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Sammandrag  
	
E-handeln har på mycket kort tid övergått från att vara ett komplement för säljare, till att 

bli en maktfaktor i sig på den globala marknadsplatsen. Forskning visar att fastän andelen 

konsumenter som handlar i fysiska butiker fortfarande har överhanden, uppvisar e-

handelsbranschens enorma tillväxt långt större utvecklingsmöjligheter. Tidigare studier 

har granskat detta fenomen och utmaningar ur ett företagsperspektiv, där främst 

institutionella och kulturella aspekter av denna marknad har undersökts. Denna uppsats 

ämnar istället behandla fenomenet ur ett konsumentperspektiv, för att ta reda på hur 

långsiktiga relationer kan byggas mellan onlinebaserade företag och deras kunder, när de 

förstnämnda inte har fysiska butiker. Datainsamlingen skedde via fokusgruppsintervjuer 

med unga konsumenter som ofta handlar online, samt en kvalitativ intervju med VD:n för 

en onlinebaserad producent och försäljare av skor. Resultatet visade att långsiktiga 

relationer online är nästintill omöjliga att uppnå, bland annat då en fysisk koppling till 

företag fortfarande anses vara för vital för kunders tillit. Onlinebaserade måste, enligt 

denna studie, antingen tillhandahålla unika processer för kunden i konsumtionsprocessen, 

eller uppsöka fysiska lokaler för försäljning.  
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”It costs six times more to attract a new customer 

than to retain an existing one.” 

- Ruby Newell-Legner
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1. Inledning  
 
Att gå ner till den lokala handlaren eller butiken för att köpa det som behövs har alltid 

varit en naturlig del av människans konsumtion. Det är här som personliga relationer och 

band knyts mellan kund och försäljare, samtidigt som man både kan utbyta tankar kring 

produkt, men även på ett personligt sätt bedriva sin marknadsföring. Med fenomenet e-

handels intåg har denna typ av relationsskapande ställts på sin spets. Försäljare har nu ett 

kraftfullt verktyg för att sälja och marknadsföra sina produkter enkelt, billigt och mer 

kostnadseffektivt än förr, vilket förändrar landskapet för både aktörer och konsumenter. 

Senast i början av november sålde den kinesiska motsvarigheten till Amazon, Alibaba, 

för över 14,3 miljarder dollar under den kinesiska högtiden (och numera, dagen D för e-

handel) Singles’ Day (Forbes, 2015).  

Men hur definierar vi begreppet relation? McCall (1966) illustrerar det ömsesidiga 

relationsberoendet som ett äktenskap mellan man och hustru, som tillhandahåller ett 

lämpligt ramverk för att beskriva relationsutvecklingen mellan köpare och säljare. 

Äktenskapet har ett existerande begränsat handelsavtal, där de två personerna i 

äktenskapet har ett samtycke till att endast utföra utbyten med varandra, åtminstone så 

länge som handelsbalansen blir ofördelaktigt i fråga om bredare marknadsaspekter 

(Dwyer, Schurr & Oh, 1987). I relationsutvecklingsprocessen definierar Dwyer et al., 

(1987) begreppet relation i förhållandet mellan köpare och säljare i fem faser; 

medvetenhet, utforskning, expansion, engagemang samt upplösning.  

Människor i dagens moderna samhälle är med hjälp av smarta telefoner ständigt 

uppkopplade till nätet, där informationsflödet är så pass enormt att informationssökande 

med hjälp av sökmotorer som Google sker på en bråkdels sekund. År 2015 väntas vara 

det första året där både andelen uppkopplade svenskar överstiger 90 procent, samt där fler 

än tre av fyra mobiltelefoner är smartphones (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). För 

återförsäljare har internet blivit ett signifikant verktyg till att kunna vara del av 

informationsflödet för konsumenter där näthandel, även kallat ”e-handel”, möjliggör 

konsumtion dygnet runt. Konsumenten kan därmed i princip närsomhelst och 
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varsomhelst, direkt från sin smartphone ha konstanta interaktioner med återförsäljares 

webbutiker. Detta har påskyndat utvecklingen av e-handel, ur säljarens perspektiv vill 

man nå ut till kunder med mer attraherande och användarvänliga hemsidor. År 2013 

uppmätte den globala e-handeln intäkter på över 1,2 triljoner dollar, alltså $ 1 200 000 

000 000 000 000. Denna siffra väntas stiga till 2,48 triljoner dollar år 2018. (Statista, 

2015.) 

En trend som ökat är att företag idag startar och upprätthåller sin verksamhet med internet 

som enda kanal, något som definieras som ett onlinebaserat företag (Business Dictionary, 

2016). Denna typ av verksamhet innebär att all försäljning, logistik och kommunikation 

sker digitalt över internet, vilket medför en brist på fysisk koppling mellan säljare och 

kund (NTG. Department of Business, 2013). Denna icke-fysiska relation ställer helt andra 

krav på kommunikationen mellan säljare och köpare, då det i detta fall inte längre handlar 

om fysisk kontakt utan snarare om en köpares interagerande med en hemsida eller 

möjligtvis mobilapp. Prognosen för svensk e-handel 2016 visar på en 16 procents 

omsättningsökning från föregående år, vilket i förlängningen skulle innebära att företag 

som bedriver e-handel i Sverige för första gången omsätter mer än 50 miljarder kronor 

(Internetstatistik.se, 2015). Fastän internet har blivit en central kanal för försäljning 

världen över, så väljer konsumenter fortfarande i högre grad att handla i fysiska butiker 

(Statista, 2015). Detta medför ännu en aspekt till de aktörer som väljer att endast ha 

närvaro online.  

Många studier har ställt frågan om onlinebaserad shopping och dess många aspekter ur 

ett företagsperspektiv. Thatcher, Foster och Zhu (2005) argumenterar för att olika 

kulturella, organisatoriska, industriella och politiska faktorer påverkar hur företag borde 

planera och genomföra sina strategier mot olika marknader. Professorerna Oxley och 

Yeung (2011) från University of Michigan och University of New York utvecklar sina 

resonemang kring att det är institutionella faktorer som påverkar huruvida e-

handelsbranschen kommer kunna växa och utvecklas till att verkligen slåss med sina 

fysiska motsvarigheter i kriget om kunden.  

Men kunderna själva då? Är det inte en stark och lojal kundkrets som kommer bestämma 
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om ett varumärke som endast finns online kommer lyckas? Fysiska butiker kan hitta och 

behålla sin kundkrets via geografisk närhet, karismatisk personal eller kanske de 

finansiella musklerna att kunna finnas på flera ställen samtidigt. Det enda en fysisk butik 

delar med sin onlinebaserade motpart är det sistnämnda. Utan geografiska eller sociala 

fördelar, hur kan försäljning via internet överleva?  

1.1 Frågeställning  
Hur uppstår långsiktiga relationer mellan kunder och onlinebaserade företag, och vad 

värdesätter kunder i dessa relationer?  

1.2 Syfte  
Denna uppsats ämnar undersöka svenska konsumenters handelsmönster online, och hur 

relationer skapas med olika onlinebaserade handelsplatser. Vi ska ta reda på hur 

försäljare arbetar för att bygga upp relationer till sina kunder, samt vad konsumenter 

värdesätter i sina relationer med dessa onlinebaserade företag. Vi vill veta om det är en 

långsiktigt hållbar strategi att endast ha närvaro online som försäljare.  

2. Teori  
I detta avsnitt beskrivs de för uppsatsen valda teorierna, den teoretiskt baserade 

modellen samt kritik mot den valda teorin.  

Vilken vrå i det teoretiska kosmos som är marknadsföring och kundrelationer befinner vi 

oss i? Modebranschen, och mer specifikt den onlinebaserade skoförsäljningsbranschen, är 

en snäv och konkurrensfattig marknad i Sverige. Endast ett fåtal varumärken säljer skor 

med internet som enda kanal, och står i konstant konkurrens mot ”samlingssidor”, såsom 

Asos eller Nelly. Teorierna som tas upp i avsnittet nedan är menade att placera in den 

onlinebaserade skoförsäljningen i en kontext som ramar in hur relationer utvecklas och 

kategoriseras, men även hur lojaliteter till specifika varumärken och aktörer uppstår och 

vårdas.  

2.1. Relationsutvecklingsprocessen  
Med hjälp utav Scanzonis (1979) relationssteg illustrerar Dwyer et al., (1987) 

relationsutvecklingen mellan köpare och säljare genom fem allmänna faser, där varje fas 

representerar en viktig övergång i parternas synsätt gentemot varandra. Dessa 
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identifierade som (1) Medvetenhet (2) Utforskning (3) Expansion (4) Engagemang och 

(5) upplösning (Dwyer et al., 1987). Författarna har valt att bryta ut de fyra förstnämnda 

faserna, samt koppla ihop fas 1 och 2, för att konkretisera den expanderande 

relationsskapande processen. Detta resulterar i tre faser. Fas 1 bestående av Medvetenhet 

och Utforskning, Fas 2 bestående av Expansion och Fas 3 som består av Engagemang.  

 

Fas 1 – Medvetenhet och Utforskning 

Medvetenhet avser att part A accepterar part B som en genomförbar utbytespartner. 

Närheten mellan parterna underlättar medvetenheten, precis som att sannolikheten är 

högre att en familj är bekant med angränsande grannar snarare än de längre ner på gatan. 

Interaktion mellan partnerna har inte framkommit under denna fas. Under samma fas 

avser Utforskning vara sökande och prov i relationsutbytet. I denna fas överväger 

potentiella utbytespartners först skyldigheter, fördelar och nackdelar, och möjligheten att 

utföra utbyten. Interaktion i form av provköp mellan partnerna kan förekomma under 

denna fas. Den utforskande fasen kan vara väldigt kort, eller innefatta en utökad test- och 

utvärderingsperiod. I detta stadie kommer säljaren ha köparen i åtanke vid utformningen 

av kampanjer och produktplacering, men båda parter döljer eller uttrycker nedtonat 

initialt sina egna preferenser för en eventuell relation, då det ännu inte existerar någon 

lojalitet att luta sig tillbaka mot. (Dwyer, et al., 1987.) 

 

Fas 2 – Expansion 

Expansion hänvisar till den ständiga ökningen av förmåner som erhållits av 

utbytespartners och ökandet av beroendet mellan parterna. Den kritiska skillnaden är att 

grunderna i förtroende och den gemensamma tillfredställelse som etablerats i 

utforskningsfasen, leder nu till ett ökat risktagande. Följaktligen ökar också bredden och 

djupet i beroendet mellan parterna. Associationen har utvecklats betydligt, från att 

kännetecknas av utforskning, prövoundersökning etc., till att istället ständigt utvidgas av 

den typ av belöningar som parterna förser varandra med, vilket i sin tur ökar beroendet 

dessa emellan. (Dwyer, et al., 1987.) Frazier (1983) vidareutvecklar detta, och menar att 

denna fas kommer som ett resultat av att ”provfasen” var lyckad, och att parterna nu 
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testat varandras utsikter till något som kan liknas vid lojalitet (eller åtminstone en 

relation). 

 

Fas 3 - Engagemang 

Engagemang refererar till ett underförstått eller tydligt löfte om kontinuitet i relationen 

mellan utbytesparterna. Det existerande samspelet mellan köpare och säljare är här den 

mest avancerade fasen, utbytesparterna har nått en tillfredställelsenivå från 

utbytesprocessen som praktiskt taget utesluter andra primära utbytesparter med liknande 

erbjudna fördelar. Deltagarna uppfångar fortfarande alternativ, men inte till den bedriften 

med konstanta hektiska provutbyten. Kundlojalitet har uppnåtts. (Dwyer et al., 1987.) 

Scanzoni (1979) definierar tre förutsättningar som denna fas vilar på: Att båda parter 

investerar antingen ekonomisk, kommunikativ eller emotionell input (eller en 

kombination av alla tre) i relationen, att det finns en stark vilja hos båda parter av 

investera detta under en överskådlig framtid samt att denna input sker med en förutsägbar 

intensitet som inte påverkar den andra parten negativt. Om en köpare en period till 

exempel investerar mindre ekonomiskt kapital i köparen än vad relationen förutsätter, kan 

denna relation börja vackla (Dwyer et al., 1987). 

2.2 E-kundlojalitet  
Att bygga kundlojalitet är inte bara ett sätt att öka vinster, det är också nödvändigt för ett 

företags överlevnad (Reichheld & Schefter, 2000, Kassim & Abdullah 2010). Att ha 

lojala kunder är viktigt för företag, och dessa kunder är värda mer än den genomsnittliga 

kunden (Anderson & Srinivasan, 2003). Kim, Jin & Swinney (2009), hävdar att lojalitet 

är viktigt för detaljhandel på internet samtidigt som allt fler företag tar steget in i e-

handelsmarknaden, med teknikens utveckling. Då konkurrenter på online-marknaden 

endast är några musklick ifrån, blir kundlojalitet en avgörande faktor. För att illustrera 

olika nivåer av just kundlojalitet, utformade Godson (2009) en modell som baseras på 

olika kundkategorier, där nivån av kundlojalitet gentemot företagen är den avgörande 

faktorn. Nivån av kundlojalitet drivs av företagen som aktivt måste arbeta för att kunder 

ska få en starkare anknytning till företagen, och därmed stiga i lojalitetsnivåer. 

Kundkategorierna är uppdelade i sex olika, stegrande, underkategorier som förklaras och 

startar i följande ordning:  
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Prospekt - Den minst lojala av potentiella kunder, som inte än handlat något från 

företaget i fråga. Inget utbyte av tjänster eller produkter mot pengar har än genomförts, 

vilket innebär att inga uppoffringar har gjorts från någon av parterna.  

Köpare - När kunden genomfört sitt första köp hos företaget. De Prospekt som företaget 

lyckats övertyga att sälja till.  

Klient - Denna typ av konsument återkommer till säljaren och köper dennes produkter, 

men har ingen särskild eller en neutral inställning till säljaren. Inställningen kan i vissa 

fall även vara negativ, vilket medför att kundgruppen anses vara en frekvent men inte 

lojal sådan.  

Supporter - I detta stadie börjar kunden bli mer lojal mot säljaren, och påvisar en positiv 

men passiv lojalitet. Denna lojalitet härstammar från att kunden regelbundet känner att 

dennes förväntningar på företaget uppfylls eller överträffas. 

Förespråkare - Dessa kunder är så lojala gentemot företaget att de talar väl om och 

rekommenderar företaget till andra via så kallad Word-of-mouth, och blir på detta vis en 

viktig marknadspelare. (Godson, 2009.) Word- of-mouth, även känt som ”buzz 

marketing”, innebär att nöjda kunder berättar för människor i sin omgivning om 

produkten (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Detta anses av många 

vara det sätt som de ”hjälper” företagen i sin marknadsföring.  

Partner - Relationen som denna typ av kund känner till företaget liknar ett partnerskap, 

till den grad att konsumenten har möjlighet att hjälpa företaget med produktutveckling 

och marknadsföring, samt att associerar en del av sin personlighet eller sitt liv till 

företaget. (Godson, 2009.)  

2.3 E-kundnöjdhet  
Ribbink, Van Riel, Liljander & Streukens (2004), argumenterar att kundnöjdhet är en av 

de viktigaste faktorerna till att skapa e-lojalitet. Kim, Ferrin & Rao (2009) uppger att 

kundnöjdhet är en viktig ingrediens i skapandet av långsiktiga relationer med kunder 

samtidigt som den spelar en viktig roll i etablerandet av e-lojalitet. Islam, Khadem & 

Sayem (2012, s.215) definierar kundnöjdhet som “en post-konsumtionsmässig 
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utvärdering av hur väl en butik eller produkt uppfyller eller överträffar kunders 

förväntningar".  

Chang, Wang och Yang (2009) hävdar att kundnöjdhet handlar om att väcka positiva 

känslor hos kunden efter att ha använt en tjänst. Kundnöjdheten handlar då om huruvida 

tjänsten besvarade eller också översteg kundens förväntningar (Chang et al., 2009; Kim et 

al., 2009). Kim et al. (2009) hävdar att kundnöjdhet också är viktigt i online-miljön 

eftersom den skapar kundförtroende, vilket i sin tur är viktigt för kunder i 

förtroendeskapandet till online-transaktioner i sig. Tillfredsställelse används ofta som ett 

mått på framgång inom e-handel. Om en kund är nöjd är avsikten till att byta till en annan 

e-handelsleverantör mindre Kim et al. (2009). Anderson och Srinivasan (2003) är överens 

om att tillfredsställelse påverkar kundlojalitet och menar att nöjda kunder är mer benägna 

att sprida god Word-of-mouth. Detta är fördelaktigt då nöjda kunder har större avsikt att 

konsumera än missnöjda kunder. Lee och Lin (2005) diskuterar att kundnöjdhet påverkar 

dels kunder positivt då det kan leda till upprepade köp, samt företagets lönsamhet och 

marknadsandelar. Därför är det svårt för företaget att skapa starka relationer med 

missnöjda kunder, då dessa kan vända sig till alternativa leverantörer och därmed byta till 

en konkurrent (Anderson & Srinivasan, 2003).  

2.4 E-servicekvalitet  
För att lyckas överleva i en konkurrenskraftig marknad måste företag leverera en hög 

servicekvalitet, likaså gäller detta inom e-handelsbranschen hävdar Zeithaml, Berry & 

Parasuaman (1996) och Chang et al. (2009). För online-försäljare är en hög 

servicekvalitet avgörande för att vara framgångsrik och ha hög kundnöjdhet. Zeithaml, 

Parasuaman & Malhotra (2001, s.11) definierar E-servicekvalitet som "den grad till 

vilken en webbplats underlättar effektiv och ändamålsenlig shopping, inköp och leverans 

av produkter och tjänster". Baserat på denna definition är det viktigt för en e-

handelsleverantör att, inte bara underlätta servicen för kunden under besöket och 

konsumtionsögonblicket, men också i för- och efterstadiet (Chang et al., 2009). Zeithaml 

Zeithaml, Parasuaman & Malhotra (2002) menar att det är viktigt att en e-

handelsleverantör fokuserar på servicekvalitet för att uppmuntra upprepade köp och 

därmed skapa kundlojalitet.  
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Zeithaml et al. (2002) hävdar att utvärderingen av tjänsternas kvalitet ingår både före, 

under men även efter köpet gjordes. Lee & Lin (2005) diskuterar att e-handel är en 

process uppdelad i olika steg, där kunden på ett eller annat sätt utför sitt köp. Dessa steg 

innefattar till exempel navigering på webbplatsen, informationssökning, transaktionen, 

och samverkan med leverantören. Kunden utvärderar dock inte dessa olika steg enskilt 

utan snarare helheten, och därför är det viktigt att helhetsupplevelsen uppfattas positivt. 

Följaktligen är uppfattningen av den totala e-servicekvaliteten viktig. (Lee & Lin, 2005.)  

Ribbink et al. (2004) har valt fem dimensioner som används för att mäta och utvärdera 

servicekvaliteten online; användarvänlighet, webbdesign, anpassning, lyhördhet och 

säkerhet.  

2.4.1 Användarvänlighet  
Användarvänlighet är en viktig dimension vilket är servicekvalitetens avgörande faktorn 

(Ribbink et al., 2004). Användarvänlighet är enligt Constantinides (2004) förknippad 

med en webbplats framgång eller misslyckande samt också konsumentens 

webbupplevelse, med andra ord är denna faktor väsentlig för webbsidor. Vidare hävdar 

Zeithaml et al. (2002) att användarvänlighet är en viktig utvärderande faktor för 

användarna när de utvärderar kvalitet på en webbplats. Användbarhet är en term som ofta 

används som synonym till användarvänlighet i webbmiljön (Zeithaml, et al., 2002), Nah 

och Davis (2002, s.99) definierar användbarhet som "förmågan att navigera runt på 

webben för att lokalisera önskad information, att veta vad man ska göra härnäst, samt för 

att göra det med minimal ansträngning".  

2.4.2 Webbdesign  
Utformningen av en webbsida är enligt Lee och Lin (2005) essentiell för internet-

baserade butiker. Första intrycket kan spela stor roll för konsumenter och dess 

uppfattning av produkten de möter på säljarens marknadsplats. Ribbink et al. (2004) 

anser att webbdesign till och med kan påverka hela servicekvaliteten, och i förlängningen 

påverka tillitsutvecklingen. Även den estetiska faktorn hos en hemsida påverkar första 

intryck väldigt tydligt och direkt. En inbjudande hemsida, med väl utformade funktioner, 

en tilltalande design och andra faktorer som välkomnar kunden till hemsidan kan göra all 

skillnad i den initiala aspekten av konsumtionsprocessen. Constantinides (2004.)  
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2.4.3 Anpassning  
En annan viktig aspekt av e-servicekvalitet kallas Anpassning. Internet är idag ett mycket 

viktigt verktyg för säljare, där de snabbt får feedback av sina kunder och på så sätt kan 

justera sin produkt och servicekvalitet. Försäljare måste bygga upp sin tjänst, sitt utbud 

och sina försäljningskonstruktioner på ett sätt så att en kund enkelt kan känna att 

produkten eller tjänsten är anpassad för rätt kundsegment. (Kassim & Abdullah, 2010.) 

Detta menar Tsai och Huang (2007) är centralt för e-lojalitet, då kunder lättare kan hitta 

något som passar just dem.  

2.4.4 Reaktionsförmåga  
Hur snabbt kan ett företag svara på kunders krav och feedback? Denna del av företagens 

utmaningar kallas Reaktionsförmåga. Chang et al. (2009, s.426) menar att 

reaktionsförmåga uttrycker e-företagares förmåga att delge lämplig information och 

problemlösning till kunder när problem av olika art uppstår, och att nödvändig kunskap 

och mekanismer för att garantera att dessa problem löses snabbt och effektivt. Lee och 

Lin (2005) menar att dagens kunder online kräver att företag snabbt anpassar sig efter 

deras behov, varpå reaktionsförmåga blir centralt i att behålla kunder, och deras tillit.  

2.4.5 Integritetsskydd  
Den sista dimensionen av E-servicekvalitet är Integritetsskydd, och är ett sätt att beskriva 

hur trygg en kund kan känna sig med webbsidans säkerhet och diskretion (Ribbink et al. 

2004, s.448). Säkerheten definierar till hur stor grad kunden är skyddad mot bedrägeri 

och ekonomiska förluster. Diskretionen talar om hur hemsidan skyddar kundens privata 

information och håller kunden anonym, vilket också inkluderar att säljaren inte delar med 

sig av denna information med andra onlinetjänster. (Zeithaml et al., 2002.) 

Onlinebaserade företag måste se till att denna faktor upprätthålls till ännu större grad än 

sina fysiska motparter, då allt utbyte av information och personuppgifter sker digitalt och 

inte fysiskt, vilket höjer kundens uppfattning om att dennes uppgifter kan kapas och 

stjälas (Zeithaml et al., 2002).  
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2.5 Analysmodell  
Med den ovan beskrivna teoretiska referensramen till grund, har författarna sammanställt 

en analysmodell (se figur 1). Dwyer et al.s (1987) relationsutvecklingsfaser (se avsnitt 

2.1) har använts för att beskriva relationsstyrkan mellan en kund och ett onlinebaserat 

företag, medan teorierna under E-kundlojalitet (se avsnitt 2.2) förklarar vilken nivå av 

lojalitet varje fas berör. E-servicekvalitet (se avsnitt 2.4) och dess olika teoretiska element 

beskriver vilka typer av servicedimensioner som det onlinebaserade företaget erbjuder. 

Dessa resulterar i hur de teoretiska ramverken beskriver E-kundnöjdhet (se avsnitt 2.3). 

En ökad E-kundnöjdhet hos en kund är avgörande huruvida den tar sig till nästa fas i 

relationsutvecklingsprocessen eller inte. För att tolka vart kunden gentemot säljaren 

befinner sig i relationsutvecklingsprocessen så kopplas kundens lojalitetsnivåer Prospekt 

och Köpare till Fas 1. Det är här som kunden, som tidigare nämnt med Medvetenhet och 

Utforskning, undersöker och eventuellt accepterar säljaren som en genomförbar 

utbytespartner, vilket leder till möjliga provköp. Detta karaktäriserar en Svag relation. 

Lojalitetsnivåerna Klient och Supporter kopplas till Fas 2 där, med Expansion, djupet och 

beroendet mellan parterna samt risktagandet ökar. Detta karaktäriserar en Moderat 

relation. De sista kategorierna i lojalitetsnivåerna, Förespråkare och Partner, kopplas 

samman med Fas 3 i relationsutvecklingen, här talar Engagemang om ett underförstått 

eller tydligt löfte om kontinuitet i relationen mellan utbytesparterna. Detta karaktäriserar 

en Stark och interaktiv relation. 
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Figur 1. Nivåer av relationer mellan kund och försäljare inom e-handeln  
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3. Metod 
Följande avsnitt redogör för uppsatsens metod, struktur och genomförande. Avsnittet 

behandlar motivering och kritik till de metodbeslut som fattats.  

Författarna sökte en djupare förståelse för unga, svenska konsumenters beteende och 

värderingar på e- handelsmarknaden för att kunna besvara frågan. Denna information 

samlas bäst genom en semi-kvalitativ undersökning som kan samla flera åsikter på ett för 

studien tidseffektivt och uttömmande vis. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) hävdar 

att till exempel enkäter begränsar möjligheterna att förstå den eftersökta kontexten och 

utforska respondenternas utvecklade tankar kring ämnet. En fördel med enkäter är en 

maximalt tidseffektiv undersökningsmetod, samt att fler svar som författarna efterlyser 

kan samlas från respondenterna. Med en begränsad tidsram och en vilja att ändå kunna 

diskutera svar och ställa följdfrågor till respondenterna valdes fokusgruppsintervjuer för 

studien. Krueger and Casey (2009 s.21) menar att fokusgrupper bestående av färre än sex 

personer är lämpligt för att diskutera mer komplexa frågor, och menar att denna typ av 

diskussion kan vara ytterst informationsrik.  

3.1 Insamling av primärdata  

3.1.1 Fokusgruppsdiskussion  
Totalt fem grupper, med fyra medlemmar i varje grupp, diskuterade preferenser, attityder 

och tankar kring e-handel och relationerna som uppstår mellan säljare och köpare. 

Diskussionerna skedde i en utbildningslokal på Uppsala Universitet, och tog mellan 35-

50 minuter att genomföra. För att fokusgrupperna skulle vara så givande som möjligt, 

genomfördes en inledande, justerande fokusgruppsdiskussion, för att testa frågornas 

utformning, lämplighet och effektivitet i att besvara frågan. Med denna inledande 

diskussion som bakgrund så justerades utformningen av frågorna till de nästkommande 

fokusgrupperna (fyra till antalet). Jankowicz (2000, s.259) menar att förberedande 

fokusgrupper är ett hjälpsamt verktyg för att förstå och utveckla frågor och intervjuteknik 

innan faktisk data samlas in, för att maximera resultatens kvalitet. Intervjuobjekten som 

lämpades bäst för att vara med i fokusgrupperna var de som handlat mode eller skor 

online på valfri online-butik fler än tre gånger under den senaste 12-månadersperioden, 

samt att de hade använt sig av någon typ av system för kundlojalitet under minst ett av 
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dessa köp (Rabatter, kampanjkoder, medlemserbjudanden etc.). Dessa hittades via sociala 

medier, vilket kan ge ett skevt urval av respondenter. Dock stävjades detta eventuella 

problem genom att komponera grupperna så att ingen kände någon annan, vilket ska 

eliminera känslighet i grupperna.  

Varje grupp bestod även utav en deltagare som antingen var mindre van vid konsumtion 

online eller som aldrig konsumerat online. Detta möjliggjorde polariserade diskussioner 

som kunde utveckla perspektiven och åsikterna som kom till ytan.  

Svaren i det empiriska avsnittet är redovisade så att antingen enskilda tankar eller 

generella åsikter presenteras tillsammans, utan att dela in svaren i sina gruppers kontext. 

Dock observerades vissa skillnader mellan specifika grupper, varpå detta tas upp i texten. 

Under diskussionerna ställdes frågor som delades in i tre olika teman:  

• Konsumtionsbeteende online  

• Lojalitet gentemot onlinebaserade företag  

• Erfarenheter från onlinebaserade shoppingupplevelser  

Målet med att dela in frågorna under ovanstående teman var att kunna samla in data som 

omfattar både hur människor faktiskt handlar online (vilka kanaler som används, vad som 

värderas och prioriteras vid köp online etc.), men också ställa mer abstrakta frågor till 

deltagarna rörande varför de tror att lojalitet uppstår och hur konsumenter själva påverkar 

detta, som hjälper besvara uppsatsens fråga.  

De sista frågorna, som berörde deltagarnas personliga upplevelser kring e-handel, ställdes 

för att få deltagarna att fundera kring hela köpprocessen ur ett nytt perspektiv, efter att ha 

talat mer svepande om hur de konsumerar, samt hur de ser på lojalitetens roll i hur man 

konsumerar online.  

Då författarna undersökte lojalitet och relationer som kan uppstå mellan onlinebaserade 

företag och deras kunder så fanns det ett självklart intresse att även undersöka skälen till 

varför vissa konsumenter inte upplever relationsbyggande process när de handlar online, 

det vill säga människor som väljer att endast utföra sina köp i fysiska butiker. Men med 
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både tidsbrist och en möjlig diskussion om dessa konsumenters relevans i uppsatsen så 

valdes denna konsumentgrupp bort. Diskussionerna filmades och spelades in med 

ljudupptagning (med deltagarnas medgivande) för att på bästa sätt kunna få med alla 

nödvändiga tankar från respondenterna. För att motivera valet av fokusgruppsdeltagare 

användes Generationsteorin, som insinuerar ett samband mellan vilken generation en 

individ tillhör (ett 20-årigt spann), och till vilken grad denne har överensstämmande 

attityder och beteende (S.W.Ng, Schweitzer & Lyons, 2005, s.259). Detta kommer som 

en konsekvens av att man haft likartade erfarenheter som format ens uppväxt, och ens syn 

på omvärlden. (S.W.Ng, et al., 2005 s.259).  

Relevansen mellan denna teori och digital marknadsföring återfinns främst i hur olika 

generationer ser internet som kommunikationsverktyg och var marknadsföring når dessa 

olika generationer. Till exempel rapporterar Pew Internet (2010) att människor mellan 18 

och 33 år, kallade ”Generation Y” eller ”millennials”, använder sig av sociala nätverk 

och internet trådlöst mest av alla åldersgrupper. Denna grupp tillämpade författarna till 

studien med ovanstående skäl som grund. Människor mellan 34 och 45 år också kallade 

Generation X, använder istället internet i högre grad än sina yngre motparter när det 

gäller att hitta finansiell info, som till exempel prisuppgifter på produkter och tjänster. 

Det studien visar tydligast är en ökad kongruens mellan åldersgrupper i research efter 

resor, shopping och nedladdning av lagligt material. (Pew Internet 2010.) 

I kapitel 4 i denna uppsats, som redogör för det insamlade materialet, återfinns vissa 

gruppmedlemmars namn och medföljande citat. Citaten som använts har valts ut då de 

ger en deskriptiv och målande bild av hur diskussionen fortlöpte och nyanserades av de 

olika medlemmarnas åsikter. Alla namn i studien är fiktiva, för att undvika eventuellt 

obehag hos vissa respondenter (Saunders et al., 2012, p. 227). 

3.1.2 Telefonintervju Skoföretaget  
En telefonintervju genomfördes med VD:n för ett nyligen startat skoföretag (hädanefter 

kallat ”Skoföretaget” då man önskat att vara anonym), som endast säljer sina produkter 

online via sin hemsida. VD:n berättade om hur Skoföretaget arbetar i sin marknadsföring, 

hur de anser att kundkretsar byggs och bibehålls, samt gav sin syn på vilken riktning e-

handel är på väg. Detta perspektiv sattes i relation till fokusgruppsdeltagarnas svar för att 
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belysa onlinebaserad shopping och problematiken som kan uppstå i och med det icke-

fysiska elementet. Intervjun genomfördes per telefon då VD:n under hösten rest mycket, 

och inte var säker när hen var tillgänglig för en intervju. Detta, kombinerat med 

enkelheten och flexibiliteten i att inte behöva befinna sig på samma ort, ansågs vara 

tillräckliga argument för att genomföra intervjun per telefon.  

3.2 Operationalisering av Analysmodell 
Uppsatsens behandlade teori har operationaliserats för att utforma frågor till 

fokusgrupperna (se Bilaga 1) samt intervjufrågorna till Skoföretagets VD (se Bilaga 2). 

Frågorna formuleras för att i största möjliga mån ringa in den teoretiska modellens olika 

perspektiv och aspekter.  

Frågorna som ställdes i början av diskussionerna och intervjun var mer neutrala, och tillät 

respondenterna att tala fritt. Frågor som kunde uppbåda en defensiv ton hos 

respondenterna lades senare i intervjun, för att få ut så mycket som möjligt av 

respondenterna med en neutral ton. Då respondenterna inte var akademiskt insatta i 

ämnesområdet, ställdes frågorna med ett mer civilt språk, men där det teoretiska 

underlaget som frågorna stöds utav kan urskiljas (Kvale & Brinkman, 2009). Hägers 

(2007) Intervjuteknik har legat till grund för formuleringar av frågorna. 

Fokusgruppsdiskussionerna inleddes med generella frågor om respondenternas 

konsumtionsbeteende online, för att ge författarna en överblick av dagens 

konsumtionsklimat bland unga svenskar. Efter dessa frågor ställdes teman i främst två 

teman. De första frågorna rörde vad som värderas hos kunderna gällande e-handel: 

Utformning av hemsidor, betalningslösningar, fraktvillkor etc. Det andra temat riktade 

sig istället mot lojalitet och hur starka, långvariga relationer mellan kund och försäljare 

kan byggas. Vidare ställdes frågor för att få respondenterna att reflektera över vilka typer 

av relationer som faktiskt kan etableras med företag som bara finns online. Intervjun med 

Skoföretagets VD syftade istället till att ge författarna ett annat, företagsbaserat 

perspektiv på e-handel och dess olika aspekter. Även här påbörjades intervjun med frågor 

som skulle få respondenten att känna sig bekväm i situationen, och tillåta denne att vänja 

sig vid att bli intervjuad (Dalen, 2008). Kärnfrågorna, gällande lojalitet och hur 

långsiktiga relationer byggs, ställdes mot mitten av intervjun för att ge respondenten 
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tillräckligt med tid för att kunna besvara frågorna. Vidare hävdar Häger (2007) att frågor 

ska ställas öppet för att lägga bevisbördan på respondenten, vilket författarna hade i 

åtanke vid formuleringen av frågorna i studien.  

Analyseringen av det insamlade materialet utformades genom att författarna tolkade 

respondenternas svar med hjälp utav den instuderade teoretiska referensramen för att 

upptäcka vilka indikatorer som pekade mot vilka teorier. Om respondenterna till exempel 

talade om att de skulle kunna tänka sig att handla igen från en hemsida med en tilltalande 

och lätthanterad hemsida, tolkades detta av författarna som att E-servicekvalitetens faktor 

webbdesign ansågs vara viktig för konsumenten i fråga (se Bilaga 3). 

3.3. Reflektion Kring Metodval Samt Metodkritik  
Fokusgrupperna planerades att genomföras med respondenter som konsumerar online, 

vilket skulle exkludera konsumenter som väljer bort internet till sina köp. För att stävja 

risken för ensidighet av argumenten utformades fokusgrupperna så att respondenterna 

även fick dela med sig av negativa erfarenheter eller tankar om relationerna som uppstår, 

samt den tidigare nämnda deltagaren i varje grupp som inte handlar online till vardags för 

att nyansera diskussionen. En risk med att applicera fokusgrupper till studien är att 

moderatorn kan påverka samtalsriktningen och till viss del innehållet (Wibeck 2010). 

Detta problem bemöttes genom att författarna modererade två grupper var, och efter 

analysering av studiens insamlade data ansågs ingen påtaglig påverkan från författarna ha 

noterats. Vidare spelades fokusgruppsintervjuerna in både med video och ljud, vilket 

också kan påverka svaren, genom att respondenter kan känna sig mer eftertänksamma i 

sina svar. Dock krävdes en organiserad och tidseffektiv lösning på transkriberingen av 

data, varpå det till slut för studien bedömdes som ett korrekt tillvägagångssätt, trots 

riskerna. Då respondenterna även försäkrades om att allt inspelat material raderades 

direkt efter transkribering, anses inte denna risk ha resulterat i ett förvrängt resultat.  

Något som kan diskuteras som kritik mot den valda metoden gällande intervjun med 

Skoföretagets VD är att objektivitet kring verksamheten och hur arbetet med 

marknadsföring och lojalitet fortlöper kan vara svårt att uppnå från en högt ställd person 

inom företaget. Endast VD:ns svar förmedlas till författarnas studie, vilket även kan 

resultera i ett för snävt undersökt perspektiv. Vidare så måste det tas i beaktning att 
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telefonintervjuer försvårar den personliga kontakt som, om den upprättas, kan tillåta 

respondenterna att känna sig mer bekväma i intervjusituationen, och då vara mer ärliga 

och reflekterande i sina svar (Saunders et al., 2012, pp.404-405). Denna problematik 

förhindrades, då författarna och VD:n haft omfattande mailkontakt före intervjun, och på 

så sätt etablerat en typ av relation. 

När författarna både intervjuade VD:n, med ett egenintresse i studiens premisser, och 

fokusgruppsdeltagarna, var det centralt att förstå och beakta den bias, eller partiskhet, 

som kan uppstå (Saunders et al., 2012, p.412). Denna partiskhet måste inte ha sin grund 

hos respondenten, utan kan även härstamma från intervjuledaren själv. Intervjubias 

(översatt från ”interview bias”) innebär att intervjuaren kan påverka intervjuobjektet med 

kroppsspråk (vilket i VD:ns fall eliminerades i och med att intervjun var per telefon), 

uttryck, tonlägen etc. Detta kan bero på att intervjuaren till någon grad vill påverka 

svaren från respondenten/respondenterna. Vidare kan så kallade intervjuobjektbias 

observeras, vilket innebär en viss känslighet inför intervjusituationen som respondenterna 

kan uppleva. Denna känslighet kan spänna över alltifrån att de frågor som ställs går in på 

känsliga ämnen, som respondenten inte är helt bekväm med att besvara, till den 

ansträngning som kan infinna sig när man som respondent upplever att man även talar åt 

andra än sig själv (Saunders et al., 2012). Deltagarna i både fokusgrupperna, samt VD:n, 

upplevde dock förhoppningsvis inte dessa ansträngningar, då uppsatsämnet varken var 

särskilt personligt avslöjande eller känsligt för offentliga åsikter.  
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4. E-handel - Resultat från fokusgruppssamtal och intervju 
med VD 
Avsnittet redogör inledningsvis för fokusgruppsdeltagarnas generella tankar om 

konsumtion online, för att sedan behandla lojalitet online samt hur deltagarna upplever 

att de blir behandlade av företagen online. Slutligen återges intervjun med Skoföretagets 

VD. 

4.1. Konsumtionsbeteende  
Onlinebaserad shopping skiljer sig på flera sätt från traditionell shopping, men dessa 

upplevda skillnader kan i sin tur variera beroende på konsumenten i fråga. Alla de 

tillfrågade som hade handlat online förut sade att de handlar online mellan 4-12 gånger 

om året, och då antingen på olika webbutiker som är kopplade till välkända märken som 

H&M, eller på branschens större ”samlingssidor” (t.ex. Asos eller Nelly) som fungerar 

som en återförsäljare för en mängd varumärken. Deltagarna ansåg att varumärken kända 

från den fysiska marknaden var enklare att associera trygghet i konsumtion till, vilket gör 

att de ofta automatiskt söker sig mot dessa när de handlar online. Flertalet deltagare ansåg 

att designen på hemsidor från dessa typer av varumärken ofta följer deras fysiska 

motsvarighets estetik, vilket förstärker igenkänningsfaktorn och tryggheten än mer. En 

gemensam faktor för alla de tillfrågade var att de mer såg e-handel som en aktivitet som 

utförs på ens fritid, och då oftast för att skapa sig en bild av vad man vill handla innan 

man går ut och handlar kläder i fysiska butiker. När man väl handlar online, brukar vissa 

av deltagarna som studerar beställa hem flera produkter, med förklaringen att kläderna 

ändå nästan alltid skickas tillbaka: 

När jag väl köper kläder brukar jag “scouta” innan jag fyller år. Jag väljer ut ett stort 

antal kläder eller klänningar, väljer ut ett mindre antal och skickar hem dem till mig. Jag 

vet att jag inte kommer köpa alla, men jag utnyttjar enkelheten i att skicka tillbaka kläder 

till min fördel.                     

- Cecilia om sina köpvanor online.  

Fenomenet att beställa hem kläder med vetskapen om att man med stor säkerhet kommer 

att skicka tillbaka dem är något som skiljer deltagarna åt. Vissa gör det inte alls, utan 

fokuserar på att köpa det som de eftersöker. Detta beteende observerades främst hos 
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deltagarna som arbetar, med förklaringen att de antingen inte har tid för att kunna skicka 

tillbaka produkter, eller att de helt enkelt inte ser poängen i det beteenden. De studerande 

deltagarna var mer benägna att beställa hem flera kläder än vad de var ute efter, för att 

kunna testa hemma och skicka tillbaka det de inte ville köpa. Motiveringen bakom detta 

var att många onlinebaserade butiker har praktiska fraktlösningar och smidig reklamation 

av varor.  

4.2. Allt Som Underlättar  
Fördelarna med att handla online var alla deltagare överens om. Utan att behöva lämna 

hemmet kan man besöka alla världens webbutiker när man vill, och enkelt kunna se 

vilket utbud som finns, samt kunna jämföra olika butiker direkt utan att behöva gå mellan 

butiker. För de med långa avstånd till eller mellan butiker blir denna fördel än mer 

påtaglig. Flera deltagare nämner att priser ibland kan vara bättre online än i butik, vilket 

också ger konsumenter incitament att handla på en hemsida. Vidare så har många sidor 

som säljer kläder har till exempel kortare filmklipp på modeller som går med plagget, 

vilket många deltagare anser är ett bra sätt för att se plagget ”i levande situationer”. När 

måtten på plagget som visas i klippet även bifogas, hjälper det ytterligare att skaffa sig en 

uppfattning om hur det kommer att passa på en själv. Något alla är överens om är att 

servicen måste hålla någorlunda hög klass för att de ska känna sig benägna att handla. 

Vissa sidor har enligt deltagarna chattfunktioner, där man direkt kan få tala med en 

representant från företaget som hjälper en med sina ärenden. Denna personliga inställning 

till kundservice, påpekar flertalet, kan vara det som till slut avgör om de handlar på just 

den hemsidan eller inte.  

Allt som underlättar gör att man kommer överväga att handla där igen.              

- Harald sammanfattar varför vissa hemsidor är mer framgångsrika än andra.  

Nackdelarna utvecklas ur flera perspektiv. Det enda alla är överens om är att den fysiska 

distansen till att kunna bedöma ett plagg är självklar och ytterst påtaglig i många 

konsumtionssituationer. Att inte kunna ta på ett plagg eller se dess färger med egna ögon 

har ofta avskräckt deltagarna från att handla online. Många deltagare nämner att vissa 

sidor har dåliga fraktmöjligheter, och att det därför kan bli omständigt att få hem sina 

varor i tid och på ett bekvämt sätt. Deltagarna tillfrågades även hur de tänkte kring 
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utseendet, användarvänligheten och enkelheten på hemsidan i frågan innan de övervägde 

att handla. Ofta svarade deltagarna att hemsidan måste ha ett professionellt och estetiskt 

tilltalande utseende för att uppbåda en bred kundbas. Vidare ansåg flertalet att 

betalningslösningarna kan vara det mest centrala i hur man bedömer hemsidors 

attraktivitet. Finns möjligheten till fakturering? Måste jag som kund tillhandahålla privat 

information? Om denna fråga inte besvaras tillfredsställande kan konsekvenserna bli 

ödesdigra:  

- Ibland går jag inte igenom med ett köp, endast för att jag måste lämna soffan för att 

hämta min plånbok.                     

- Sofie, angående smidiga betalningslösningar.  

4.3. Lojalitet  
Deltagarna tillfrågades hur de ansåg att företag försöker uppbåda en relation till sina 

kunder. Många svarade att den allt större trenden att de försöker göra sina reklamutskick 

och kampanjer så riktade, eller personliga, som möjligt: 

- ’Hej Johanna! Grattis på namnsdagen, idag får du 4 par strumpor för priset av 3!’ 

Sådana mail eller sms kan göra mig helt galen.                 

-Johanna, om relationsskapande genom erbjudanden.  

Vissa hävdade att dagens riktade reklam har gått överstyr, där varje bit av information 

eller sökhistorik kan användas ”emot” en i marknadsföringssituationer. Till exempel 

nämner Hannes, en arbetande man i Stockholm, att han kan ha googlat färgen blå, innan 

han ett par minuter senare får reklam med endast blåa kläder och texten ”du gillade ju 

färgen, här kommer allt du behöver”. Hannes fick medhåll av en annan deltagare i samma 

fokusgrupp:  

- Finns det några gränser till vad för information man får använda mot sina kunder? Jag 

börjar känna mig sviken av företagen som inte verkar ha någon skam i kroppen.             

- Jakob, angående säljares ”uppenbara brist på stolthet i dagens försäljningskrig”  

Något Mathilda, en studerande från Uppsala, påpekade angående den riktade reklamen 

som nämndes tidigare, var att de riktade kampanjerna eller rabatterna som mailas eller 
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skickas ut via SMS har förändrat hennes konsumtionsmönster online markant. Mathilda 

var övertygad om att all information som frekvent kablas ut till henne gör att hennes 

”top-of-mind” (vilka varumärken som först kommer till tanken när hon funderar på att 

köpa något) påverkas starkt, men att hon nu också endast funderar på dessa kampanjer 

och rabatter när hon väl ska handla något:  

- Nu tänker jag bara på alla ”10 procent på valfritt linne”-mail när jag redan är på väg 

att köpa något, så rabatt-mailen kommer bara till mina tankegångar när de kan gynna 

mig direkt i stunden.  

Mot slutet av diskussionen rörande lojalitet nämnde en deltagare att förväntningarna man 

har på en hemsida måste mötas och tillfredsställas. Kraven som till exempel ställs på 

stora varumärken som H&M eller Gina Tricot är högre än de som ställs första gången 

man går in på en mindre välkänd webbutik. Deltagarna som håller med tror att det kan 

bero på att man nästan blivit indoktrinerad med att större varumärken som syns mycket 

måste ha en mer tillförlitlig hemsida.  

4.4. Att ge tillbaka  
Det som diskuterades i fokusgruppernas inledning är intryck, beteenden och initiala 

tankar som berör e-handel. Men när man väl har handlat och produkten är levererad till 

ditt ombud: vad händer sedan? Fokusgrupperna diskuterar hur man ”ger tillbaka” till ett 

företag när man varit nöjd med servicen och produkten själv. Hur ser konsumenterna på 

att fungera som mindre, onlinebaserade varumärkens reklampelare? Deltagaren Anna 

beskriver det som följer:  

Det finns en australiensk väsktillverkare som endast säljer sina produkter på sin 

hemsida, och förutom att jag handlat där säkert 5 gånger under de senaste två åren så är 

jag väldigt mån om att berätta för mina vänner om hur bra väskorna är, men också hur 

smidigt allt kring köpet också är. Allt ifrån betalningslösningarna till den väldig 

personliga servicen jag mötte var helt utomordentligt bra, så jag pratar ofta om vilket 

bra märke det är, och hur smidigt företaget arbetar för sina kunder.  

Alla deltagare delar dock inte Annas entusiasm kring att fungera som ambassadörer för 

mindre välkända märken. Många hävdar att de i rätt situation kan nämna en bra 
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upplevelse de haft online för vänner eller bekanta, men att de inte tar upp något kring 

köpet om det inte fanns åtminstone ett antal aspekter av själva upplevelsen (smidig 

betalning, korta leveranstider eller utomordentlig kundservice) som sticker ut från 

mängden:  

Jag skulle aldrig, hur nöjd jag än är med produkten, dela inlägg, bilder eller liknande på 

sociala med produkten. Jag känner mig väldigt sällan så involverad i ett företags 

framgångar att jag väljer att aktivt stödja dem med mina egna ord.              

- Jakob om att fungera som en marknadspelare för försäljare online.  

4.5. Med integriteten som insats  
Möjligheten att kunna fakturera från till exempel betalningsleverantören Klarna är något 

som föredras av många deltagare, då detta innebär att man måste dela med sig av 

minimalt med information för att kunna genomföra köpet. Att ge ut adresser, storlekar 

och annan information är många oroliga ska användas mot dem i framtiden. Men 

obehaget över att utlämna information om sig själv kan påverka en direkt. den 

Stockholmsbaserade studenten Hanna uttrycker det som följande:  

- Ett ställe jag handlade ifrån hade en chattfunktion där man bollar fram och tillbaka, jag 

har den här storleken på byxor osv. vad borde jag köpa för modell? Den här och den här 

skulle passa dig. Helt plötsligt frågade de om ögonfärg, byststorlek etc. Då gick de över 

linjen i sin jakt på service tycker jag.  

4.6. Två fel gör inte ett rätt  
Den sista diskussionen som förs med fokusgrupperna är om de haft negativa upplevelser 

under ett köp online som förbättrats av företagets service och förmåga att lösa problem 

som dykt upp. Vissa deltagare uppfattar att mindre företag är bättre på att bemöta service 

på ett personligt sätt, och att de uppfattas som mer måna att kompromissa och anpassa sig 

efter kunden. Alltifrån varor som inte sett ut som bild till kläder som skickas i fel storlek 

eller fel modell behandlas under diskussionerna, och upplevelserna delar sig:  

Så länge de sköter det hyfsat smidigt så blir jag nöjd, jag köpte en massa t-shirtar från en 

hemsida där trycken var suddiga, och då tänkte jag att de borde ha märkt att det inte blev 

nå bra när det tryckte dom. Men jag fick enkelt bara maila bilder, behövde inte heller 
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skicka tillbaka t-shirtarna, företaget skickade nya direkt.                

- Elin berättar om en uppoffring från en säljare som gav köpet ett oväntat mervärde.  

Jag fick fel skor hemskickade till mig en gång. De försökte kompensera mig genom att ge 

15 procent rabatt på nästa köp. hade de givit mig 15 procent på köpet jag just genomfört 

hade jag med mycket större trolighet handlat där igen. Det handlar om att jag ville känna 

en faktisk önskan om att de ville göra mig nöjd direkt.                  

- Moa berättar om hur företag måste offra mer än konsumenten för att behålla den.  

4.7. Var Klämmer Skon?  
Skoföretagets VD framhåller redan i början av intervjun att de enda sätten för 

onlinebaserade företag att överleva på marknaden är via smart marknadsföring samt en 

väl tillfredsställd kundskara som är villig att föra vidare ordet om företagets produkter till 

andra potentiella kunder. För att uppnå dessa mål är det enligt honom vitalt att företaget 

förstår vilka kunderna är, vad de prioriterar vid konsumtion online samt vara införstådd i 

hur man både behåller kunder och får nya på kontinuerlig basis. Skoföretaget valde att år 

2012 starta sin verksamhet online då skorna tillverkas för hand i Portugal och Spanien, 

men är riktade mot en svensk kundkrets. Man ansåg då att den mest konstandseffektiva 

lösningen skulle vara att i början av företagets verksamhet endast sälja skorna online. 

Detta innebär i sin tur att företaget skulle vara än mer fokuserade på att förstå online-

branschen och dess utmaningar.  

Dock framhåller VD:n att man inte alltid tillämpar dessa insikter till sina strategier. När 

frågan om hur väl man hanterar feedback från kunder angående företagets produkter, blir 

svaret att man ännu inte har en utvecklad avdelning som behandlar feedback från kunder i 

större grad än att man har en kundtjänst, som till råga på allt är underbemannad och inte 

än optimerad för uppgiften. Detta medför även att man inte heller fullt ut kan kompensera 

sina kunder för problem med frakt och produkter som kan uppstå. Detta, medger VD:n, 

innebär en risk för att tappa potentiellt lojala, återkommande kunder. VD:n anser att 

Skoföretaget respekterar kunders privata information, och förklarar att man 

rekommenderar fakturering, vilket av många kunder anses både mer bekvämt och 

integritetsskyddande.  
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VD:n ser att e-handeln redan hunnit bli en stabil del av många företags strategi, och att 

denna del endast kommer att bli större och viktigare i framtiden, i takt med att än mer 

flexibla och pålitliga system för betalning, frakt och utformning av hela 

konsumtionsprocessen utvecklas. Dock erkänner han att Skoföretaget just nu aktivt letar 

efter fysiska lokaler i Stockholm och Malmö, då de insett att de måste ha en fysisk 

närvaro under en överskådlig framtid för att kunna etablera en kundbas att utveckla 

online. Små företag som Skoföretaget förlitar sig till stor grad till att dess kunder sprider 

ordet vidare, och dessa uppnås enklast enligt VD:n genom att i själva verket ha en fysisk 

plats för folk att associera varumärket till. 

4.8. Sammanfattning  
En sammanfattning av diskussionerna är att det finns tre centrala teman som ramar in 

vilka som är de vitala delarna av en konsumtionsupplevelse online, och hur företag måste 

arbeta för att behålla sina kunder, och skapa långsiktiga relationer med dessa:  

• Tiden. Tid för att beställa och tiden det tar att få något hemskickat.  

• Kommunikation. Hur man kommunicerar med sina kunder.  

• Kompensation. Om något går fel så måste företaget vara redo att kompromissa och 

kompensera sina kunder för att ha en möjlighet att behålla dem.  

Många deltagare delade uppfattningen om att man aldrig reflekterat mer ingående över 

eventuell lojalitet mot särskilda företag som endast har närvaro och verksamhet online. 

Alla faktorer, och hur väl dessa tillfredsställer kundens behov, som gör e-handel 

bekvämare än att faktiskt gå till en butik och handla samma, eller liknande produkt, 

kommer göra att deltagarna känner sig mer benägna att handla online. Dock kan den 

onlinebaserade handelns nackdelar gentemot handel i butik, såsom brist på fysisk kontakt 

med produkten och det faktum att fysiska butiker fungerar som en knytpunkt för kunden, 

vara tillräckliga skäl för att inte handla online. Lojalitet till onlinebaserade företag blir 

enligt deltagarna således ytterst svår (om ens möjlig) att uppnå och upprätthållas. 
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5. Analys  
Detta avsnitt analyserar och diskuterar datamaterialet utifrån den teoretiska 

analysmodellens beståndsdelar. Avsnittet struktureras efter den valda modellens 

implikationer. När varje område inom studien behandlats och analyserats, sätts 

resultaten av detta in i analysmodellens kontext, för att pröva dess styrka och relevans. 

Det som tydligt framgår ur empiriavsnittet är att det finns många faktorer kring e-handel 

som inte nödvändigtvis kan appliceras på handel i fysiska butiker. De senaste årens 

snabba utveckling av e-handel och dess utformning är något som reflekteras i resultaten 

från fokusgrupperna. Författarna ämnar att i detta avsnitt kartlägga hur dagens unga 

svenska konsumenter ser på fenomenet e-handel och hur de värderar olika delar av 

konsumtionsprocessen, samt analysera hur dessa uppfattningar antingen skiljer sig eller 

stämmer överens med vedertagen teori och den teoretiska analysmodellen inom området. 

Analysen går kronologiskt igenom det empiriska materialets struktur, för att i största 

möjliga mån framställas på ett pedagogiskt och följsamt vis.  

5.1 Relationsdefinitionen  
Fokusgruppsdeltagarna är överens om att lojalitet inom e-handel är en svår process, 

speciellt när det handlar om företag som bara säljer sina egna produkter och endast på sin 

egen hemsida. Då det inte sker någon fysisk kontakt mellan köpare och säljare kan det 

minsta avbrottet i processen skada relationsutvecklingen. Då Skoföretaget i dess 

verksamhet hittills inte valt att satsa på fysiska butiker för att visa upp sina produkter, så 

är varje potentiell kund som besöker hemsidan viktig.  

Anderson & Srinivasan (2003) beskriver vikten med lojala kunder och hur de bör 

värderas högre än den genomsnittliga kunden. Den sistnämnde kunden i Skoföretagets 

fall är besökaren av hemsidan som då under relationsutvecklingsprocessen befinner sig i 

Fas 1 under kundkategorins underkategori Prospekt. Denne kan eventuellt acceptera 

Skoföretaget som en genomförbar utbytespartner men har inte genomfört ett första köp 

och är därmed den minst lojala av potentiella kunder. Den förstnämnde kunden befinner 

sig även den i Fas 1, dock i underkategorin Köpare som är på potentiell väg att bli en 

lojal kund då den övervägt skyldigheter, fördelar och nackdelar, möjligheten att utföra ett 

köp och därefter utfört ett första köp. Därför är det ytterst nödvändigt att de kunder som 
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handlar på företagets webbshop åtminstone får den bästa möjliga service i processen mot 

kundlojalitet. Detta tolkas som att relationsstyrkan är svag. 

Baserat på fokusgruppernas svar leder en ökad kundnöjdhet till att kunder rör sig mot Fas 

2. Här konstateras att den vanligaste lojalitetsnivån att befinna sig på är kundkategorin 

Klient. Då lojalitet kräver ett starkt band till varumärket fastnar kunder här som 

konsumenter som är återkommande köpare men är neutrala och saknar en särskild 

inställning till säljaren. Relationsstyrkan här är moderat, vilket betyder att även om 

kunder är återkommande köpare kan det hända att inställningen är negativ, med andra ord 

kan man inte se denna kundkategori som något ledande till långsiktig lojalitet. På 

relationsutvecklingsbasis ökar samspelet mellan köpare och säljare för varje 

återkommande köp som sker, därmed ett ökat risktagande.  

Fokusgrupperna upplever att företagens sätt att skapa en relation, och i förlängningen 

uppbåda lojalitet, att använda reklamutskick och kampanjer så riktade, eller personliga, 

som möjligt. Kundkategorin som kallas för Supporter är första steget in på långsiktig 

lojalitet där inställningen gentemot företaget är positivt, dock är lojalitetnivån av passiv 

karaktär. Att reklamutskick och kampanjer ska vara ett sätt att få kunden att bli mer lojal 

tycker fokusgrupperna effekten blir den motsatta. Deltagarna tycker att företagen 

använder dessa metoder ”bara för att få kunden att handla” vilket genast ger en negativ 

bild av företaget, och även kan skada tilliten till företaget. I Skoföretagets fall tycker 

deltagarna att man som kund måste känna någon form av anknytning till varumärket. Då 

Skoföretaget är en ovanlig hemsida att besöka krävs först och främst en exceptionellt 

professionell hemsida som båda är inbjudande och förenklar processen att handla skor. 

Skoföretaget behöver också beundransvärda produkter som uppfyller deras kundgrupps 

behov. Slutligen är publicitet och Word-of-mouth det som skapar tillit till varumärket. Då 

Skoföretagets produkter är så pass specifika så kan det konstateras att de konsumenter 

som söker sig till företaget och utför köp, samtidigt som de upplever en felfri och perfekt 

service under köpprocessen, är lojala Supporters av varumärket. Därför är Skoföretagets 

alla kunder extremt viktiga. Den svåra biten är att hålla kunder intresserade långsiktigt så 

att dessa regelbundet känner att förväntningar på företaget uppfylls eller överträffas, för 

att sen ta steget till Fas 3 och nå kundkategorin Förespråkare. Fokusgrupperna var även 
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här överens om att en relation till ett företag som innebär att man placeras i 

kundkategorin Förespråkare eller Partner, där man aktivt väljer att rekommendera 

företaget till andra, är ytterst ovanligt förhållande inom modebranschen. De tycker 

snarare att det är något som kommer på tal om någon t.ex. kommenterar ens kläder till det 

positiva, vilket då resulterar i en indirekt marknadsföring av varumärket.  

De konsekvenser detta innebär för analysmodellen är en förståelse för att 

relationsutvecklingsprocessen inte ter sig vara fullt så uppdelad och simpel som modellen 

antyder. Att bygga relationer mellan kunder och försäljare online är mer instabilt, volatilt 

men framförallt svårare att uppnå än vad tidigare forskning inom relationsutveckling 

föreslår. 

5.2. Kunders värderingar vid onlinebaserad handel  
Deltagarna nämner att fraktvillkor och smidighet är centralt när man bestämmer sig för 

att handla online, vilket stämmer överens med E-servicekvalitetens aspekt som behandlar 

användarvänlighet som en faktor för kvalitet. Generellt påvisas denna teoretiska aspekt 

stämma överens med de flesta fokusgruppsdeltagarnas värderingar som berör 

onlinebaserad handel. Borde kanske användarvänlighet ställas över de andra faktorerna, 

då denna upprepat prioriteras av kunder när de överväger att handla online?  

Fokusgruppernas deltagare ser webbdesign ur ett mer “igenkänningsfaktors”-perspektiv. 

Är det ett format man känner igen med märken man sett förut så kan detta hjälpa i jakten 

på en relation mellan säljare och köpare. Om märket endast har en online-närvaro, så blir 

designen, estetiken, ännu viktigare. Fokusgruppsdeltagarnas syn på hur hemsidans 

utformning kan hjälpa säljarna stämmer endast till viss del överens med accepterad teori i 

ämnet. Enligt E-servicekvalitetsteorin så kan hemsidans utformning och dess förmåga att 

hålla kvar kunden på sidan verka, oavsett vilket märke som behandlas. I detta fall så ter 

det sig som att webbdesign endast kommer att vara hjälpsam om märket redan är till viss 

del igenkänt hos kunden.  

Fokusgruppernas deltagare påvisade inga tecken på att de ofta ger feedback till företagen 

om produkterna de handlat, eller att många onlinebaserade företag uppmanar till det på 

ett uppmuntrande vis. Detta skiljer sig från teorin signerad Ribbink et. al. (2004) 
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angående anpassning, där företag måste förlita sig på snabb feedback från kunder, för att 

på så sätt göra de nödvändiga justeringar som krävs för att hålla en så hög nivå på sin 

service som möjligt. Att denna aspekt av e-handel, som av deltagarna upplevs som något 

vitalt när man inte har en fysisk koppling till sin kund, inte är fullt utvecklad visar tecken 

på att e-handeln i stort inte än kompenserat för den bristande fysiska relationen till sin 

kund.  

En vidare byggd aspekt av bristen på feedback som kunder ger sina säljare är hur snabbt 

och effektivt ett företag kan besvara den feedback eller kritik som faktiskt inkommer vid 

ett köp. Även här skiljer sig resultaten från Ribbink et. al.s (2004) teorier, denna gång 

avseende företagens reaktionsförmåga på sina kunders kommunikation. Den privata 

information man ger ut som kund idag uppfattas som något som kan användas emot 

kunden, vilket bekräftas av fokusgrupperna. De vill ofta ha möjlighet till fakturering 

istället för att ge ut privata uppgifter eller kortnummer, och de upplever ett svagt 

förtroende för företagens sätt att upprätthålla ett starkt integritetsskydd. 

Skoföretaget hävdar att deras kryptering kring privat information är bland deras högsta 

prioriteringar, framför allt då de “verkligen inte har tillräckligt tillitskapital för att klara 

av konsekvenserna av läckt kundinformation”. Både företagets och respondenternas 

åsikter om privat information kongruerar med Ribbink et al.s (2004) teori rörande hur 

integritetsskydd bör hanteras av företagare.  

Analysmodellen pekade initialt på att E-servicekvalitet, med dess subkategorier, är viktigt 

för att skapa relationer och uppmuntra lojalitet online, vilket stämmer överens med det 

insamlade materialet från fokusgrupperna. Men att det kan vara så centralt som att man 

som kund kan känna sig bekväm med att byta leverantör om en av dessa inte håller 

absolut toppklass höjer kraven markant på företagen. Lyckas man inte som säljare 

upprätthålla en nästintill oslagbar E-servicekvalitet, kan konsekvenserna bli ödesdigra, 

om inte fatala, då kunder på internetmarknaden enkelt kan söka sig till andra varumärken 

utan att offra varken tid, energi eller i många fall, en tunnare plånbok. 
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5.3. Långsiktiga kundrelationer online  
Fokusgruppernas deltagare var mycket tydliga med att de generellt talar väl om 

upplevelser de haft online endast om situationen, eller det man annars talar om med 

vänner eller människor i sin omgivning, till viss del stämmer överens med varumärkets 

eller produktens karaktär. För att tydliggöra detta, så innebär det att företag inte kan 

förvänta sig att kunder kommer tala väl om deras produkter utanför den kontext de “hör 

hemma i”. Kunden kommer enligt fokusgruppernas data till exempel endast nämna 

Skoföretagets produkter när kunden talar om skor i allmänhet med vänner, och inte i 

någon annan specifik kontext. Således sker oftast en situationsbaserad marknadsföring 

från kunderna, vilket innebär mindre krävande uppoffringar och engagemang för att 

framställa produkten eller varumärket i positiv dager. Dock kunde delar av 

konsumtionsprocessen online som uppfattats som unika eller väldigt tillfredsställande 

(fraktvillkor, kundservice osv), medföra att kunder nämnde varumärket eller hemsidan 

även utanför den enskilda situationen då man talade om likartade typer av produkter eller 

märken. Detta stämmer överens med E-servicekvalitetsteorin, som hävdar att konsumtion 

som överträffar kunders förväntningar kommer att uppbåda en högre grad av lojalitet och 

aktivt positiva tankar om företaget i sig. Enligt Skoföretagets VD så är återkommande 

och nöjda kunder helt centralt för onlinebaserade säljare, då dessa måste vara villiga och 

måna om att rekommendera produkten eller varumärket till andra för att företaget 

överhuvudtaget ska kunna överleva på marknaden. Denna diskrepans mellan önskan från 

företagare och faktiskt beteende hos kunderna kan mycket väl vara ett skäl till att 

onlinebaserade butiker, som Skoföretaget, möjligtvis söker sig till den fysiska marknaden 

i allt större grad i framtiden. 

Att fokusgruppsdeltagarna endast kan känna något som liknar ett aktivt deltagande i sin 

relation med företaget om det sticker ut i själva konsumtionsprocessen, snarare än att 

produkten är unik, stöder att teorin som läggs fram av Islam et al. (2012, s.215), om att 

både produkten men också själva marknadsplatsen i sig kan vara av vikt vid köp online.  

Angående den kompensation som kunder kräver när något i köpprocessen gått snett, så 

stöds detta inte av VD.n, där som nämner att de inte har utrymme att kompromissa med 

sina marginaler och produkter för att fullt ut kunna kompensera kunder som fått problem. 
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Detta till följd av att Skoföretaget säljer skor av högre (och därmed, dyrare) kvalitet. 

Denna kompensationsposition delas enligt fokusgruppernas deltagare inte av företag som 

säljer billigare produkter, och som därmed har andra marginaler att arbeta efter.  

Uppsatsens teoretiska analysmodell pekar på att samtidigt som större händelser kan få 

relationer att försämras eller försvinna helt, finns det stora chanser för säljare att känna 

sig relativt säkra på att kunder kommer vara (och förhoppningsvis förbli) lojala när de 

nått Klient eller möjligtvis Supporter-stadiet, men analysen av det empiriska materialet 

visar prov på att kunder måste känna en så pass stor tillit till företaget att man befinner 

sig närmare Förespråkar/Partner-stadiet för att säljare ska lita på framtida investeringar 

från dem. 
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6. Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur långsiktiga relationer kan uppstå mellan 

konsumenter och onlinebaserade försäljare, samt vad som värderas av konsumenten i 

dessa relationer. Författarna ämnade utröna hur starka dessa relationer skulle kunna bli, 

genom att ställa empirisk data och teorier inom området mot den konstruerade modellen. 

Resultaten påvisade att modellens högsta grader av relationer (Förespråkare och Partner) 

inte kan uppnås, då den fysiska kopplingen mellan konsumenten och försäljaren är för 

vital för att uppbåda långvarig lojalitet parterna emellan. Detta resultat styrks av fallet 

Skoföretaget, som i dagsläget känner sig tvungna att söka efter butikslokaler i centrala 

Stockholm på grund utav en bristande skara återkommande kunder samt en för liten 

exponering till nya diton. Vidare visar resultaten att faktorerna som värderas högst av 

kunder gällande onlinebaserad konsumtion ter sig vara än mer serviceinriktade än 

tidigare studier pekat på. Kunder prioriterar: en hög kvalitet på kommunikationen efter ett 

köp (vid exempelvis reklamationsärenden), kompensationsmöjligheter som påvisar en 

kompromissvilja från det säljande företaget, samt fördelaktiga och smidiga fraktvillkor 

som minimerar energin kunden måste lägga på ärendet efter att köpet faktiskt 

genomförts. Företag som endast har närvaro online bör, med denna studie som grund, inte 

ha för höga förhoppningar på sina kunders benägenhet att vara en pålitlig 

marknadspelare. Om man som försäljare inte förser konsumtionsupplevelsen med något 

unikt element, såsom en nyskapande faktureringsprocess eller ett väl genomtänkt 

medlemskapssystem, så kommer produkten på sin höjd talas om i det situationsanpassade 

samtalet. Dessa rön kan påverka e-handelsbranschen, då följderna innebär att företag 

måste utveckla egna, unika, processer på sina hemsidor för att kunna konkurrera med 

fysiska butiker. Det är dock viktigt att poängtera att resultaten endast grundar sig i 

fokusgruppsdeltagarnas resultat och intervjun med Skoföretagets VD, och inte kan 

fungera som en generaliserande grund i ämnet. Om varje onlinebaserat företag måste ha 

sitt eget sätt att marknadsföra och låta kunder genomföra köp, hur kommer 

morgondagens konsumtion se ut? Har e-handeln nått sin fulla potential eller kan vi 

urskilja en veritabel rEvolution på horisonten?  
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6.1. Reviderad analysmodell  
Med det empiriska materialet, och dess jämförelse med uppsatsens teoretiska 

referensram, har författarna alltså reviderat den ursprungliga analysmodellen (se figur 2). 

I bruset som är utbudet av produkter på internet, räcker det då inte längre att bara ha en 

konkurrenskraftig produkt och tillfredsställande E-servicekvalitet för att ha en säker plats 

i toppen av e-handelskedjan. Unika beståndsdelar i konsumtionsprocessen, såsom 

nytänkande betalningsmöjligheter eller en kundtjänst som arbetar och erbjuder mer än 

konkurrenterna, är de onlinebaserade företagens enda livlina i kampen mot sina fysiskt 

baserade konkurrenter. Endast dessa unika beståndsdelar av köpprocessen, eller att helt 

enkelt söka sig till att öppna fysiska lokaler ter sig vara den enda vägen till långvariga 

relationer. När relationen etablerats och befästs kan dock E-servicekvaliteten återgå från 

att vara unik i sin bransch till att ”bara” vara fullt tillfredsställande för kunden. 

Skillnaderna i den reviderade analysmodellen är att de tre ursprungliga faserna under 

relationsutvecklingsprocessen istället är indelade i två faser. Fas 1 består av Medvetenhet 

och Utforskning samt Expansion, och Fas 2 av Engagemang. Undersökningen baserad på 

fokusgrupperna och intervjun har resulterat i att kunna kartlägga vilka lojalitetsnivåer 

som räknas som Ingen lojalitet, Kortsiktig lojalitet respektive Långsiktig lojalitet. 

Relationerna och lojaliteten online har alltså påvisats vara mer fragila än författarna 

ursprungligen trott, vilket reflekteras i att man endast i den reviderade analysmodellens 

Fas 2 kommer kunna urskilja någon form av stark relation mellan kund och säljare. 
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Figur 2. Reviderade nivåer av relationer mellan kund och försäljare inom e-handeln.  
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6.2. Vidare Studier  
Med denna studie som grund anser författarna att vidare undersökningar bör försöka ta 

reda på om relationsprocessen och konsumenters värderingar i denna kan skilja sig 

mellan branscher. Kommer exempelvis dagligvaruhandeln eller butiker som fokuserar på 

hemelektronik ha annorlunda förutsättningar gentemot relationsskapande än 

modebranschen?  

En vidare studie rörande marknadsföringsaspekten hos dessa onlinebaserade företag kan 

visa sig vara givande. Kan man med rätt form av marknadsföring och rätt användning av 

medier såsom bloggare etc. nå en framgångsrik kundattraktion som dels skapar tillit, dels 

försäljning? Kanske måste varumärken kapitulera och gå till större samlingssidor, där 

trafiken och omsättningen är mångdubblad, vilket kan medföra en ökad exponering. 

Vidare kan diskuteras huruvida ett land med en sådan hög urbanisering och andel av 

befolkningen som är uppkopplade till internet som Sverige (Internetstatistik, 2015), ser 

annorlunda på relationsskapande än länder med andra förutsättningar. Slutligen har denna 

studie väckt frågor kring olika generationers beteende online. Då studien, i samråd med 

generationsteorin, endast undersökte unga vuxna, kan nya rön upptäckas om man 

undersöker äldre generationer, eller möjligtvis rentav följer en generations beteende och 

relationsskapande för att kartlägga hur konsumenters beteende förändras när de övergår 

från en generation till en annan.  
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8. Bilagor  
 

8.1 Bilaga 1 - Frågeformulär Fokusgrupper  
 
Frågor om Beteende  

1. Hur ofta handlar ni online? Vart handlar ni online? Vid hur stor del av era köp ser ni e-

handel som ett alternativ? Hur länge har ni handlat online?  

2. Vem eller vad påverkar ert beslut att handla online?  

3. Vilka är fördelarna/nackdelarna med att handla online?  

4. Vilka är de största skillnaderna i er konsumtionsupplevelse mellan att handla fysiskt 

och online?  

5. Tänker du på hemsidans utseende, användarvänlighet och enkelhet innan du köper? = 

att detta kan påverka ditt beslut om att köpa eller inte?  

Frågor om Lojalitet  

6. Förutom att köpa företagets produkter, hur känner ni att ni “ger tillbaka” till företaget? 

t.ex. via word of mouth, engagemang i marknadsföring eller extensive feedback, hur “ger 

ni tillbaka” till företaget?  

7. Vilken relation har ni till era favoritsidor? Vilka är era go-to sidor gällande 

mode/livsstil/skor och varför?  

8. Hur tror ni att onlinebaserade företag arbetar aktivt för att uppbåda kundlojalitet? Hur 

då? Viktigt att tolka rätt här.  

9. Vilket av följande tror ni är nyckeln till att vinna kunders lojalitet?  

• Erbjudanden för återkommande kunder 

 • Riktade kampanjer  



	 41	

• Rabatter  

• Nyhetsbrev, andra medlemsförmåner  

10. Om en bloggare som ni följer skriver om ett varumärket, blir det automatiskt något ni 

värderar högt?  

11. Vad krävs för att ni ska bli återkommande kunder till ett klädmärke som bara säljs på 

sin egen hemsida? Vilka faktorer är viktiga?  

• Design 

 • Pris 

 • Kännedom, att det är känt bland vänner, uppmärksammad i media, blogger etc  

• Produktuppdatering 

 • Service  

12. Säg att ni är lojala kunder till det här klädmärket, förutom att köpa företagets 

produkter, hur känner ni att ni “ger tillbaka” till företaget? t.ex. via word of mouth, 

engagemang i marknadsföring eller extensive feedback, hur “ger ni tillbaka” till 

företaget?  

Frågor om Erfarenheter  

13. Märker ni när säljare online försöker skapa en relation/ett band/koppling till er?  

14. Hur behandlar ni er personliga information när ni handlar online?  

15. Har ni haft en mindre bra upplevelse när ni handlat online?  

16. Berätta om en positiv erfarenhet ni haft online?  

17. Berätta om en besviken erfarenhet online? 18. Har ni någon gång haft en sämre 

upplevelse som vänts till det bättre genom säljarens agerande?  
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8.2 Bilaga 2 - Intervju med Skoföretagets VD 
 

Bakgrund 

1. Hur länge har (Skoföretaget) varit verksamt? 

2. Hur ser produktionsprocessen ut? 

3. Vilka system tillämpas för kundtjänst på (Skoföretaget)? 

4. Varför valde (Skoföretaget) att endast ha närvaro online? 

 

Lojalitet 

5. Hur arbetar (Skoföretaget) för att vinna över nya kunder? 

6. Hur arbetar (Skoföretaget) för att behålla befintliga kunder?  

7. Hur hanterar (Skoföretaget) problem som kan uppstå med frakt och eventuell 

8. kompensation till kunder? 

 

Framtiden 

9. Hur ser (Skoföretagets) strategiska framtid ut? 

10. Hur tror (VD:n) att e-handelsmarknaden kommer se ut (gällande aktörer, 

konkurrens, teknik och marknad) om 1 år? 5 år? 10 år?  

11. Hur tror (VD:n) att (Skoföretaget) kommer behöva förändra sin strategi och 

verksamhet i framtiden för att överleva på e-handelsmarknaden? 
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8.3 Bilaga 3 – Operationaliseringstabell  
 

	


