunktion (se nedan)
//  4.2 Spara ar -> r
// 4 Beräkna statistik på r
// 5 Rita statistik

/* Hjälpfunktion:
//  1 Skapa array ar
// 2 Filtrera d med WHERE ftg='f' -> databas df
// 3 För varje rad i df
//   3.1 Matcha fråga(namn) mot vikt från av och spara värde*vikt -> uppdatera ar

*/

// 0 Connect to database
$inifile = "settings.ini";
$table = 't'; // Namn på tabell i databas
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());
mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die("Can't connect");
mysql_select_db($result[3]) or die("Can't select database");

// Alla företag, enskilt företag samt maxvärde för båda dessa.
$r = array('e' => 0, 'm' => 0, 's' => 0, 'x' => 0);
$profile =array('e' => 0, 'm' => 0, 's' => 0, 'x' => 0);
$max = array('e' => 0, 'm' => 0, 's' => 0, 'x' => 0);

$r_keys=array_keys($r); // Behövs senare för att traversera arrayerna ovan. Lagrar 
alltså 'e','m','s','x'.

$r_num = 4; // Antal element

include 'getProfile.php'; // Deklarera funktioner för att läsa in profil för företag
include 'weights.php'; // Deklarera funktioner för att läsa in vikter

// 1 Läs in vikter, spara i $av. Läs också in maxvärde.
getWeights($av, $max);

// 2 Hämta namn på alla företag -> databas $alla_ftg
$alla_ftg = mysql_query("SELECT DISTINCT ftg FROM $table");
if (!$alla_ftg) die("Query failed to select distinct company names");

// 3 För varje företag $ftg i $alla_ftg
while ($row = mysql_fetch_assoc($alla_ftg)) {

$ftg = mysql_real_escape_string($row['ftg']);
getProfile($table, $ftg, $av, $profile); // Behöver $ftg, $profile, aktiv 

koppling till databas
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/* Skala om staplarna {m, s, x}
$profile['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$profile['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$profile['x'] *= $max['e']/$max['x'];
$max['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$max['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$max['x'] *= $max['e']/$max['x'];

// Viktning av kategorier
$profile['x'] *= 0.8;

*/
// Append
for ($i=0; $i<$r_num; $i++) $r[$r_keys[$i]] += $profile[$r_keys[$i]];

// Reset
$profile = array('e' => 0,'m' => 0,'s' => 0,'x' => 0);

}

// 4 Dela resultatet med antalet företag för att få genomsnittet
$num_ftg = mysql_num_rows($alla_ftg);
for ($i=0; $i<$r_num; $i++) $r[$r_keys[$i]] /= $num_ftg;

// 5 Plotta
echo "<img src=plot.php?ar=$r[e],$r[m],$r[s],$r[x] />";

mysql_free_result($alla_ftg);
?>

</body></html>
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<?php
ini_set('display_errors',1);
error_reporting(E_ALL);

/*
1. Koppla databas
2. Läs in vikter och max
3. Hämta profil

*/

function splitStringIntoChars($str) {
$letterarray = array();
for($i=0; $i<strlen($str); $i++)

$letterarray[] = $str[$i];
return $letterarray;

}

$inifile = "settings.ini";
$table = 't';
$ini_array = parse_ini_file($inifile);
foreach ($ini_array as $arr) $result[] = $arr;
$con = mysql_connect($result[0], $result[1], $result[2]) or die(mysql_error());
mysql_select_db($result[3]) or die(mysql_error());

include 'weights.php';
$av = array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // vikter
$max= array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // maxvärden
getWeights($av, $max);

$ar = array('m'=>0, 's'=>0, 'e'=>0, 'x'=>0); // profil
$res = mysql_query("SELECT * FROM $table WHERE ftg='$ftg'") or die(mysql_error());

if (!$res) die("Query to show fields from table failed");
$fields_num = mysql_num_fields($res);
for($i=0; $i<$fields_num; $i++) $field = mysql_fetch_field($res);
while($row = mysql_fetch_assoc($res))
{

if ($row['value'] == "") continue;

$qID = $row['name']; // question ID, ex: m2, as14 eller ekom4
$first_letter = substr($qID,0,1); // first letter of qID, ex: m,  a    eller e

if ($first_letter == 'k') continue;
if ($first_letter == 't') continue;

$temp = explode('_', $qID); // Ex: s7_1 -> "s7","1"  eller m4_ja -> "m4","ja"
if (isset($temp[1]))

if (is_numeric($temp[1])) // Bara s7_1, ej m4_ja
$qID = $temp[0];

if ($av[$qID][0] == '2') continue; // Fråga typ 2 positiv/neutral/negativ är en 
framtidsfråga, hoppa över för tillfället

if ($av[$qID][0] == '3') continue; // Fråga typ 3 proaktiv/positiv/neutral/negativ 
är en framtidsfråga, hoppa över för tillfället

if ($av[$qID][0] == '9') continue; // Fråga typ 9 är övrigt-fråga, hoppa över
if ($av[$qID][0] == '4') { // Fråga typ 4 är multiple choice:

$choices = splitStringIntoChars($row['value']);
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foreach ($choices as $c)
$ar[$first_letter] += $av[$qID][1] * $av[$qID][hexdec($c)+1];

continue;
}
// Alla andra frågor, ex ja/nej
$ar[$first_letter] += $av[$qID][1] * $av[$qID][$row['value']+1];

}

mysql_free_result($res);

// Skala om staplarna {m, s, x}
$ar['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$ar['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$ar['x'] *= $max['e']/$max['x'];
$max['m'] *= $max['e']/$max['m'];
$max['s'] *= $max['e']/$max['s'];
$max['x'] *= $max['e']/$max['x'];

// Viktning av kategorier
$ar['x'] *= 0.8;

echo "<h1>Din Augmented Commerce-profil</h1>";
echo "<img src=plot.php?max=$max[e]&ar=$ar[e],$ar[m],$ar[s],$ar[x]></img>";

// Skala om siffrorna så att max blir 1000 och värdena skalas upp motsvarande faktor.
$factor = 5.79;
foreach ($ar as $k => $v) {

$ar[$k] *= $factor;
$max[$k] *= $factor;

}

$sum_max = array_sum($max);
echo "<br/>";
echo "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ditt AC-index&trade; är " .floor(array_sum($ar)). " av 

" .floor($sum_max). ".<br/>";
echo "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Det gråa området indikerar ditt företags 

utvecklingspotential inom respektive område.";

?>
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;Kategorier: ID typ vikt [lista på vikter för svarsalternativ]
;Typer av frågor:
; 1 - ja/nej, dvs det finns då två svarsalternativ som används direkt till att beräkna 
värdet.
;       Ex: m2 1 1:1 0
;       Betyder fråga m2, typ 1 (ja/nej), vikt 1, vikt för ja: 1, vikt för nej: 0.
; 2 - positiv/neutral/negativ
;   3 - proaktiv/positiv/neutral/negativ
;   4 - Multiple choice frågor
;
;
; 9 - kategori övrigt. Om en fråga har denna kategori kommer den hoppas över. Typiskt för 
underfrågor.
;       Ex: m4_ja 9
;
;Den här filen är separerad med mellanslag.
m1 2 1:1 0.5 0;Vad har ni för inställning till mobil handel = 1
m2 1 1:1 0;Har ni en mobilanpassad webbplats? = 1
m3 1 0.875:0 0;Tillhandahåller ni appar till era kunder? = 0.875
m4 4 1:0 0.875;Ange typ av app
m4_ja 4 0.09733:3 4 2;Vilka plattformar är nativeappen anpassad för?
m4_ja_a 9;Om annan plattform, ange vilken.
m5 1 0.625:1 0;Erbjuds kunden möjlighet att välja mellan den mobilanpassade webbplatsen och 
den ordinarie webbplatsen? = 0.625
m6 1 0.875:1 0;Använder ni er av QR-koder i den mobila kanalen? = 0.875
m7 4 1:0.275 0.475;I vilket syfte använder ni i första hand den mobila kanalen? = 0.75
m7_a 9;Annat syfte, ange vilket.

s1 4 1:0 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25;Vilka sociala medier finns ni på? = 2.25
s1_a 9;Om andra medier ange vilka
s2 4 0.823:0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0;Vilka förberedelser har ni gjort vid 
inträde i nya sociala kanaler? = 0.823
s3 4 0.941:0.333 0.333 0.333;I vilket syfte använder ni sociala medier? = 0.941
s3_a 9;Om annat syfte
s4 3 1:1.5 1 0.5 0;Vad har ert företag för inställning till Facebook? = 1.5
s5 4 0.882:0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166;I vilket syfte använder ni Facebook? = 0.882
s5_a 9;Annat syfte
s6 1 0.823:1 0;Har ni funktioner som möjliggör att kunden kan avsluta köp inne i Facebook? = 
0.823
s7 9;I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på Facebook kommande år? = 0
s8 4 1:0.265 0.065 0 0.165 0.165 0.165;På er Facebooksida arbetar ni genom att: = 0.823
s9 4 1:0.275 0.412 0.549 0.686 0.823 0.138;Ange hur många besökare ni har på er Facebooksida 
om dagen: = 0.823
s10 4 1:0.165 0.165 0.265 0.165 0.065;Följer ni upp följande: = 0.823
s11 3 1:1.5 1 0.5 0;Vad har ert företag för inställning till bloggar? = 1.5
s12 4 0.882:0.25 0.25 0.25 0.25;I vilket syfte använder ni bloggar? = 0.882
s12_a 9;Annat syfte
s13 9;I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på bloggar kommande år? = 0
s14 4 1:0.412 0.412;På vilket sätt utnyttjar ni bloggar i er verksamhet? = 0.824
s14_ja1 9;Hur många bloggare arbetar ni med?
s14_ja2 9;Hur hittar ni dessa bloggare?
s15 3 1:1.5 1 0.5 0;Vad har ert företag för inställning till mikrobloggar? = 0
s16 4 0.882:0.25 0.25 0.25 0.25;I vilket syfte använder ni mikrobloggar? = 0.882
s16_a 9;Om annat syfte med mikrobloggar, ange här
s17 4 0.764:0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166;Vilken/vilka delar av er organisation är 
delaktiga i mikrobloggsverksamheten? = 0.764
s17_a 9;Om annan del av organisationen, ange vilken
s18 4 1:0.135 0 0.135 0.135 0 0.135 0.135 0.135;Vad av följande anser ni är viktigt att 
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förmedla via mikrobloggar? = 0.823, alternativ nr 2 och 5 var -0.101
s19 4 1:0 0.191 0.191 0.191 0.191;Hur ofta anser ni att de anställda bör svara på inlägg i 
sina företagsrelaterade mikrobloggar? = 0.764
s20 1 0.823:1 0;Finns en utformad strategi eller riktlinjer för hur anställda bör agera på 
sina mikrobloggar? = 0.823
s21 9;Ungefär hur många av era anställda mikrobloggar aktivt? = 0.823
s22 1 0.705:1 0;Utnyttjar ni mikrobloggar som en säljkanal = 0.705
s23 9;I vilken utsträckning planerar ni att lägga resurser på mikrobloggar kommande år? = 0

ekom1 4 1:0.113 0.0724 0.0724 0.0724 0.0724 0.113 0.0724 0.136 0.113 0.0498 0.113;Vilka av 
följande kanaler utnyttjar ni? = 1
ekom2 4 0.6:0.0825 0.129 0.0825 0.0825 0.0825 0.0825 0.129 0.0825 0.0825 0.0825 
0.0825;Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid beställningar? = 0.6
ekom3 4 0.6:0.0825 0.129 0.0825 0.0825 0.0825 0.0825 0.129 0.0825 0.0825 0.0825 
0.0825;Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst vid klagomål? = 0.6
ekom4 4 0.6:0.0825 0.129 0.0825 0.0825 0.0825 0.0825 0.129 0.0825 0.0825 0.0825 
0.0825;Vilken/vilka kanaler utnyttjas främst när kunden ställer komplicerade frågor? = 0.6
ekom5 9;Vilka av följande kanaler har ni för avsikt att reducera det kommande året? = 1
ekom6 9;Vilka av följande kanaler har ni för avsikt lämna oförändrade det kommande året? = 1
ekom7 4 0.66:0.096 0.087 0.087 0.087 0.087 0.096 0.087 0.096 0.096 0.087 0.096;Vilka av 
följande kanaler har ni för avsikt att utöka det kommande året? = 1

ekun1 4 1:1 1 0.5 0.5 0.5 0 0;Hur stor betydelse har kundservice för att kunderna skall 
känna sig nöjda med er e-handelsverksamhet? = 1
ekun2 4 0.95:1 1 0.5 0.5 0.5 0 0;Hur mycket anser ni att er kundservice bidrar med till att 
öka försäljningsvolymen? = 0.95
ekun3 4 1:1 0 -1;Hur avser ni att fördela resurser för kundservice det kommande året? = 1
ekun4 9;Hur lång genomsnittlig svarstid har ni inom följande kundtjänstkanaler? = 0.85
ekun5 1 0.90:1 0;Erbjuder ni kundsupport via sociala medier? = 0.90

emar1 4 1:0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167;Vilka marknadsföringskanaler använder ni idag? 
= 1
emar1_a 9;Andra kanaler
emar2 4 1:0 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167;På vilket sätt marknadsför ni er i den 
mobila kanalen? = 1
emar2_a 9;Annat sätt
emar3 1 0.85:0 0;Har ni formulerat lojalitetsprogram för att behålla kunder? = 0.85
emar3_ja 4 0.85:1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0;Om ja, i vilken utsträckning? = 0.85
emar4 1 0.80:1 0 0 0;Finns det lojalitetsprogram som är specifikt anpassade efter kundernas 
behov och önskemål? = 0.80
emar5 1 0.84:0 0;Använder ni er av mikrobloggning i er marknadsföring? = 0.84
emar5_ja 4 0.84:0.25 0.25 0.25 0.25;Om ja, på vilket sätt? = 0.84
emar5_ja_a 9;
emar6 1 1:1 0 0 0 0;Planerar ni att exponera era produkter i virtuella gallerior? = 1

einf1 1 1:0 0;Finns det en sökfunktion i er e-butik? = 1
einf1_ja 4 1:0.333 0.333 0.333;Om ja, vad innehåller sökfunktionen? = 1
einf2 1 0.95:1 0;Besvarar ni FAQ via er webbplats? = 0.95

epri1 1 1:1 0;Går det att se och jämföra olika produkter samtidigt på er hemsida, för att 
exempelvis jämföra olika produkters specifikationer? = 1
epri2 1 0.95:1 0;I samband med produktjämförelser, går det att se kundrecensioner om 
produkterna? = 0.95

ebes1 1 1:1 0;Synliggörs antalet steg till kassan under hela köpprocessen? = 1
ebes2 1 0.93:0 0;Finns en kundvagn i er webbutik? = 0.93
ebes2_ja 4 0.93:0.333 0.333 0.333;Vilka av kvalifikationerna nedan uppfyller kundvagnen? = 
0.93
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ebes3 1 0.86:1 0;Finns det möjlighet till en snabbkassa för kunder som sällan shoppar på er 
webbplats eller inte vill registrera sig? = 0.86
ebes4 4 0.79:0.333 0.333 0.333 0;Går det att registrera sig på er webbutik via sociala 
medier? = 0.79
ebes5 1 0.72:1 0;Erbjuder ni prisgaranti? = 0.72

ebet1 4 1:0.25 0.25 0.25 0.25;På vilka sätt kan kunden betala i er webbutik? = 1
ebet1_a 9;Om annat sätt
ebet2 1 0.93:1 0;Erbjuder ni merförsäljning av produkter vid köptillfället? = 0.93
ebet3 1 0.93:1 0;Har ni funktioner som möjliggör att kunden kan avsluta köp direkt via 
Facebook. det vill säga att kunden inte länkas till webbsidan utan genomför köpet på 
Facebookssidan? = 0.93

esak1 1 0.93:1 0;Skickas ett kontrollmejl efter genomfört köp med produktnummer och annan 
viktig information? = 0.93
esak2 1 0.86:1 0;Skyddas era kunduppgifter med total sekretess? = 0.86
esak3 1 1:0 0;Finns en utförlig företagspresentation tillgänglig på webbplatsen? = 1
esak3_ja 4 1:0.333 0.333 0.333;Vilken information finns tillgänglig? = 1
esak4 4 1:0.2 0.2 0.2 0.2 0.2;Finns följande information tillgänglig på er webbplats? = 1

elev1 2 1:0 0;Har era kunder möjlighet att följa leverans av en beställd produkt i realtid? 
= 1
elev1_ja 4 1:0.333 0.333 0.333;Går det då att få följande information om produkten? = 1
elev1_ja_a 9;Annan information
elev2 1 0.86:1 0;Publicerar ni mätningar och statistik med avseende på leveranstider för att 
kunden ska få en uppfattning om er leveranssäkerhet? = 0.86
elev3 1 0.93:1 0;Finns en utarbetad strategi för att tillfredställa kunder som är missnöjd 
med leveras eller installation av en produkt? = 0.93

eret1 1 1:1 0;Finns det returneringsmöjligheter på era varor? = 1
eret2 1 0.72:1 0;Går det att lämna tillbaka varor i den fysiska butiken även om de är 
inhandlade i webbutiken? = 0.72
eret3 1 0.72:1 0;Använder ni mobila kvitton för att underlätta återköp i fysisk butik? = 0.72
eret4 1 0.86:1 0;Tillhandahåller ni information om var kunderna kan vända sig för att få 
hjälp och service vid problem med produkter? = 0.86

eupp1 1 1:0 0;Följer ni upp kunder som har handlat via er webbutik? = 1
eupp1_ja 4 1:0.5 0.5;På vilket sätt följer ni upp era kunder? = 1
eupp1_ja_a 9;Annat sätt
eupp2 4 0.86:0.2 0.2 0.2 0.2 0.2;I vilket avseende har ni velat ta kontakt med era kunder 
efter att de genomfört ett köp? = 0.86
eupp2_a 9;Annat avseende

eavv1 1 1:1 0;Tar ni emot uttjänade produkter som kunder har handlat hos er förut för att 
exempelvis visa på miljöansvar? = 1

xa1 4 1:0.25 0.25 0.25 0.25 0.125 0.125;Vilka kanaler utnyttjar ni för att interagera med 
kunder? = 1
xa2 4 0.5:0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125;Vilka av följande funktioner är 
viktiga för er multikanalstrategi? = 0.5
xa3 9;Vilken är er viktigaste kanal mot kund? = 0.5
xa3_a 9;Om annan kanal, ange vilken
xa4 4 0.36:0.25 0.25 0.25 0.25;Tillhandahåller ni någon av följande multikanallösningar? = 
0.36
xa5 1 0.29:0 0;Har ni samma prissättning på produkter inom alla kanaler? = 0.29
xa5_ja 4 0.29:0.5 0.5;Om nej, av vilka anledningar har ni valt olika prissättning? = 0.29
xa5_ja_a 9;Annan anledning, ange vilken.
xa6 1 0.22:1 0;Anser ni att det är viktigt att pressa priserna i webbutiken? = 0.22
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xa7 9 0.5:1 0;Anser ni att multipla kanaler kommer att vara ett kritiskt område för er 
affärsverksamhet i framtiden? = 0.5
xa8 1 0.22:1 0;Anser ni att pop-up-butiker är en värdeskapande multikanallösning? = 0.22
xa9 1 0.5:1 0;Planerar ni att lägga mer resurser på er multikanalstrategi det kommande året? 
= 0.5

tack1 9;Hur tror ni att e-handel kommer att utvecklas i framtiden? = 0
tack2 9;Allmänna kommentarer? = 0
email 9;Eventuell epost
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[first_section]
address = localhost
username = root
password =
database = dbf1
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body {
margin: 0px;
padding: 0px;
font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;
color: #333;
background: #f0f0ea;

/* background: url('perga.jpg') no-repeat center center;
-webkit-background-size: cover;
-moz-background-size: cover;
-o-background-size: cover;
background-size: cover;

*/
}

#left {
display: none;

position: fixed !important;
top: 0px !important;
left: 0px !important;
z-index: 998 !important;
margin: 0 0 20px 0;
min-height: 100px;

border: 1px solid #ccc;
background: #ddd;
width: 150px;

}

#right {
position: fixed !important;
top: 0px !important;
right: 0px !important;
z-index: 998 !important;
margin: 0 0 20px 0;
height: 100%;

/* border: 1px solid #ccc; */
background: transparent;
width: 150px;

}

#right p {
font-size: 14px;
line-height: 22px;
margin-top: 10px;
margin-bottom: 0px;

}

#right input[type=submit] {
border: 1px solid transparent;
height: 100%;
width: 100%;
font-size: 42px;

}

#right input:hover {
background: #fff;
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border: 1px dashed #cccccc;
}

#top {
position: fixed;
top: 0;
left: 146px;
right: 150px;
height: 190px;
z-index: 998;
border-bottom: 1px solid #ccc;

background: #eee;
}

#middle {
position: fixed;
top: 10px;
left: 150px;
right: 150px;
z-index: 999;
min-height: 100px;

border-bottom: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
background: #c8c8b8;

-moz-box-shadow: 0px 0px 8px gray;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px gray;
box-shadow: 0px 0px 8px gray;

}

#middle h1 {
    text-align: center;

font-size: 24px;
line-height: 26px;
font-weight: bold;
margin-top: 0;
margin-bottom: 0;

}

#fsW {
    margin: 15px 1px;

height: 130px;
background-color: #f2f2f2;

}

fieldset {
float: left;
font-size: 9pt;
margin: 5px 0 5px 5px;

}
#fs1{ width: 105px; }
#fs2{ width: 152px; }
#fs3{ width: 75px; }
#fs4{ width: 80px; }
#fs5{ width: 78px; }

-2-



D:\Program\wampserver2.2d\www\ACA\F1\temp kvar att printa\css.css den 10 juni 2012 14:55

#bottom {
margin: 190px 150px 0 150px;
padding: 10px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
background: #fff;

-moz-box-shadow: -3px 3px 8px gray;
-webkit-box-shadow: -3px 3px 8px gray;
box-shadow: 0px 0px 8px gray;

}

footer {
position: relative;
margin: 20px 150px 0 150px;
padding: 10px;
background: #c8c8b8;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
text-align: center;

}

/* Text som förklarar varje ny rubrik*/
.explain {

position: relative;
background: #d8d8c8;

border: 0px dashed;
border-radius: 4px;
margin-top: 10px;
padding: 10px;
color: #000;
width: 70%;

}

.explain img {
height: 19px;
width: 19px;

}

.explain .img-inl {
position: inline;
margin-right: 4px;

}

.explain .img-abs {
position: absolute;
top: 5px;
left: 5px;

}

.explain-h { /* text after heading */
margin-left: 10px;
margin-right: 20px;

}

/* qWrapper */

-3-



D:\Program\wampserver2.2d\www\ACA\F1\temp kvar att printa\css.css den 10 juni 2012 14:55

.qW {
position: relative;

}

/* question box */
.q {
  width: 70%;
}

.q  h1 {
  font-family: Arial, serif; font-weight: 600;
  color: #000;
  background-color: transparent;
  font-size: 18px;
  margin: 20px 0 0 0;
  padding: 3px 0 7px 0;
}

.q i {
    line-height: 32px;
}

/* ja-alternativ i question box */
.q_ja {
 margin: 20px 40px 0 40px;
 padding: 0;
}

.q_ja h1 {
 color: #000;
 font-weight: bold;
 font-size: 18px;
 padding: 3px 0 7px 3px;
}

/* question help */
.qh {

width: 20%;
position: absolute;
top: 0;
right: 0;

}

form h2 {
font-size: 24px;
line-height: 42px;
font-weight: bold;
margin-top: 30px;
margin-bottom: 10px;

}

input[type="checkbox"] {
  position: absolute;
}

input[type="checkbox"] + label{
  display: block;
}
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input[type="radio"] {
  position: absolute;
}

input[type="radio"] + label {
  display: block;
}

label {
  position: relative;
  left: 23px;
  margin: 1px 0 0 0;
}
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/* KOD SOM GÄLLER ENSKILDA ELEMENT (#id ELLER name==) */
// Låt högra rutan hänga med i scrollningen
/*
var el = $('#right');
var elpos_original = el.offset().top;
$(window).scroll(function(){
    var elpos = el.offset().top;
    var windowpos = $(window).scrollTop();
    var finaldestination = windowpos;
    if (windowpos<elpos_original) { // Den oscrollade positionen
        finaldestination = elpos_original;

el.stop().animate({'top':0},800);
    } else { // Vid scrollning

el.stop().animate({'top':windowpos},800);
    }
});
*/

// Högra rutans mouseover|mouseout
/*
// label::mouseover|mouseout
$("#right").mouseover(function() {

$(this).css("filter","alpha(opacity=100)");
$(this).css("opacity","1");

}).mouseout(function() {
$(this).css("filter","alpha(opacity=20)");
$(this).css("opacity","0.2");

});
*/

// Första sidan - klicka på "läs mer här"
$("#lasmerhar_on").click(function() {

$("#lasmerhar_div").slideToggle('slow');
$("#lasmerhar_on").toggle();
$("#lasmerhar_off").toggle();

});
$("#lasmerhar_off").click(function() {

$("#lasmerhar_div").slideToggle('fast');
$("#lasmerhar_on").toggle();
$("#lasmerhar_off").toggle();

});

// Clicking alternatives in question 1.1 toggles alternatives in 1.2, ..., 1.7
$("input[name='ekom1[]']").click(function() {

$id = $(this).attr('id');
for ($i=2; $i<8; $i++) {

$id = $id.substring(0, 4) + $i + $id.substring(5);
$("#"+$id).toggle('fast');
$("#"+$id).next().toggle('fast');

}
});

/*  Följande är till för styrning mellan olika sidor av vilka frågor som visas.
#hidden lagrar bitar (0/1) om huruvida element ska visas eller inte.

    Varje element har sin på förhand bestämda plats, enligt schemat:
Plats Element Styrs av
0 e10#eret2 a2#k6
0 x2#xa21 a2#k6
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0 e3#emar31 a2#k6
0 x2#xa44 a2#k6
1 a4#as1_0 e2#ekun5

x e2#ekun6 a4#s11 FINNS DENNA???

Exempel: 110 betyder att element nr 3 inte ska visas
Om du vill lägga till FLER element, lägg till en "1" i #hidden::value i a2.php på rad 

~140.
En "1" eftersom allt visas som default.

*/

// Hjälpfunktion för att ändra enstaka tecken
function setCharAt(str,index,chr) {

if (index > str.length-1) return str;
return str.substr(0,index) + chr + str.substr(index+1);

}
// PLATS 0 //
$("#k61").change(function() { $("#hidden").val(setCharAt($("#hidden").val(), 0, '0'));
});
$("#k62").change(function() { $("#hidden").val(setCharAt($("#hidden").val(), 0, '1'));
});
$("#k63").change(function() { $("#hidden").val(setCharAt($("#hidden").val(), 0, '1'));
});

// PLATS 1 //
$("#s1_0").change(function() {

$(".socialamedier").fadeToggle('slow');
if ($("#s1_0").attr("checked"))

$("#hidden").val(setCharAt($("#hidden").val(), 1, '1'));
else

$("#hidden").val(setCharAt($("#hidden").val(), 1, '0'));
});

// Hårdkodat: Allt om {Facebook, bloggar, mikrobloggar} försvinner (på sida a4.php) om man 
klickar att man inte har {Facebook, bloggar, mikrobloggar}
$("#s1_1").change(function() { $(".facebook").fadeToggle('slow'); });
$("#s1_2").change(function() { $(".bloggar").fadeToggle('slow'); });
$("#s1_3").change(function() { $(".mikrobloggar").fadeToggle('slow'); });

// Hårdkodat: am2 styr am5: Om man klickar nej försvinner fråga am5
$("#m21").change(function() {

if ($("#m5").css('display') == 'none' ) {
$("#m5").fadeToggle('slow');

}
});
$("#m22").change(function() {

if ($("#m5").css('display') != 'none' ) {
$("#m5").fadeToggle('slow');

}
});
// Hårdkodat: m3 styr m4: Om man klickar nej försvinner fråga m4
$("#m31").change(function() {

if ($("#m4").css('display') == 'none' ) {
$("#m4").fadeToggle('slow');

}
});
$("#m32").change(function() {
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if ($("#m4").css('display') != 'none' ) {
$("#m4").fadeToggle('slow');

}
});

/*
// Header toggle animation
//$("#middle").click(function() { 
// if ($("#middle").css("top") == "-90px") {
$(window).scroll(function() {

if($(this).scrollTop() < 50) {
$("#middle").stop().animate({top: "0px"}, 200);
var $height = $("#middle").outerHeight(true);
$height = $height - 2 - 128; //margin-top of this div == 128px. The 2 pixels are 

for better design.
$("#bottom").stop().animate({top: $height}, 200);

} else {
// // Konstig bugg gör att #bottom inte följer med när #middle klickas, därav följande 
tre rader som skakar om #bottom.
// var $height = $("#middle").outerHeight(true);
// $height = $height - 2;
// $("#bottom").offset({top: $height});

$("#middle").stop().animate({top: "-90px"}, 300);
var $height = $("#middle").outerHeight(true);
$height = $height - 2 - 90 - 128; //margin-top of this div == 128px. The 2 pixels 

are for better design.
$("#bottom").stop().animate({top: $height}, 300);

}
});
*/

/* KOD SOM GÄLLER FLERA ELEMENT (.class ELLER generella element) */

// Checkboxar i navigeringsmenyn ska vara disabled
$(".fs").each(function() {

$(this).attr("disabled", "false");
});

$(document).ready(function() {
// Initially hide alternatives in questions 1.2, ..., 1.7
for ($i=2; $i<8; $i++) {

$name = 'ekom'+$i+'[]';
$("input[name='"+$name+"']").toggle();
$("input[name='"+$name+"']").next().toggle();

}

// Hide #lasmerhar_div på första sidan
$("#lasmerhar_div").toggle();
$("#lasmerhar_off").toggle();

// Initially hide alternatives about facebook, bloggar och mikrobloggar
// $(".socialamedier").toggle(); <- ska egentligen vara gömd men tar för lång tid att 
fixa det // 25.4.12

$(".facebook").toggle();
$(".bloggar").toggle();
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$(".mikrobloggar").toggle();

// Initially hide the following elements
$("#m4_ja").toggle();
$("#s14_ja").toggle();

/* Styr: I #hidden lagras id-nr på de element som ska döljas.
Plats Element Styrs av
0 e10#eret2 a2#k6
0 x2#xa21 a2#k6
0 e3#emar31 a2#k6
0 x2#xa44 a2#k6
1 e2#ekun5 a4#s1_0

x e2#ekun6 a4#s11 FINNS DENNA???
*/
$str = $("#hidden").val();
if ($str.charAt(0) == '0') {

$("#emar31").toggle();
$("#eret2").toggle();
$("#xa21").toggle();
$("#xa44").toggle();

}
else if ($str.charAt(1) == '0')

$("#ekun5").toggle();
});

// #bottom, där brödtexten finns, ska hänga med när man resizar fönstret.
/*
$(window).resize(function() {

var $height = $("#middle").outerHeight(true);
$height = $height - 2;
$("#bottom").offset({top: $height});

});
*/

// label::mouseover|mouseout
$("label").mouseover(function() {

$(this).css("background-color","#FFAA3E");
$(this).css("cursor","pointer");

}).mouseout(function() {
$(this).css("background-color","transparent");
$(this).css("cursor","auto");

});

// För rutan som poppar upp om man väljer ja i en ja/nej-fråga
$(".ja").click(function() {

$id = $(this).parent().attr('id');
$id = $id + "_ja";

if ($("#"+$id).css('display') == 'none' ) {
$("#"+$id).fadeToggle('slow');

}
});

// ja_c betyder underfråga med checkboxar som visas om man klickar på ja
$(".ja_c").click(function() {

$id = $(this).parent().attr('id');
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$id = $id + "_ja";

if ($(this).attr("checked") == "checked") {
$("#"+$id).toggle(true);

} else {
$("#"+$id).toggle(false);

}
});

// För rutan som göms om man väljer nej i en ja/nej-fråga
$(".nej").click(function() {

$id = $(this).parent().attr('id');
$id = $id + "_ja";

if ($("#"+$id).css('display') != 'none' ) {
$("#"+$id).fadeToggle('slow');

}
});

// Visa hjälptext när användaren hovrar över en div class==q
/*
$(".q").mouseover(function() {

$(this).next().css("display", "block");
/* $id = $(this).attr('id');

$id = $id + "h";
$("#helptext").innerHTML = $("#"+$id).innerHTML;
$("#helptext").css("display", "block");

});
*/

/* När alternativet "Vet ej" kryssas för ska alla andra alternativ bli disabled
$(".vetej").click(function() {

$id = $(this).parent().attr('id');
$("#"+$id+" ~ input:not(.vetej)").css("background-color", "gold");

});
*/
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