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Abstract 

The purpose of this paper is to gain an understanding of which factors consumers value the 

most when shopping online. The purpose is also to find out if there are factors that consumers 

perceive as insufficient and whether these factors affect consumer’s attitude towards shopping 

over the internet. 

 

Previous research shows that there are a number of factors that create customer satisfaction 

within e-commerce. It is therefore important to investigate if there are gaps in this research 

and if there are factors that are deficient when consumers value service quality in e-

commerce. 

 

Through interviews and the design of a survey, we have studied the factors that create 

customer satisfaction within e-commerce. The study will also address factors that consumers 

perceive as deficient when shopping through the internet. Surveys and interview questions 

have been largely designed for models and theory used in the study. 

  

The result of this study shows that there are similarities with the theory of what consumers 

value when they shop online but that there are also factors that consumers perceive as 

deficient when shopping through the internet. 

  

The conclusion of this study is that it is of great importance to chart what factors consumers 

perceive as significant when shopping on the internet and that there are factors that consumers 

consider to be deficient when shopping on the internet and that these are also important to 

chart. 

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse kring vilka faktorer som konsumenter 

värdesätter mest när de handlar på internet. Syftet är även att undersöka om dessa faktorer har 

ändrats på senare tid samt om det finns faktorer som konsumenter upplever som bristfälliga 

vilket kan påverka deras inställning till att handla via internet.  

  

Tidigare forskning visar på att det finns ett antal faktorer som skapar kundnöjdhet inom e-

handel. Det är därför betydelsefullt att undersöka ifall det finns luckor i denna forskning och 

ifall det finns faktorer som är briställiga när konsumenter värderar servicekvalitet inom e-

handel. 

  

Genom intervjuer och utformandet av en enkätundersökning har vi studerat vilka faktorer som 

skapar kundnöjdhet inom e-handel. Studien kommer även behandla faktorer som konsumenter 

upplever som bristfälliga när de handlar via internet. Enkät och intervjufrågor har till största 

del utformats efter modeller och teorier som används i arbetet.  

  

Resultatet från denna studie visar att det finns likheter med teorin gällande vilka faktorer 

konsumenter värdesätter när de handlar på internet men att det även finns faktorer som 

konsumenter upplever som bristfälliga. 

  

Slutsatsen av denna studie är att det är av stor vikt att kartlägga vilka faktorer som 

konsumenter upplever som betydelsefulla när de handlar via internet samt att det finns 

faktorer som konsumenter anser som bristfälliga när de handlar via internet och att de här 

faktorerna även är viktiga att kartlägga. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras först en inledning av det valda ämnet där vi redogör för 

Inledningen. Därefter redogör vi för problemdiskussionen för att sedan presentera studiens 

syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

I takt med den snabba teknologiska utvecklingen i dagens samhälle så har internet fått en mer 

essentiell roll. Idag har ungefär 95% av alla invånare i Sverige tillgång till internet vilket 

möjliggör en enorm potential för företag inom e-handel (PostNord Sverige, Digital Handel & 

HUI Research, 2016). År 2016 uppgav i genomsnitt två av tre svenska konsumenter att de 

använt sig av och handlat på internet den senaste månaden (PostNord Sverige, Digital Handel 

& HUI Research, 2016). 2016 var ett fortsatt starkt år för e-handeln och under året växte den 

totala omsättningen för e-handel med 7,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 16% 

jämfört med 2015 (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2016). Omsättningen 

av E-handeln fortsätter att växa och PostNord Sverige m.fl. (2016) förutspår att e-handeln 

under 2017 kommer att växa med 17% till totalt 67,7 miljarder kronor. 

 
Figur 1: Den svenska e-handelns omsättning 2003-2016 i miljarder SEK. (PostNord Sverige; Digital Handel; 

HUI Research, 2016) 
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Det finns ett antal huvudsakliga faktorer som konsumenter värdesätter när de handla via e-

handel jämfört med en fysisk butik (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 

2016). Dessa faktorer är att e-handelsbutiker ger konsumenter tillgång till produkter som de 

inte kan hitta i fysiska butiker i närområdet, priset är ofta lägre i e-handelsbutiker samt att 

konsumenter upplever att e-handel är både mer bekvämt och enklare än att köpa en produkt i 

en fysisk butik (ibid). DIBS (2016) nämner även att konsumenter värdesätter att e-

handelsbutiker alltid är öppna samt att det finns ett större utbud att tillgå jämfört med fysiska 

butiker. 

  

Leveransen av varan är en faktor av betydande vikt för konsumenter när de handlar via e-

handel (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2016). Tydliga besked om 

leveranstid och leveranssätt, att det finns tydlig information gällande returer och att det är fria 

returer är egenskaper som nämns som viktiga (ibid).  

  

Betalningen av varan är även en faktor som är viktig när konsumenterna handlar via e-handel 

(PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2016). Egenskaper som är av stor vikt är 

möjligheten att välja betalningsalternativ, att kunna betala med kontokort/kreditkort, inte 

behöva registrera sig på något sätt inför köpet, att kunna göra direktbetalning i sin egen bank, 

att betala med faktura samt att kunna betala med mobil/swish (ibid). 

  

DIBS (2016) uppger att 44 % av svenska konsumenter som någon gång handlat på internet 

har avbrutit deras köp. Huvudfaktorerna har då varit att konsumenterna upplever brister i 

betalsätten, jobbiga registreringar, betalningsprocessen samt otydliga villkor när de handlar på 

internet. 

  

1.2 Problemdiskussion  

Statistiken som presenteras i figur 1 ovan indikerar att e-handel har haft en kraftig tillväxt på 

den svenska marknaden, speciellt under senare år. Expansionen av e-handel har öppnat upp 

möjligheten för nya köpvanor och tjänsten som lämpar sig bästa för att sälja på internet 

(DIBS, 2016). E-handeln är här för att stanna och företag inser att de behöver bedriva e-

handel för att inte förlora kunder till konkurrenter som ger sig in i på den digitala marknaden 

(ibid). 
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Frågor som uppstår är hur dagens e-handlare ska göra för att möta de nya behoven som 

konsumenter har samt hur de ska anpassa sig till dessa nya behov. Det är därför av stor vikt att 

företag som använder sig av e-handel förstår hur konsumenter tänker och resonerar när de 

handlar via internet. Tidigare forskning har visat att det finns olika modeller som beskriver 

faktorer som konsumenter använder sig av för att värdera servicekvalitet när de handlar på 

internet. E-service Quality är en modell som används för att förklara just detta. Denna modell 

bygger på fyra huvudkriterier som konsumenter använder sig av när de värderar servicenivån 

av en internetsida (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 2002). Det är av betydelse att 

undersöka då dessa faktorer ligger till grund för konsumenternas totala upplevda kundnöjdhet 

när de handlar på internet. 

  

Customer gap model är en modell som utvecklades av Wilson m.fl. (2008) och som förklarar 

skillnaden mellan kundernas förväntan och deras uppfattning av servicekvalitet. Denna 

modell bygger på fyra gap som måste stängas för att konsumenten ska känna ökad 

servicekvalitet. Modellen är viktig att undersöka då dessa gap mellan förväntad och upplevd 

servicekvalitet ligger till grund för konsumenternas totala upplevda kundnöjdhet när de 

handlar på internet. 

  

Frågor som därför är viktiga att undersöka vidare när konsumenter handlar på internet är: 

Vilka faktorer värdesätter konsumenter när de handlar via e-handel? Vilka faktorer upplever 

konsumenter som bristfälliga när de handlar på internet? Vilka faktorer skulle kunna 

förbättras utifrån ett kundperspektiv när de handlar via internet? 

  

Författarnas önskan är att få en ökad förståelse och möjliggöra en klarare bild gällande dessa 

frågor i denna studie.  

  

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som konsumenter värdesätter när de 

handlar via e-handel samt att undersöka om det finns faktorer som konsumenter upplever som 

bristfälliga när de handlar via e-handel.  

  



4 
 

1.4 Frågeställningar 

  

 Vilka faktorer värdesätter konsumenter högst när de handlar via e-handel? 

 Finns det faktorer som konsumenter upplever som bristfälliga när de handlar via e-

handel? 

  

 1.5 Avgränsningar 
Studien kommer avgränsa sig till att undersöka faktorer som konsumenter värdesätter när de 

handlar via e-handel och som leder till ökad kundnöjdhet. Vi kommer även behandla 

eventuella faktorer som konsumenter upplever som bristfälliga när de handlar via e-handel. 

Studien kommer behandlas utifrån ett konsumentperspektiv och därmed inte fokusera på ett 

företagsperspektiv.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de metoder som kommer att användas för att besvara studiens 

frågeställningar, syftet samt att hjälpa läsaren få en ökad förståelse om arbetet. Kapitlet 

kommer bestå av två teorier som sedan ligger till grund för den insamlade empiriska datan. 

Under varje rubrik i denna del kommer en kort förklaring till den valda teorin att finnas om 

varför just den teorin är relevant för denna studie. 

 

2.1 Ramverk för att mäta servicenivån hos företag på internet 

Detta kapitel behandlar de olika modellerna och verktygen som finns för att analysera 

servicenivån hos onlinetjänster. Vi kommer analysera modellerna och förklara hur dessa 

påverkar kunderna när de handlar online samt vilka faktorer inom respektive modell som är 

av stor vikt när det kommer till kundnöjdhet. 

  

2.1.1 E-Service Quality  

Denna modell är vald för att klargöra vilka faktorer konsumenter använder sig av när de 

värderar servicekvaliteten av e-handel. Vidare förklaras begreppet E-service Quality samt 

vilka faktorer inom detta begrepp som främst påverkar konsumenterna när det kommer till 

köp via e-handel.  

  

Expansionen inom e-handel har bidragit till att företag har börjat intressera sig för hur 

kunderna tänker när de handlar via internet, samt vilka faktorer som kunderna värdesätter 

(Wilson, Zeithaml, Bitner, Dwayne, Gremler, 2008). Gårdagens e-handelsföretag hävdade att 

vägen till framgång inom e-handel var låga priser och internetnärvaro. Dagens e-

handelsföretag har insett att det krävs mer än så för att bli framgångsrika, det krävs en hög 

servicenivå gentemot kunderna (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 2002).  

  

För att möjliggöra en hög servicenivå gentemot kunderna är företagsledare och chefer 

tvungna att förstå hur kunderna tänker och värderar service på internet. Detta inkluderade 

förståelsen om vad E-Service Quality är, hur det kan konceptualiseras och mätas samt 

underliggande dimensioner (Zeithaml m.fl., 2002). Zeithaml m.fl. (2002) menar att 

konsumentens uppfattning kring internetsidans kvalitet inkluderar inte bara deras erfarenhet 

under interaktionen med internetsidan, utan även interaktioner som sker efter (ibid). E-Service 
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Quality definieras som alla faser konsumenter upplever när de interagerar med en internetsida. 

Zeithaml m.fl. (2002) beskriver det som följande: “The extent to which a Web site facilitates 

efficient and effective shopping, purchasing, and delivery”.  

  

2.1.2 Kriterier kunder använder för att utvärdera E-Service Quality 

Akademisk forskning har identifierat en rad olika kriterier som kunder använder sig av när de 

utvärderar internetsidor och deras servicenivå (Zeithaml m.fl., 2002). Kriterierna är följande: 

Tillgång till information och innehåll, Användbarhet och enkel användning, säkerhet och 

integritet, grafisk stil samt uppfyllelse (ibid). 

  

2.1.3 Tillgång till information och innehåll 

Tillgänglighet och tillgången till det stora informationsflödet är viktiga faktorer som ofta 

nämns till varför kunder väljer att handla via internet (Li, Kuo & Russell 1999; Swaminathan, 

Lepkowska-White & Rao 1999; Van den Poel & Leunis 1999; Wolfinbarger & Gilly 2001; 

Zellweger 1997). Van den Poel & Lenius (1999) menar att kunderna ser det som en fördel att 

ta del av information direkt från en internetsida istället för att behöva nå fram genom personal 

i en fysisk butik. Van den Poel & Lenius (1991) menar även att kunden kan ta till sig ett större 

informationsflöde när denna handlar via internet jämfört med fysiska butiker. Att 

tillhandahålla tillräckligt med information för att kunna jämföra produkter och göra rätt val 

nämns som en viktig faktor (Lynch & Ariely 2000). 

  

Lynch m.fl. (2000) menar på att förmågan att söka efter kvalitativ information och pris bidrar 

till en ökad belåtenheten med köpet av produkten samt att sannolikheten ökar att kunden 

återvänder till internetsidan och gör ytterligare köp.  

  

2.1.4 Användbarhet och enkel användning 

Med tanke på att transaktioner över internet kan vara komplexa och svåra att få översikt över 

så är enkel användning av internetsidan av stor betydelse för upplevd E-Service Quality 

(Zeithaml m.fl. 2002). Transaktioner över internet kan vara skrämmande för många 

konsumenter vilket gör detta kriterium viktigt (ibid). Användbarhet och enkel användning är 

en bidragande faktor som har stor betydelse för ökad kundnöjdhet när konsumenter handlar på 
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internet (Holloway, Betsy B. & Sharon E. Beatty, 2008). Författarna menar att en 

välorganiserad och användarvänlig internetsida ger en bra grund för nöjda kunder. 

  

2.1.5 Säkerhet och Integritet 

Säkerhet och integritet är besläktade med varandra men skiljer sig dock åt. Integritet 

involverar skydd av personlig information, skydd mot delning av personlig information, 

skyddad anonymitet samt att inte dela vidare personlig information med utomståendes aktörer 

(Friedman, Kahn & Howe 2000). Montoya-Weiss m.fl. (2000) menar att säkerhet involverar 

skydd för kunden mot bedrägeri samt ekonomisk förlust vid användning av kreditkort eller 

andra finansiella medel. Kundens uppfattning kring säkerhetsrisken hos internetsidan har även 

påverkan på kundens attityd mot finansiella tjänster på internet (ibid). 

  

Holloway m.fl., (2008) menar att säkerhet och integritet inkluderar faktorer som företagets 

skydd mot bedrägeri, stöld samt skräppost. Faktorerna är mer framhävande när konsumenter 

är missnöjda eller uttrycker ilska än vad de är när kunderna känner sig nöjda enligt Holloway 

m.fl. (2008). 

  

2.1.6 Grafisk stil 

Flertalet forskare har studerat vilken påverkan grafisk stil på en internetsida har gentemot 

kundernas uppfattning kring e-handel (Ariely 2000; Hoffman & Novak 1996; Hoque & Lohse 

1999; Lynch & Ariely 2000; Montoya-Weiss m.fl. 2000; Novak m.fl. 2000; Schlosser & 

Kanfer 1999). Dessa forskare menar på att grafisk stil involverar faktorer som layout av 

internetsidan, animationer på internetsidan, fotografier och grafik på internetsidan samt 

internetsidans val av färger. 

  

2.1.7 Uppfyllelse och pålitlighet 

Uppfyllelse och pålitlighet är viktiga faktorer när konsumenter bedömer servicenivån hos en 

internetsida (Palmer, Bailey & Faraj 1999; Wolfinbarger & Gilly 2002). Wolfinbarger & 

Gilly (2002) fann att uppfyllelse och pålitlighet var den främsta faktorn när kunderna 

bedömde servicenivån hos en internetsida samt den näst främsta faktorn gällande lojalitet och 

avsikten att återvända till internetsidan och handla igen. Pålitlighet inom e-handel gäller 



8 
 

faktorer som leveranser som är i tid, tydlig produktbeskrivning samt andra problem som rör 

uppfyllelse (Parasuraman, Zeithaml, & Berry 1988:23). 

  

Denna faktor handlar även om konsumenterna upplever att varan eller produkten som de 

beställde motsvarade förväntningarna baserat på informationen som fanns på internetsidan 

(Holloway m.fl., 2008). Storlek, kvalitet samt kvantitet är faktorer som konsumenten 

utvärderar.  

  

2.2 Customer gap model - Uppfattning och förväntan av servicekvalitet 

Denna modell är vald eftersom den belyser skillnaden mellan kundernas förväntningar och 

uppfattningar gällande servicekvalitet. Vidare har vi valt att förklara vilka olika faktorer det 

finns som leder till att detta gap uppstår. 

  

 
Figur 2: Gaps model of service quality (Slideshare.net, 2011) 

  

Modellen, som utarbetades av Wilson m.fl. (2008), förklarar skillnaden mellan kundernas 

förväntan och deras uppfattning av servicekvaliteten. Wilson m.fl. (2008) beskriver 

kundförväntan som de standarder eller referenspunkter som kunderna för med sig till service 

erfarenheten, medan kundernas förväntningar är deras subjektiva bedömning av service 

erfarenheten. Wilson m.fl. (2008,) beskriver kundförväntningarna som de förväntningarna 
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kunderna har gällande servicekvaliteten och vad de tror ska hända. Att minska gapet mellan 

kundernas förväntningar och vad de faktiskt upplever är en avgörande faktorer för att ökad 

servicekvalitet (Wilson m.fl., 2008). För att kunna stänga gapet mellan kundernas 

förväntningar och den faktiska upplevelsen föreslår modellen att fyra andra gap måste stängas 

(Wilson m.fl., 2008). Dessa gap inträffar inom företaget och beskrivs enligt följande: 

  

Gap 1 - Ledningens uppfattningar 

Det första gapet förklarar skillnaden mellan kundernas förväntan av tjänsten och företagets 

förståelse för dessa förväntningar (Wilson m.fl., 2008). Detta gapet handlar om att 

företagsledningens uppfattningar kring kundernas kvalitetsförväntningar är felaktiga 

(Grönroos, 2015). En vanlig orsak till att detta gap uppstår är företags oförmåga att exakt 

förstå kundernas förväntningar (Wilson m.fl., 2008). 

  

Wilson m.fl. (2008) nämner att i dagens föränderliga företag är makten att fatta beslut 

fördelad längre ner i företaget till de anställda som möter kunderna i den dagliga 

verksamheten. Otillräcklig marknadsundersökning nämns som en kritisk faktor till att detta 

gapet uppstår (Wilson m.fl., 2008). När företagsledningen, chefer och de anställda inom 

företaget inte skaffar sig noggrann information om företagets kunder blir detta gapet stort 

(ibid). Wilson m.fl. (2008) nämner att det finns olika typer av tekniker att använda sig av för 

att samla in information om kunderna. Intervjuer, enkätundersökning samt system för att 

hantera klagomål samt kundpaneler nämns som några av teknikerna för att hålla sig nära 

kunderna. Wilson m.fl. (2008) nämner att det ofta krävs mer innovativa tekniker, exempelvis 

“brainstorming” samt att analysera gapet av tjänstekvalitet för att lyckas med detta. 

  

Brist på uppåtgående kommunikation nämns också av Wilson m.fl (2008) som en kritisk 

faktor till att detta gapet uppstår. Företagets anställda i frontlinjen har ofta stor information 

om företagets kunder (Wilson m.fl., 2008). Företagsledningen och chefer måste förstå och 

lyssna på de anställda i frontlinjen för att inte det första gapet ska riskeras att bli större. 

Grönroos (2015) menar att om företagsledningen är problemet inom företaget så är 

ledningsbyte eller förbättrad kunskap om konkurrerande tjänster hos ledningen en möjlig 

lösning för att minska gapet. 
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Ytterligare en kritisk faktor som nämns till varför detta gapet uppstår är företagets bristande 

strategier att behålla kunder och stärka relationerna till dessa, även kallat 

relationsmarknadsföring (Wilson m.fl., 2008). Förbättrade marknadsundersökningar leder till 

bättre förståelse för kundernas behov, processer och önskemål och bidrar till att detta gapet 

minskar (Grönroos, 2015). Nya metoder för att få djupare kunskap om kunderna, deras liv 

samt bättre rutiner kring återkoppling från servicemöten och hantering av klagomål nämns 

som viktiga faktorer för att minska detta gap (ibid). 

  

Företag som har en stark relation till sina kunderna minskar riskerna för att det första gapet 

ska bli stort (Wilson m.fl., 2008). Företag som lägger för stort fokus på att attrahera nya 

kunder riskerar att inte förstå nya kundbehov som uppstår samt att möta dessa nya behov 

(ibid). 

  

Gap 2 - Kvalitetsspecifikationer 

Det andra gapet uppstår när företag inte kan översätta kundens förväntningar till 

servicekvalitet som företagets anställda kan förstå och genomföra (Wilson m.fl., 2008). Dessa 

problem återspeglar det andra gapet, skillnaden mellan företagets förståelse av kundernas 

förväntan och utvecklingen av kunddrivna service designer och standarder. (ibid).  

  

Grönroos (2015) menar att en vanlig anledning till att detta gapet uppstår är att det saknas ett 

starkt engagemang från företagsledningen av skapandet av tjänstekvalitet. Kvaliteten ligger 

inte högst upp på prioriteringslistan och den självklara lösningen till detta är att 

företagsledningen förändrar sina prioriteringar (ibid). Personalen som tillhandahåller tjänsten 

måste även de känna ett starkt engagemang för tjänstekvalitet (Grönroos, 2015). Planering 

uppifrån bör undvikas utan att involvera dem som faktiskt ska leverera tjänsten (ibid). Gapet 

uppstår då kundernas förväntningar inte kan uppfyllas eftersom företagsledningen och chefer 

har bristande förståelse för servicekvalitet (Wilson m.fl., 2008). 

 

Gap 3 - Tjänsteleverans 

Det tredje gapet beskriver hur företag utformar tjänsten och hur de sedan utför den. (Wilson 

m.fl., 2008). Detta gapet uppstår om den specificerade kvaliteten inte uppfylls i tjänstens 

produktions och leveransprocess (Grönroos, 2015). Det är av stor vikt att företag förstår vad 

som är viktigt för kunden och hur de utformar sina tjänster för att matcha eller även bättre 
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överträffa kundernas förväntningar (Wilson m.fl., 2008). Företagets system, processer och 

anställda måste matcha eller överträffa dessa förväntningar för att kunna ge utomordentlig 

service gentemot sina kunder (ibid). Wilson m.fl (2008) nämner flera anledningar till att detta 

gap uppstår. Anställda som inte förstår deras roller inom företaget, anställda som upplever 

konflikter mellan kunder och företagsledningen, bristfällig anställning av de anställda inom 

företaget, otillräcklig teknik, olämplig kompensation samt erkännande mot kunderna och brist 

på lagsamarbete nämns som centrala anledningar (Wilson m.fl., 2008).  

  

Grönroos (2015) menar att det finns en risk att företag styr, kontrollerar och belönar 

aktiviteter och beteenden som är oviktiga eller rentav är i direkt konflikt med 

kvalitetsspecifikationerna inom företaget. Anställda hamnar lätt i en kluven situation om 

situationen kräver ett beteende som inte väntas enligt specifikationerna och som hindrar den 

anställde att agera på ett sådant sätt som uppfyller kundens krav och önskemål (ibid). Detta 

leder till bristande motivation bland de anställda samt hämmar kvalitetsfrämjande prestationer 

enligt Grönroos (2015). Grönroos (2015) nämner att lösningen på detta är att undanröja källor 

till kluvenhet bland personalen, bättre utbildning för personalen samt förändrade styrsystem 

som stämmer bättre överens med specifikationerna (ibid). 

  

Wilson m.fl. (2008) nämner även att det finns ytterligare en kritisk variabel när det gäller att 

minska det tredje gapet gentemot företagets kunder. Även fast företagets anställda är 

konsekventa i sitt bemötande och deras tjänsteleverans så finns den okontrollerbara variabeln, 

företagets kunder, att ta hänsyn till (ibid). Att leverera hög servicekvalitet genom 

intermediärer, agenter samt återförsäljare är ytterligare ett problem som dagens företag står 

inför enligt Wilson m.fl. (2008). Dessa aktörer står inte under företagets direkta kontroll men 

har ett stort ansvar gällande att leverera hög servicekvalitet gentemot företagets kunder då de 

indirekt representerar företaget (ibid). Slutligen nämns återhämtning av felhantering gällande 

servicekvalitet som en viktig faktor i det tredje gapet (Wilson m.fl., 2008). Även de bästa 

företagen misslyckas ibland och det är av stor vikt att kunna återhämta sig från dessa 

felhanteringen gällande servicekvalitet (ibid). Förståelse för varför människor klagar, vad de 

förväntar sig när de klagar och utvecklandet av effektiva återhämtningsstrategier är av stor 

vikt för att minska det tredje gapet (Wilson m.fl, 2008).  
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Gap 4 - Marknadskommunikation 

Det fjärde gapet illustrerar skillnaderna mellan tjänsteleverans och tjänsteleverantörers 

externa kommunikation (Wilson m.fl., 2008). Detta gapet handlar om att löften som ges i 

marknadskommunikation inte överensstämmer med den tjänst som levereras (Grönroos, 

2015). Löften som företag gör kan leda till ökade kundförväntningar samt standarder för att 

bedöma företagets servicekvalitet (Wilson m.fl., 2008). Wilson m.fl. (2008) menar att 

motsägelse mellan faktisk och lovad servicekvalitet således har en skadlig effekt gällande 

kund-gapet. Brustna löften gentemot företagets kunder kan bero på ett överdrivande lovande i 

reklam och personlig försäljning samt otillräcklig koordination mellan olika avdelningar inom 

företaget som sedan kan leda till missnöjda kunder (ibid). 

  

En av de största svårigheterna med det fjärde gapet är att kommunikationen till kunden 

involverar problem som sträcker sig över företagets gränser (Wilson m.fl., 2008). När 

anställda som främjar tjänsten inte förstår verkligheten av serviceleverans så är det mer troligt 

att anställda ger överdrivna löften eller misslyckas med att kommunicera med kunderna (ibid). 

En annan svårighet med det fjärde gapet är enligt Wilson m.fl (2008) förknippat med 

prissättningen av tjänsterna. Kunder till företaget besitter tillräckligt med information för att 

inför köpet kunna avgöra om ett pris är rättvist eller i linje med andra konkurrenter (ibid).  
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3. Metod  

I denna del presenterar vi vilka metoder som vi kommer använda oss av i studien. Vi kommer 

även redogöra för val av ansats, vilka metoder för datainsamling som vi har använt oss av 

samt val av analysmetoder. Slutligen kommer vi föra en etisk diskussion.  

 

3.1 Ansats  

Denna studie baseras på en kvalitativ ansats. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ metod 

utgår från ord och att analysera dessa, medans kvantitativ metod utgår från att analysera 

siffror. En kvalitativ metod lämpar sig väl för vår studie eftersom vi främst använder oss av 

intervjuer för att skapa en djupare förståelse kring ett fenomen (ibid). Studien är tänkt att ha 

en deduktiv inriktning där forskaren utgår från tidigare teori och forskning inom ett område 

för att sedan med hjälp att empiri pröva hur teorin förhåller sig till forskarens observationer 

(Bryman, 2011). 

 

3.2 Datainsamling  
I denna studie används både primärdata och sekundärdata för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar på ett komplett och trovärdigt sätt.  

  

Lekvall och Wahlbin (2001) menar att primärdata är när forskaren själv samlar in grunddata 

från den ursprungliga källan. Vid insamlandet av primärdata till studien har en kvalitativ 

undersökningsmetod valts. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att om forskaren studerar ett 

flertal undersökningsobjekt med syfte att jämföra dem sinsemellan och dra slutsatser för 

större grupper eller hela marknadssegment så är det en tvärsnittsansats. Denna typ av ansats 

lämpar sig väl vid jämförelse mellan intervjuundersökningar med ett större antal konsumenter 

eller vid en undersökning av inköpsmönster för en grupp kunder (ibid). Tvärsnittsansats är 

vald då detta passar väl in med valet av intervjuer och en enkätundersökning som används i 

studien. 

  

Lekvall och Wahlbin (2001) menar att sekundärdata är data som redan finns insamlad och 

sammanställd i något annat sammanhang, t.ex. befintlig statistik eller tidigare undersökningar. 

Sekundärdata som samlats in i denna studie och som används för att konstruera teorin består 



14 
 

av böcker samt vetenskapliga artiklar. Sekundärdata som har samlats in i denna studie har till 

syfte att förklara teorin på ett säkert och pålitligt sätt. 

  

Genom användandet av en kvalitativ studie är målet att samla in så relevant och tidsenlig data 

som möjligt. Genom användning av vetenskapliga artiklar, redan befintliga teorier samt 

modeller från kurslitteraturen har djupgående data kunnat samlas in. I arbetet används 

semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide tas till hjälp. De frågor som ställs behöver 

däremot inte nödvändigtvis följa intervjuguidens upplägg då intervjun ska anpassas till de 

intervjuade aktörerna för att få så utförliga svar som möjligt (Bryman, 2011). En 

enkätundersökning till konsumenter har även använts för att skapa större förståelse kring 

faktorer som konsumenter värdesätter när de handlar via e-handel samt vilka faktorer som de 

anser vara bristfälliga. 
  

3.2.1 Intervjuer 

Studiens har till syfte att besvara frågeställningarna med hjälp av olika metoder för 

datainsamling. För att besvara studiens frågeställningar har vi valt att genomföra 6 stycken 

intervjuer som var för sig var ungefär 30 minuter långa. Respondenterna valde vi ut utifrån ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna valdes ut utifrån vilka som för tillfället 

fanns tillgängliga (Bryman, 2011). Respondenterna som valdes ut till studiens intervjuer 

kommer vara i olika åldrar samt av olika kön för att få stor variation. Studiens intervjuer 

kommer vara semistrukturerade vilket innebär att intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide där frågorna har ett öppet förhållningssätt (Bryman, 2011). 

  

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjufrågorna kommer vara bestämda men att 

ordningsföljden av frågorna kan variera utifrån forskarens önskemål (Bryman, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer tillåter även personen som intervjuar till mer spelrum att ställa 

följdfrågor (ibid). Intervjuerna kommer ske i en lugn och avslappnad omgivning där målet är 

att respondenterna ska känna sig trygga, bekväma och svara så ärligt som möjligt. 

Intervjuerna kommer även ske på en avskild plats för att minska möjligheterna att 

utomstående personer hör samtalet. 

  

Intervjuunderlaget och frågorna till intervjuerna utformades utifrån valda frågeställningar 

samt valda teorier. Frågorna som ställdes i intervjuerna berör intervjupersonernas erfarenhet 



15 
 

kring deras tidigare samt senaste köp via e-handel och deras upplevelser om företagen. Datan 

som samlas in från våra intervjuer kommer därmed stå i centrum för resultat och analys senare 

i studien. Svaren från intervjuerna kommer användas som vår huvudsakliga data när vi senare 

analyserar och tolkar våra resultat. 

  

3.2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen har utformats utifrån de valda frågeställningarna och teorierna i studien. 

Stor vikt har lagts på att enkäten ska vara enkelt utformad, lätt att förstå samt lätt att svara på 

för respondenterna. Enkäten består av en 5-gradig likertskala, där 5 står för “Instämmer helt” 

medan 1 står för “Instämmer inte alls”. Enkäten kommer även bestå av en 4-gradig skala som 

går från “alltid” till “aldrig”. Enkätundersökningen har skapats via “Surveymonkey”, vilket är 

en internetsida som tillhandahåller frågeformulär och internetenkäter (Surveymonkey, 2017). 

Efter skapandet av enkätundersökningen har enkäten lagts ut på Facebook för att kunna nå 

och besvaras av så många respondenter som möjligt. Sammanlagt besvarades 

enkätundersökningen av 53 personer av varierande kön och ålder. Enkätundersökningen har 

utformats så att respondenterna är anonyma. 

  

Frågorna i enkätundersökningen har utformats utifrån att besvara studiens frågeställningar 

samt valda teorier. Frågorna är även utformade utifrån våra egna tankar kring faktorer som vi 

tror konsumenter värdesätter eller kan anse vara bristfälliga när de handlar på internet. 

  

Frågorna i enkätundersökningen är ställda för att få en mer allmän bild om hur konsumenter 

upplever sina köp när de handlar på internet. Frågornas rör alltså inte konsumenternas 

upplevelser kring ett specifikt företag utan deras generella uppfattning kring e-handel och 

olika faktorer som påverkar deras köp. Stor vikt har lagts vid att ställa enkätfrågor som är 

relevanta för studien frågeställningar, syfte och teori.  

 

3.3 Analys av data 

För att kunna analysera resultatet på ett lämpligt sätt så har enkätfrågor och intervjufrågor 

utformats på liknande sätt. Teorin i arbetet har legat till grund för utformandet av frågorna i 

både enkätundersökningen samt intervjuerna, detta för att resultaten från 

enkätundersökningen och intervjuerna på ett smidigt sätt ska gå att jämföras och ställas mot 
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varandra. Den teori som främst har legat till grund för utformandet av intervjufrågorna och 

enkätundersökningen är teorin om e-service quality.  

Resultatet har analyserats genom att svaren från samtliga respondenter jämförts med teorierna 

i arbetet för att visa på hur den insamlade datan överensstämmer med tidigare forskning. 

Intervjusvaren har också jämförts med varandra vid analysen av datan. Vid jämförelsen av 

svaren i resultatet kan man då se på likheter samt skillnader i vilka faktorer som konsumenter 

värdesätter högst samt upplever som bristfälliga när de handlar på internet. Genom att se hur 

svaren överensstämmer med varandra samt med den valda teorin har en tydlig slutsats kunnat 

dras och besvara frågeställningarna och syftet i uppsatsen. 

 

3.3.1 Kvalitativ data 

Kvalitativ metod innebär att forskaren av studien har en forskningsstrategi som bygger på att 

tonvikten ligger på ord snarare än på kvantifiering vid insamlandet samt analys av data 

(Bryman, 2011). Detta lämpar sig väl för vår studie eftersom semistrukturerade intervjuer 

kommer användas för att på ett djupgående sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. 

  

Vid användandet av kvalitativ metod är det vanligt att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer samt surveystudier i form av enkäter. Användandet av kvalitativ metod har även till 

fördel att ett stort urval kan frågas vilket leder till mer tillförlitlig data (Bryman, 2011). Vid 

användandet av kvalitativ metod vill forskaren få en djupare förståelse kring informationen 

som samlas in genom intervjuer och surveystudier (ibid). 

  

3.3.2 Kvalitet och etik 

För att säkerhetsställa att uppsatsen är sanningsenlig är det av högt intresse att de 

undersökningar som görs blir noggranna, djupgående och att det genom hela arbetet och vid 

intervjuer inte kommer att förekomma något subjektivt ställningstagande. Intervjufrågorna 

kommer vara opartiska och frågor såväl som intervjuernas innehåll kommer att jämförs med 

varandra. I intervjuerna kommer det läggas stor vikt vid att frågorna inte kan missuppfattas 

och bli vilseledande för de som deltar i undersökningen då resultatet i sådant fall skulle kunna 

bli felaktigt. På grund av etiska aspekter kommer de intervjuade informeras om i vilket syfte 

det insamlade materialet ska komma att användas.  
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3.3.3 Etisk diskussion 

Etik är något som både är nödvändigt och viktigt för både individer och samhällets utveckling 

(Vetenskapsrådet, 1990). Det är därför av stor vikt att samhället och samhällets medlemmar är 

berättigade till den forskning som bedrivs, att forskningen håller hög kvalitet samt att 

forskningen inriktar sig på väsentliga frågor. Intervjuerna i vår studie kommer genomföras 

utifrån forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet (1990) 

nämner. Dessa fyra huvudkrav är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Studien har tagit hänsyn till Informationskravet då de intervjuade har blivit informerade om 

forskningens aktuella syfte (Vetenskapsrådet, 1990). Intervjupersonerna har i enlighet med 

Vetenskapsrådet (1990) blivit informerade om deras uppgift i projektet samt deras villkor för 

deras deltagande i studien. Intervjupersonerna har även blivit informerade om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin 

medverkan (ibid). Samtyckeskravet handlar om att den intervjuade själv har rätt att bestämma 

över sin medverkan och inte blivit tvingad till att delta. Intervjupersonerna har i studien givit 

deras samtycke till att bli intervjuade. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har alla 

intervjupersoner i undersökningen fått information om att deras personuppgifter förvaras på 

ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem samt att enskilda personer och deras svar 

inte kan identifieras (Vetenskapsrådet, 1990).  

  

I enlighet med Vetenskapsrådets (1990) Nyttjandekrav har den intervjuade blivit informerad 

om att den uppgifter insamlade om den enskilde individen endast får användas för 

forskningens ändamål (ibid).  

 

 

 

 

 



18 
 

4. Resultat 

I denna del av studien presenterar vi den empiriska datan som har samlats in under studiens 

genomförande. Vi kommer börja med att presentera resultatet från våra intervjuer med 

kunder för att sedan visa resultatet från vår enkätundersökning.  

  

4.1 Intervjuer 

Intervjuperson 1: Krister, 29 år, Senast gjorda e-handelsköp: Asos.se 

Intervjuperson 2: Lova 25 år, Senast gjorda e-handelsköp: Zalando.se 

Intervjuperson 3: Sara, 23, Senast gjorda e-handelsköp, Jolse.com 

Intervjuperson 4: Karin, 25 år, Senast gjorda e-handelsköp: H&M.com 

Intervjuperson 5: Josephine, 24 år, Adlibris.se och Beautycharcoal.com 

Intervjuperson 6: Anton, 30 år, Senast gjorda e-handelsköp: Spelbutiken.se 

 

Ovan visas personerna som har intervjuats i studien. Intervjupersonerna har fiktiga namn för 

att säkerställa deras anonymitet i studien. Därefter visas intervjupersonernas ålder, vilket 

företag som de gjorde sitt senaste e-handelsköp ifrån samt vilken bransch det här företaget är 

verksam inom. 

 

4.1.1 Tillgång till information och innehåll 

Intervjupersonen Krister beskriver modeföretaget där han gjorde sitt senaste e-handelsköp 

ifrån på följande vis: “Företaget Asos har tydlig information om produkterna. Informationen 

är bra då de visar hur jag mäter mina kroppsmått samt olika storlekar beroende på var man 

bor i världen (Exempelvis Amerikanska och Europeiska storlekar)”. 

  

Krister beskriver att han är bekväm med att söka efter information på hemsidan då detta är 

något som han gör dagligen när han surfar runt på internet. Möjligheten att söka efter 

kvalitativ information och pris ökar belåtenheten med köpet av produkten och gör det mer 

troligt att personen återvänder till internetsidan och gör ytterligare köp. Krister säger följande: 

“Att söka efter pris på hos Asos är smidigt. Det är möjligt att sortera så jag ser den billigaste 

och dyraste produkten samt att bara vissa varor som är nedsatta blir synliga så jag kan göra 

klipp”.  
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Lova beskriver att informationen och innehållet var bra vid hennes senaste e-handelsköp från 

företaget Zalando: “Jag tycker det är bra att det finns kundrecensioner så både företaget och 

kunden kan tycka till om varan. Jag tänker då främst på om storleken och färgen på varan är 

korrekt”. Vidare säger Lova att hon upplever det enkelt och smidigt att söka efter pris på 

Zalando: “På företaget Zalando kan jagsortera varor så endast varor inom ett visst prisspann 

blir synliga. Detta tycker jag är bra eftersom Zalando är en stor sida med tusentals olika 

varor. Jag kan då fokusera mig på de varorna som jag är intresserad av”. Vidare säger Lova 

att hon tycker att priserna hos Zalando är något billigare jämfört med fysiska butiker men att 

det även beror på vilket märke på kläderna som jag är intresserad av. Lova tycker att 

sortimentet hos Zalando är väldigt brett samt att många olika varor finns i lager. “Allt jag kan 

tänka sig finns i sortimentet hos Zalando”. Hon nämner även att en funktion som hon gillar 

med internetsidan är att när varor inte finns i lager så kan hon trycka på en knapp som gör att 

hon får ett meddelande när varan åter är i lager igen.  

  

På frågan om Sara uppfattat information gällande varan som tillräcklig när hon handlat på 

Internet svarar hon: ” Ibland är det dåligt med innehållsförteckning gällande 

skönhetsprodukter, vart produkten är tillverkad samt tvättråd etc”. Hon tycker att det är 

viktigt att det finns tillräckligt med information om innehållet så hon kan avgöra om varan 

innehåller ämnen som är dåliga eller inte. Sara anser att informationen angående produkterna 

på internet överlag kan vara bristfälliga och otydliga och det kan får henne att tveka kring 

köpet. Hon skulle uppskatta tydligare information om bl.a. färg på kläder, var produkten är 

tillverkad samt produktens ursprung. Sara upplever att sådan information ibland står i för liten 

text eller att hon måste leta för mycket på internetsidan för att hitta den. 

  

Karin känner att hon fick tillräckligt med information vid sitt senaste köp. Hon svarar däremot 

också att hon inte brukar kolla information om produkten inför och under köpet när det gäller 

kläder. Är det en dyrare vara brukar hon ibland kolla material och annan information, eller om 

det gäller andra varor, exempelvis elektronik.Karin anser att det är till en fördel om det går att 

titta hur storlekarna är samt om det går att zooma in produkten. När det gäller varor där hon 

inte riktigt vet vad hon kommer att få, exempelvis vid en för henne ny butik, kollar hon mer 

noggrant efter information. 

  

På frågan om Josephine saknat någon funktion vid tidigare e-handelsköp svarar hon att hon 

saknat storleksguide på vissa sidor. ”Chatta med oss” är en funktion som Josephine ibland 
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upplever saknas när hon handlar på internet. Detta är en funktion som hon upplever är bra för 

att så snabb support från internetsidan. Josephine upplever att hon i de flesta fall är nöjd med 

informationen gällande varan hon handlar på internet. 

  

Josephine nämner dock att tydligare information om storleken på varan och tydligare 

information om var varan är tillverkad är något som hon ibland saknar när hon handlar på 

internet. Detta är av stor vikt för Josephine som gärna vill ha så mycket information som 

möjligt för att kunna ta reda på om varorna hon handlar är tillverkade under bra 

arbetsförhållanden eller inte. Hon nämner också att information om varornas material kan bli 

bättre. 

 

Anton tyckte att det vid hans senaste köp på internet spelbutiken.se fanns tillräckligt med 

information. Han säger i intervjun att han oftast upplever informationen som tillräcklig när 

han handlar på internet. Anton säger dock även att han skulle uppskatta om det fanns mer 

information om produkten när han handlar, exempelvis var samt hur varan är tillverkad. 

Anton menar att detta inte är av avgörande för om han ska köpa en produkt eller inte. Anton 

är överlag nöjd med denna faktor. 

 

4.1.2 Användbarhet och enkel användning 

Krister säger följande i intervjun om företaget Asos “Jag måste ha ett konto på Asos för att 

kunna logga in via Facebook eller Google. Det hade varit trevligt att inte behöva göra detta 

men i det stora hela upplever jag inte detta som ett större problem”. Han säger även att det 

var mycket enkelt att hitta på företagets internetsida och att det var enkelt att hitta varan som 

han sökte. 

  

Lova upplever att internetsidan för Zalando är lättanvänd, pedagogisk samt lätt att hitta på. 

Hon nämner att Zalando ger henne tips om varor som skulle kunna passa henne vilket hon 

tycker är bra. Zalando har även tydliga kategorier samt är uppbyggd på ett logiskt sätt enligt 

Lova.  

  

På frågan om Sara har varit nöjd med användarvänlighet och uppbyggnad av internetsidan vid 

sina tidigare köp så svarar hon att hon vill kunna se kassan utan att behöva bläddra på sidan 

samt ha mer och tydligare information om produkten. Hon vill även att varukorgen sparas så 
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hon lätt kan se vilka varor hon senaste kollade på. Sara nämner att hon i de flesta fall måste 

skapa ett konto för att detta ska vara möjligt. 

  

En annan faktor som har betydelse för Sara är att hon vill att det ska vara möjligt att klicka på 

tillbaka pilen utan att hamna högst upp på föregående sida. Detta skulle vara smidigt då hon 

kan fortsätta kolla på de produkter som hon senast kollade på. 

  

Sara tycker även att det inte är praktiskt när hon behöver bläddra på internetsidan eller klicka 

på exempelvis “visa 30 till”, utan tycker det är smidigare när hon kan skrolla ner och att 

internetsidan laddas automatiskt. Tydlig sökruta för att kunna söka efter en produkt eller 

produktkategori och tydliga flikar är saker som Sara upplever som viktiga. 

  

Karin uppfattar internetsidan hon senast handlade ifrån som tydlig och att det var enkelt att 

söka efter information. Hon tycker även att det är enkelt att hitta på företagets internetsida. 

Karin brukar jämföra priser inför sina köp på internet men inte när det gäller vissa specifika 

kläder där hon vet ungefär vad hon förväntas få. 

  

Internetsidorna som Josephine tidigare har handlat ifrån har varit enkelt uppbyggda med 

tydliga sökfunktioner säger hon i intervjun. 

Anton tycker att e-handelsbutikerna oftast brukar vara användarvänliga och uppbyggda på ett 

enkelt och logiskt sätt. Han säger också att kvaliteten på uppbyggnad och användarvänlighet 

kan variera mella olika internetsidor men att det oftast är vad han förväntar sig. Det beror på 

vad det är för vara han ska beställa, om han letar efter en internetsida som har ett lågt pris på 

en vara samt om han besöker utländska e-handelsbutiker. 

  

4.1.3 Säkerhet och integritet 

Intervjupersonen Krister upplever att säkerheten och integriteten är av stor vikt när han 

handlar på internet och att han har stor tillit till företaget Asos: “Jag har stor tillit för Asos 

och tycker jag själv är bra på att se vilka företag som är seriösa eller inte. Jag ser ofta 

ganska tydligt om företaget är pålitligt eller ej”. På frågan om det fanns säkra 

betalningsalternativ svarar Krister att han upplever betalningsalternativen som säkra eftersom 

han har lätt att lita på företag. På frågan om Krister kände sig säker inför, under och efter sitt 
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köp svarar han följande: “Ja absolut! Jag märker som sagt vilka företag som är seriösa och 

som går att lita på”.  

  

Lova upplever att Zalando är en säker internetsida att handla ifrån eftersom det är ett stort 

företag som har varit med länge på marknaden vilket skapar ett förtroendeingivande intryck. 

Hon upplever betalningssätten som bra hos Zalando och uppger att hon känner sig mest säker 

med att betala via faktura men att hon även skulle känna sig trygg med att använda alternativa 

betalningssätt. Lova uppger dock en viss osäkerhet kopplat till att betala via faktura eftersom 

hon då måste knappa in ett långt OCR-nummer när hon senare betalar fakturan. “Det är lätt 

hänt att det blir fel och jag måste dubbelkolla flera gånger att jag har angett rätt nummer. 

Zalando skulle enligt mig gärna få ha alternativet så jag kan scanna in fakturan så jag slipper 

knappa in det långa OCR-numret”. Lova uppger att hon får en spårningslänk efter att hon har 

beställt varan vilket hon upplever som säkert. 

 

Sara uppger att hon nästan alltid känner sig trygg när hon handlar på internet. Hon säger att 

hon brukar kolla på recensioner om internetsidan innan köpet vilket gör att hon själv kan 

bedöma om internetsidan känns säker och trovärdig eller inte. 

På frågan om Sara upplever betalningsalternativen som säkra när hon handlar på internet 

svarar hon som tidigare att hon brukar kolla recensioner om sidan innan köpet ifall hon inte 

redan vet att internetsidan är tillförlitlig. Detsamma gäller om det är utländska internetsidor. 

Är det en svensk internetsida brukar hon känna sig trygg med att det oftast är välkända företag 

som har hand om betalningslösningarna. Sara tycker också att det känns tryggt om 

möjligheten att beställa via faktura finns, även om hon inte väljer det som betalningssätt. Hon 

kan då få se varan och betala när hon fått den vilket skapar en trygghet om hon skulle känna 

sig osäker med köpet. 

  

På frågan om Karin känner sig trygg när hon handlar på nätet svarar Karin att hon känner sig 

trygg men att hon aldrig sparar kortinformation. Hon anser även att det är praktiskt när 

inloggningsuppgifterna och varukorgen sparas automatiskt och att hon kan komma tillbaka till 

där hon slutade när hon var inne på internetsidan senast. 

  

Josephine svarar att hon känner sig trygg med att delge sin personliga information och med 

betalningslösningarna när hon handlar på internet. Hon säger att hon känner sig trygg när det 
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är Klarna och Paypal som har hand om betalningslösningarna, framförallt Paypal då hon 

oftast inte behöver ange lika mycket information eftersom hon har ett konto hos Paypal där 

hon redan angett sin betalinformation. I det stora hela känner hon sig trygg när hon handlar på 

internet. Ifall hon inte känner sig säker med en sida kollar hon alltid recensioner om sidan 

eller produkten innan köpet. 

  

Vad gäller trygghet och säkerhet så känner sig Anton oftast trygg med att handla på internet. 

Anton säger att det oftast finns möjlighet att betala genom Paypal vilket han upplever som en 

trygghet när han ska betala. Han skriver helst inte in kortuppgifter och annan betalinformation 

på en internetsida vilket inte behövs om det går att betala genom Paypal. Anton upplever detta 

som säkert då han har sina uppgifter hos Paypal och att hand ser de som är en säker 

“mellanhand”. På frågan om han känner sig trygg med att lämna ut personlig information 

svarar han att han inte tycker att det alltid känns helt tryggt, speciellt om det handlar om en 

internetsida som inte är väletablerad eller känd. Anton tycker dock inte att det har varit några 

problem vid sina tidigare internetköp.  

  

4.1.4 Grafisk stil 

Den grafiska stilen och hemsidans layout är av stor vikt för att en hemsida ska se seriös och 

professionell ut enligt intervjupersonen Krister. Han säger följande om företaget Asos: “Den 

grafiska layouten hos företag är snygg och bra samt ger en trygghet och trovärdigheten 

ökar”. På frågan om det finns något som skulle kunna göra användarupplevelsen mer 

tillfredsställande säger Krister: “Företaget Asos skulle kunna koppla exempelvis Instagram 

till hemsidan så folk kan skriva en hashtag och visa upp sina kläder från företaget, och på så 

sätt få gratis marknadsföring. Krister säger även att han skulle kunna tänka sig använda 

Instagram i syfte att se hur kläderna används och vilka som använder vilka kläder för att på så 

sätt få inspiration. 

  

Lova upplever den grafiska layouten hos Zalando som tydlig. Det är lätt att se produkten och 

klädesplagg är fotade i flera vinklar vilket gör det enkelt att se varan på ett tydligt sätt. Lova 

känner sig överlag nöjd med den grafiska layouten hos Zalando. 

”Att det ser någorlunda proffsigt ut kan öka känslan av nöjdhet och trygghet” säger Sara. 
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Karin känner sig oftast nöjd med den grafiska layouten samt tycker att det är bra om hon inte 

flyttas högst upp på internetsidan när hon trycker på tillbaka-pilen. Den grafiska layouten är 

annars inte av stor vikt för Karin utan det är mer produkten i sig som spelar roll när hon 

handlar på internet. Vid dyrare köp har den grafisk layouten dock något större betydelse vilket 

har med de ökade förväntningarna att göra enligt henne. 

  

Beställer hon från en ny sida som hon inte har varit inne på tidigare spelar layouten en 

viktigare roll för att fånga hennes intresse anser Karin. Förutom produkten i sig så är 

leveranstiden den viktigaste faktorn för att Karin ska känna sig nöjd med köp via internet. 

  

Grafisk layout spelar delvis roll enligt Josephine när hon handlar på internet. Hon säger att det 

uppskattas men att det inte är en avgörande faktor när hon handlar på internet. Josephine 

menar att priset är den viktigaste faktorn när hon väljer vilken e-handelsbutik hon ska handla 

ifrån. 

Anton upplever den grafiska layouten som tillfredsställande när han handlar på internet men 

nämner att detta inte är av avgörande betydelse när han handlar på internet. 

  

4.1.5 Uppfyllelse 

Krister upplever att leveranstiden från företaget Asos var tillfredsställande och att det levde 

upp till hans förväntningar. “Företaget Asos har jättebra leveranser. Det tog 2-3 arbetsdagar 

med leverans från England vilket är mycket bra. Varan var även professionellt paketerad 

vilket jag uppskattar”. 

  

Lova säger i intervjun att hon är tillfredsställd med hennes senaste e-handelsköp från Zalando 

och att leveransen kom fram i tid. “Leveransen kom fram tidigare än jag hade förväntat mig 

vilket var positivt”. Lova uppger i intervjun att det är väldigt smidigt att returnera varor från 

Zalando eftersom de skickar med en förtryckt returlapp samt att returen är gratis. “Om jag vill 

returnera en vara så loggar jag in på Zalandos hemsida och uppger orsaken till att jag 

behöver returnera varan. Efter det lämnar jag in varan hos närmaste postombud och får 

slutligen en bekräftelse från Zalando att de har mottagit varorna”. Lova uppger i intervjun att 

den beställda varan levde upp till hennes förväntningar men att vissa varor inte satt som hon 

hade tänkt sig på förhand. Detta ser dock Lova inte som ett problem då detta även händer när 

hon provar kläder i en fysisk butik. På frågan om Lova skulle kunna tänka sig att beställa från 
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detta företag igen via e-handel svarar hon: “Absolut det skulle jag verkligen kunna tänka mig. 

Det är fri frakt, fria returer vilket gör det lätt att beställa hem och prova kläder samt att jag 

bara behöver betala för de klädesplagg som jag vill behålla. Zalando erbjuder 30 dagar fri 

retur vilket gör att jag kan prova varorna i lugn och ro hemma”. 

Enligt Sara händer det ibland att varan inte finns i lager när hon handlar på internet. Detta är 

dock inte av stor betydelse för henne då det mest händer när hon är ute och handlar i sista 

minuten. Om varan som Sara vill köpa inte finns i lager så brukar hon kolla om den finns i 

lager hos en annan e-handelsbutik eller skriva in hennes mailadress så hon får ett meddelande 

när varan åter finns i lager. Detta tycker hon är en bra funktion som hon uppskattar att 

internetsidorna hon handlar ifrån har. ”Att kunna följa leveransen och returen, “tracking” 

skulle kunna göras bättre” säger Sara. Hon säger även att returerna i de flesta fall fungerar bra 

men att hon ibland behöver betala för frakten vilket hon upplever som mindre bra. 

  

Karin vet oftast vad hon ska köpa när hon går in på internet för att handla. Sortimentet 

upplever Karin som tillfredsställande och det motsvarar för det mesta hennes förväntningar. 

Karin svarar att om varorna som hon vill köpa inte finns i lager så orkar hon oftast inte vänta 

utan går då in på annan internetsida eller går till en fysisk butik. På frågan om Karin tycker att 

något skulle kunna förbättras svarar hon att bättre returvillkor och ett lättare system för att 

skicka tillbaka varor skulle vara bra när hon handlar på internet. Hon uppfattar ibland det som 

jobbigt att skicka tillbaka varor vilket leder till att hon sällan gör det även fast hon inte är helt 

nöjd med varan. 

  

På fråga om Josephine har varit nöjd med leveranstiden svarar hon att hon är nöjd med 

leveransen samt leveranstiden vid tidigare köp på internet och att leveranstiden är viktig men 

inte viktigare än priset. Josephine svarar att varorna till viss del brukar motsvara hennes 

förväntningar hon har gällande köpet. Hon skickar väldigt sällan tillbaka en vara om hon inte 

är helt nöjd. Vid Josephines senaste köp hos internetbutiken Adlibris levde sortimentet upp till 

hennes förväntningar som hon hade inför köpet. Sortimentet har dock inte så stor betydelse 

gällande om hon kommer handla av företaget igen eller inte. 

Anton har varit nöjd med leveranstiden vid sina tidigare köp på internet. Detta är en faktor 

som för honom inte är så viktig säger han. Anton har inget emot längre leveranstid om det 

innebär ett lägre pris på varan. Varorna som Anton beställt på internet har i de flesta fall levt 
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upp till hans förväntningarna som han hade inför köpet. Han säger också att han sällan skickar 

tillbaka en vara i de fall han inte blivit helt nöjd med det han har beställt. Han säger att 

anledningen till varför han inte gör detta är för att det tar för lång tid när han ska lägga 

varorna på posten, vänta på att de kommer tillbaka till butiken samt beställa en ny vara eller 

ändra till en annan storlek för att sedan vänta på leveransen igen. Anton säger att han nästan 

bara skickar tillbaka varan i de fall då det är något fel på den och han vill reklamera varan. 

  

4.1.6 Övrigt 

På frågan vad som skulle kunna göras bättre svarar Karin att snabbare leveranstid skulle vara 

bra: ”Jag brukar också jämföra leveranstiden mellan olika återförsäljare innan jag beställer 

på nätet så det har rätt stor betydelse för vart jag handlar”. 

  

På frågan vad som skulle kunna förbättras när hon handlar på internet svarar Karin även att 

det skulle vara bra om hon kunde lämna tillbaka varan i fysisk butik, om företaget har en 

sådan, istället för att skicka den till internetbutiken då det kan vara krångligt och ta mycket tid 

samt att hon inte känner sig helt säker på att varan kommer tillbaka till internetbutiken i tid så 

att hon får tillbaka pengarna. Karin säger i intervjun att det skulle kännas bra om det var 

möjligt att följa returen digitalt som när vid leveransen av varan. 

  

Josephine säger i intervjun att returerna är jobbiga. Hon anser att det skulle vara lättare om det 

fanns möjlighet att beställa avhämtning av varan, smidigare att fylla i returlappen och skicka 

den med posten samt att hon kunde undvika att kontakta kundtjänst. Hon önskar mer digital 

hantering av returen med sändnings-id samt kvitto så att hon har möjlighet att följa sin retur. 

Hon önskar även bättre information gällande produkten samt en chattfunktion på 

internetbutiken där hon snabbt kan så support. 

Anton gör de flesta av sina köp inom kläder och elektronik och handlar på internet några 

gånger per månad. Anton säger att den faktor som är viktigast för honom när han handlar 

varor på internet är priset på varan. 
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4.2 Enkätundersökning  

Nedan visas fem rubriker med faktorer som påverkar kundnöjdheten. I enkätundersökningen 

användes dessa faktorer för att utforma enkätfrågorna. Under varje rubrik presenteras 

frågorna samt fördelningen av svaren. 

  

4.2.1 Tillgång till information och innehåll 

I enkätundersökningen svarade majoriteten av respondenterna att de upplever att de brukar få 

tillräckligt med information gällande produkten/tjänsten när de handlar på internet. 

  

I vår enkätundersökning svarade 36 av 53 respondenter att de upplever att de “instämmer i 

hög grad” till att de brukar få tillräckligt med information gällande varan när de handlar på 

internet. 13 respondenter svarade att de “instämmer delvis” på att de brukar få tillräckligt med 

information när de handlar på internet medan endast tre av 53 av de svarande respondenter 

svarade att de “instämmer helt” med att de brukar få tillräckligt med information gällande 

varan medan en person svarade “Ingen åsikt/Vet ej”.  

  

På enkätfrågan “Jag brukar jämföra priset gällande produkten/tjänsten hos olika aktörer inför 

mitt köp” svarade mer än hälften att de oftast eller alltid jämför priser inför sina köp på 

internet. En mindre del av respondenterna gör det sällan och endast två av de 53 respondenter 

svarade att de aldrig jämfört priser inför ett köp. 

  

4.2.2 Användbarhet och enkel användning 

En övervägande del av de som deltog i undersökningen svarade att de instämde i hög grad att 

internetsidorna de besökt när de handlat via internet varit användarvänliga. Det var 

någorlunda jämt fördelat mellan de som instämde helt och de som instämde delvis på frågan 

“Jag upplever att internetsidorna jag har handlat ifrån är användarvänliga”, medans ingen 

respondent svarade “Instämmer i låg grad” eller “Instämmer inte alls”.  

  

4.2.3 Säkerhet och integritet 

I vår enkätundersökning ställde vi frågan “Jag brukar känna mig trygg med att delge min 

personliga information när jag handlar på internet” och av 53 respondenter var det endast 18 

som svarade att de “Instämmer i hög grad” och åtta personer som svarade “Instämmer helt” på 
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frågan. 20 av respondenterna svarade att de “Instämmer delvis” på frågan och fem svarade 

instämmer i låg grad medan endast en av 53 respondenter inte instämde alls på frågan. En 

person svarade “Ingen åsikt/Vet ej” på frågan. 

  

“Jag brukar uppleva betalningsalternativen som säkra när jag handlar på internet” var en 

annan fråga som också ställdes i vår enkätundersökning . På den här frågan svarade 25 

respondenter att de “Instämmer i hög grad”, elva av respondenterna svarade att de “Instämmer 

helt” medans 17 svarade “Instämmer delvis”.  

  

På frågan “Jag brukar känna mig säker inför, under och efter köpet när jag har handlat på 

internet” svarade 30 av 53 respondenter att de “Instämmer i hög grad”, åtta respondenter 

svarade att de “Instämmer helt” på frågan och 14 respondenter svarade “Instämmer delvis”. 

Endast en av respondenterna svarade “Instämmer inte alls” på frågan.  

  

4.2.4 Grafisk stil 

I vår enkät ställde vi följande fråga: “Jag brukar uppleva den grafiska layouten 

tillfredsställande när jag handlar på internet”. Det var 22 av 53 respondenter som svarade att 

de “Instämmer delvis”, 25 respondenter som “Instämmer i hög grad” och endast en av 

respondenterna som svarade “Instämmer helt”. Detsamma gällde för svarsalternativet 

“Instämmer i låg grad”. Det var således också fyra personer som svarade “ingen åsikt/vet ej” 

på frågan.  

  

4.2.5 Uppfyllelse och pålitlighet  

Eftersom tydlig produktbeskrivning rör uppfyllelse och pålitlighet ställde vi frågan “Jag 

brukar uppleva produktbeskrivningen som tydlig när jag handlar på internet”. Det var 23 

respondenter som svarade att de “Instämmer delvis” och 24 respondenter svarade att de 

“Instämmer i hög grad” på denna fråga. Det var också två av 53 respondenter som svarade 

“Instämmer helt” och tre respondenter som svarade “Instämmer i låg grad”. En person 

svarade “Ingen åsikt/Vet ej” på frågan.  

  

Leveranser som är exakta och som kommer fram i tid är även det en viktig faktor som 

påverkar uppfyllelsen och pålitligheten hos en internetsida som använder sig av e-handel. Av 

den anledningen ställde vi frågan “Jag brukar uppleva att leveranstiden efter beställningen är 
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tillfredsställande och att leveransen kom fram i tid”. 22 av 53 respondenter svarade att de 

“Instämmer i hög grad” med påståendet medans 17 av respondenterna svarade “Instämmer 

delvis”. Det var tolv respondenter som svarade “Instämmer helt” på frågan medans endast två 

av respondenterna svarade “Instämmer i låg grad”.  

Vi ställde även frågan “Jag brukar uppleva att varan som jag beställer kommer fram hel och i 

fint skick”. På denna fråga svarade 31 av 53 respondenter att de “Instämmer i hög grad” samt 

19 respondenter att de “Instämmer helt”. Endast två respondenter svarade att de “Instämmer 

delvis” medans en respondent svarade “Ingen åsikt/Vet ej”.  

  

4.2.6 Övrigt 

I övriga frågor där den svarande inte kunnat kryssa i ett svarsalternativ kan vi utläsa generella 

svar. På en skala mellan noll till tio ligger svaren i genomsnitt på åtta på frågan om 

konsumenten känner sig nöjd med sitt senaste köp via e-handel. På frågan om respondenterna 

tycker att deras senaste köp via e-handel motsvarar en optimal helhetsupplevelse ligger 

genomsnittet på åtta av tio på samma skala.  
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5. Diskussion 

I denna del av uppsatsen analyserar och diskuterar vi den empiriska datan som har samlats 

in av våra intervjuer och enkätundersökning samt kopplar ihop det med vår valda teori. 

  

5.1 Vilka faktorer värdesätter konsumenterna när de handlar via e-handel?  

En stor del av de personer som har svarat på enkätundersökningen och som handlar på 

internet gör det oftast inom klädbranschen. Det innebär att analysen och slutsatsen i detta 

arbete inte nödvändigtvis kan gälla för kundnöjdhet inom alla typer av branscher. Av de som 

har svarat på enkäten kan vi däremot avläsa att de flesta handlar på internet regelbundet vilket 

bidrar till bättre underlag och ett mer trovärdigt resultat. Resultatet från enkätundersökningen 

visar att det är lika många konsumenter som föredrar att handla i en fysisk butik och som 

föredrar att handla via internet.  

  

PostNord Sverige m.fl. (2016) nämner faktorerna tydliga besked om när varan levereras, 

leverans av varan, att det finns tydlig information gällande returer, att det framgår hur varan 

ska levereras samt fria returer som viktiga faktorer när konsumenter handlar via e-handel. 

Faktorer kring betalningsalternativ, att kunna betala med kontokort/kreditkort, inte behöva 

registrera sig på något sätt inför köpet, att kunna göra direktbetalning i sin egen bank, att 

kunna betala med faktura samt att kunna betala med mobilen/Swish nämns även som viktiga 

faktorer när konsumenter handlar via e-handel (ibid). 

  

En stor majoritet av respondenterna i enkätundersökningen svarar att de brukar få tillräckligt 

med information gällande varan när de handlar på internet. Detta är en viktig faktor när 

konsumenter värderar servicekvaliteten av en internetsida (Van den Poel & Lenius, 1999). 

Respondenterna i enkätundersökningen svarar att de i stor utsträckning brukar jämföra priset 

gällande varan hos olika aktörer inför köpet. Detta är viktigt för den totala kundnöjdheten 

enligt Lynch & Ariely (2000) samt gör det mer troligt att personen återvänder till 

internetsidan och gör ytterligare köp.  

  

Leveransen av varor anser majoriteten av de svarande i enkätundersökningen vara nöjda med 

vid deras senaste e-handelsköp. Respondenterna i enkätundersökningen är till stor del även 

nöjda med varan vid leveransen och att den kommer fram hel och i fint skick. 
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Lynch m.fl. (2000) nämner att förmågan att söka efter kvalitativ information och pris ökar 

belåtenheten med köpet bland kunderna och gör det mer troligt att de återvänder till 

internetsidan och gör ytterligare köp. Dessa faktorer värdesätter respondenterna i vår 

enkätundersökning och framhåller som viktiga när de handlar via internet då en majoritet 

svarar att de brukar jämföra priser ofta eller alltid mellan olika varor inför deras köp på 

internet. Lynch och Ariely (2000) menar att tillhandahålla tillräckligt med information och 

göra det möjligt att jämföra produkter med varandra är en viktig faktor när konsumenter 

handlar på internet. Detta framhålls även det som en faktor av stor vikt från respondenterna i 

vår enkätundersökning och inte minst när vi gjorde våra intervjuer.  

  

Säkerhet och integritet är det något som majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen 

upplever som tillfredsställande nät de handlar på internet. Betalningsalternativen upplevs som 

säkra och respondenterna känner sig trygga med att delge sin personliga information. Det var 

hälften av respondenterna i enkätundersökningen som svarade att de känner sig trygga med att 

delge sin personliga information när de handlar på internet. Hälften av respondenterna svarade 

att de inte känner sig trygga med att delge sin personliga information. Det här är en faktor 

som kan förbättras utifrån svaren vi har fått från enkätundersökningen. Trygghet med att 

delge sin personliga information är ett viktigt kriterium när konsumenter värderar 

internetsidor (Montoya-Weiss m.fl., 2000).  

  

Användbarhet och enkel användning nämns även det som en viktig faktor för konsumenternas 

upplevda servicekvalitet vid e-handelsköp (Zeithaml m.fl. 2002). Majoriteten av de svarande 

från enkätundersökningen uppger att de upplever internetsidan som de gjorde sitt senaste e-

handelsköp ifrån som enkel att använda och logiskt uppbyggd.  

  

Respondenterna i enkätundersökningen upplever att de känner sig säkra med 

betalningsalternativen när de handlar via e-handel samt att de upplever betalningsalternativen 

som e-handelsbutikerna erbjuder som tillfredsställande. På frågan om respondenterna i 

enkätundersökningen upplever den grafiska layout som tillfredsställande så uppger en stor del 

av de svarande att de är nöjda med den grafisk layouten, men även en stor del av de svarande 

upplever att den grafiska layouten skulle kunna förbättras. Detta är en viktig faktor eftersom 

det påverkar konsumenternas totalt upplevda servicekvalitet av internetsidan (Ariely m.fl., 

2000). 
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Bland de svarande som angett att de föredrar att handla via internet så kan vi avläsa att de 

främsta anledningarna till detta är att det är tidseffektivt, enkelt samt billigare än att handla i 

fysisk butik. 

  

Att det finns ett större sortiment av varor och tjänster på internet jämfört med fysiska butiker 

är en anledning till att många väljer att handla på internet framför en fysisk butik enligt 

intervjuerna som vi har haft i denna studie. Detta är en av de viktigaste faktorerna enligt DIBS 

(2016) till varför konsumenter väljer att handla via internet istället för i fysiska butiker. 

  

Intervjupersonerna är även nöjda med den grafisk layouten från internetsidan som de brukar 

handla ifrån. Två intervjuperson nämner att en bra och snygg grafisk stil på internetsidan kan 

öka känslan av trygghet och tillförlitlighet. Samtliga intervjupersoner svarar att de känner sig 

trygga med att handla på internet eftersom de brukar handla hos företag som är väletablerade 

och kända. Att kolla recensioner om en internetsida hjälper intervjupersonerna att skapa sig en 

egen uppfattning om sidans trovärdighet, vilket ökar känslan av trygghet. 

  

Att det finns olika betalningslösningar är viktigt för de som deltagit i intervjuerna. Att det 

finns möjlighet att betala med Klarna, Paypal, faktura samt möjlighet till delbetalning 

upplever många av våra respondenter som en säkerhet och trygghet. Intervjupersonen 

Josephine svarar att hon känner sig trygg med att delge sin personliga information och med 

betalningslösningarna. Hon säger att hon känner sig trygg när det är Klarna och Paypal som 

har hand om betalningslösningarna, framförallt Paypal då han oftast inte behöver ange lika 

mycket information eftersom har ett konto hos Paypal där hon redan angett sin 

betalinformation. 

  

Det stämmer överens med vad PostNord (2016) påvisar som nämner att faktorer kring 

betalning av varan är en faktor som är viktig när konsumenterna handlar via e-handel. 

Egenskaper som är av stor vikt är att kunna välja betalningsalternativ, att kunna betala med 

kontokort/kreditkort, inte behöva registrera sig på något sätt inför köpet, att kunna göra 

direktbetalning i sin egen bank, att kunna betala med faktura samt att kunna betala med 

mobil/swish (ibid). 
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Svaren från intervjuerna i studien visar att det finns faktorer som konsumenterna värdesätter 

som stämmer väl överens med tidigare forskning gällande kundnöjdhet via e-handel samt att 

det även finns andra faktorer som konsumenterna värdesätter när de handlar via e-handel. 

Resultatet visar även att det finns brister i några av de faktorer som skapar kundnöjdhet. 

  

5.2 Vilka faktorer upplever konsumenter som bristfälliga när de handlar via e-

handel? 

Från intervjuerna kan vi utläsa att konsumenterna saknar ett smidigare system för retur av 

varor. En del intervjupersoner nämner att en mer digital lösning kring detta skulle vara en 

bättre lösning samt att det skulle kännas tryggare om de kunde följa returen på internet precis 

som de i många fall kan göra vid leveransen av varan. 

  

Karin nämner i intervjun att snabb leveranstid är en viktig faktor för henne. ”Jag brukar 

jämföra leveranstiden mellan olika återförsäljare innan jag beställer på nätet så det har rätt 

stor betydelse för vart jag handlar”.  

  

Detta stämmer väl överens med PostNord Sverige m.fl. (2016) som nämner att leverans av 

varan är en viktig faktor när konsumenter handlar på internet. Enligt PostNord Sverige m.fl. 

(2016) är även tydliga besked om leveransen samt tydlig information gällande returer av stor 

vikt när konsumenter handlar via internet. 

  

Flera av intervjupersonerna upplever returer av varor som något problematiskt. En 

intervjuperson svarar att hon i vissa fall måste betala frakten för returer vilket hon anser som 

mindre bra. Fria returer är även det en egenskap som nämns som viktig när konsumenter 

handlar på internet (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2016).  

  

Det är även ett antal intervjupersoner som anser att produktinformationen är bristfällig och då 

nämner de framförallt information gällande produktens ursprung, tillverkning, material samt 

storleksbeskrivning. Det är en av de intervjuade som nämner att innehållsförteckning gällande 

kosmetik och skönhetsvård är otydlig. ”Ibland är det dåligt med innehållsförteckning 

gällande skönhetsprodukter, vart produkten är tillverkad samt tvättråd” säger Sara.  

Hon tycker att det är viktigt att det finns information om innehållet så hon vet att produkten 

innehåller ämnen som inte är dåliga. 
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Dessa faktorer framhävs som viktiga av Parasuraman m.fl. (1988) som skriver att tydlig 

produktbeskrivning och information om produkten är av betydelse för hur konsumenterna 

upplever internetsidans pålitlighet. Konsumenterna vill ha en ökad medvetenhet kring vilka 

produkter det är de beställer på nätet. Josephine nämner i intervjun att hon önskar att det 

funnits mer produktinformation gällande varan samt hur den är tillverkad och etiska aspekter. 

  

“Förutom information om storleken på varan så hade det varit bra om det funnist mer 

information om bland annat var och hur varan är tillverkad så hon vet att den exempelvis inte 

är tillverkad under dåliga arbetsförhållanden” säger Josephine.  

  

Kunderna vill ha mer specifik information för att kunna få en tydligare bild om hur produkten 

kommer att se ut när den är levererad. Detta eftersom konsumenterna vill att varan motsvarar 

ens förväntningar i så hög grad som möjligt samt för att slippa en eventuell retur då dessa 

uppfattas som krångliga och besvärliga för de flesta respondenter i både intervjuerna och 

enkätundersökningen. 

  

Majoriteten av respondenterna från enkätundersökningen skickar sällan tillbaka sina varor 

trots att de inte är helt nöjda. Det visar sig även vara fler konsumenter som väljer att inte 

skickar tillbaka varan än det är som väljer att göra det om de inte är helt nöjda med varan. Här 

ser vi likheter med svaren från våra intervjuer där ett flertal av intervjupersonerna nämner att 

de önskar ett smidigare system för returer av varor. 

  

Utifrån svaren från enkätundersökningen kan vi utläsa att det finns ett antal faktorer som 

konsumenter upplever att de saknas när de handlar via e-handel. “Lättare att se vad jag lagt i 

varukorgen för att kunna se och få en helhet vad jag har valt” samt “Det borde finnas film 

och inte enbart bilder där modellen visar kläder/skor/väskor” är kommentarer från 

respondenterna. Några respondenter upplever även att det skulle vara bättre om de kunde 

välja fler leveransalternativ samt lättare kunna se lagersaldo samt när specifika vara åter 

kommer komma in i lager. 

  

Främsta anledningarna till att personerna i enkätundersökningen föredrar att handla i en fysisk 

butik framför en e-handelsbutik är att konsumenten känner sig osäker på varans utseende och 

vill kunna prova varan i butik innan köpet. Några svarade även att de vill ha sina varor direkt 
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vilket stämmer överens med svaren i intervjuerna där några svarade att de skulle uppskatta 

snabbare leveranstid samt att själva leveransen och returen var en viktig del i deras val av 

internetbutik.  
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6. Slutsats 

Nedan presenterar vi slutsatsen av studien samt berör förslag på vidare framtida forskning 

inom området. 

 

Genom resultatet från vår enkätundersökning samt intervjuer har vi sett att det finns ett 

samband mellan vilka faktorer som konsumenter värdesätter när de handlar på internet och 

vilka faktorer som nämns i teorin. Studien visar att leverans samt retur kring de köpta varorna 

är av stor vikt när konsumenter handlar på internet. Konsumenterna är i hög grad nöjda med 

leveransen av varorna och anser att dessa för det mesta är i tid vilket är viktigt för deras totala 

upplevda kundnöjdhet.  

 

Returen av varorna som beställs på internet är en faktor i studien som konsumenter upplever 

som bristfällig. Flera av intervjupersonerna uppger att de upplever det som svårt och krångligt 

att returnera varor samt att det i vissa fall även är kostsamt. 

  

Tillgång till tydlig information samt tydlig produktbeskrivning är av stor vikt när 

konsumenterna handlar på internet visar svaren från våra intervjuer samt enkätundersökning.  

Information om produkten är en faktor som i vissa fall upplevs som bristfällig när 

konsumenterna handlar på internet. Bristande innehållsförteckning samt bättre information 

gällande storleken på varan nämns som förbättringsområden i intervjuerna som vi har haft. 

  

De faktorer som konsumenter värdesätter högst och gör att de väljer att handla på internet är 

att det är billigare, tidseffektivt samt bekvämt. De faktorer som konsumenter upplever som 

mest bristfälliga när de handlar på internet är osäkerhet gällande varans utseende, bristande 

produktinformation samt problematiska returvillkor. 

  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna fokusera på att få en djupare förståelse för hur 

utländska e-handelsföretag går tillväga för att etablera sig på den svenska e-

handelsmarknaden. Vidare skulle jämförelser mellan utländska e-handelsföretag med Svenska 

e-handelsföretag vara intressant för att få en ökad förståelse för om geografiska och kulturella 

skillnader påverkar e-handelsföretags agerande. Det skulle även vara intressant att se om det 
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skiljer sig vilka marknadsföringsstrategier nya samt redan etablerade e-handelsföretag 

använder sig av för att nå ut till sina kunder.  
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Bilaga 1 - Enkätundersökning  

  

1 . Du som svarar på enkäten är. 

Man 

Kvinna 

2. Ålder. 

18-25 

26-35 

36-45 

45+ 

3. Brukar du handla på Internet? 

Ja  

Nej 

  

4. Hur ofta handlar du på Internet? 

Några gånger per vecka 

Några gånger per månad 

Några gånger per år  

Sällan 

Aldrig 

  

5. Inom vilken bransch brukar du göra dina Internetköp? 

Kläder/skor  

Hemelektronik 

Böcker/media  
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Bygghandel 

Inredning/möbler 

Sport/fritid 

Barnartiklar/leksaker 

Annan Bransch 

  

6. Föredrar du att handla på Internet framför en fysisk butik? 

Ja 

Nej föredrar fysisk 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

7. Om ja, vilken/vilka är de främsta anledningarna? 

Tidseffektivt 

Bekvämt/Enkelt 

Bättre överblick  

Bättre lagersaldo jämfört med fysisk butik 

Annan anledning 

  

8. Om nej, vilken/vilka är de främsta anledningarna? 

Osäker på varans utseende  

Vill prova varan i butik innan köp  

Vill ha mina varor direkt  

Upplever det krångligt att handla via internet 

Upplever det osäkert att handla via internet 

Annan anledning 
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9. Hur ofta är du nöjd med varan du beställt på nätet? 

Alltid 

Oftast  

Sällan 

Aldrig 

Ingen åsikt / Vet ej 

10. Hur ofta skickar du tillbaka varan om du inte är helt nöjd med den? 

Alltid  

Ofta  

Sällan 

Aldrig 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

11. Känner du att du saknat någon funktion när du handlat på internet? 

12. Jag brukar jämföra priset gällande produkten/tjänsten hos olika aktörer inför mitt köp. 

Alltid 

Oftast 

Sällan 

Aldrig 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

13. Jag brukar få tillräckligt med information gällande produkten/tjänsten när jag handlar på Internet. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis  
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Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

14. Internetsidorna jag handlar på brukar vara uppbyggda på ett enkelt och logiskt sätt. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

15. Det brukar vara enkelt att hitta på internetsidorna när jag handlar på internet. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

16. Jag upplever det enkelt att söka efter information på de internetsidorna jag har handlat ifrån. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 
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Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

17. Jag upplever att internetsidorna jag har handlat ifrån är användarvänliga. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

  

  

18. Jag brukar känna mig trygg med att delge min personliga information när jag handlar på internet. 

  

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

19. Jag brukar uppleva betalningsalternativen som säkra när jag handlar på internet. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 
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Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

20. Jag brukar känna mig säker inför, under och efter köpet när jag har handlar på internet. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

21. Jag brukar uppleva den grafiska layouten tillfredsställande när jag handlar på internet. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

22. Jag brukar uppleva produktbeskrivningen som tydlig när jag handlar på internet. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 
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Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

23. Jag brukar uppleva att leveranstiden efter beställningen är tillfredsställande och att leveransen 

kommit fram i tid. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

24. Jag brukar uppleva att varan som jag beställer kommer fram hel och i fint skick. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

25. Den levererade varan eller tjänsten brukar motsvara mina förväntningar. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 
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Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

  

26. Det är hög sannolikhet att jag skulle beställa en vara/tjänst igen från en e-handelsbutik som jag 

tidigare handlat ifrån. 

  

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt / Vet ej 

27. Med mitt senaste köp på internet är jag… 

  

0 - Inte alls tillfredsställd   10 - Mycket tillfredsställd 

28. Hur nära skulle du säga att ditt senaste e-handelsköp är en optimal helhetsupplevelse? 

  

0 - Inte alls nära   10 - Väldigt nära 
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Bilaga 2 - Resultat från enkätundersökningen 
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Bilaga 3 - Intervjuer 

Vilket företag gjorde du ditt senaste e-handelsköp ifrån?  

  

Tillgång till information och innehåll 

1. Fick du tillräckligt med information gällande produkten/tjänsten som du senast köpte via 

e-handel? varför/varför inte? 

Var Produktbeskrivningen tillfredsställande? Fick du tillräckligt med information om 

produkten inför köpet?  

2. Var det smidigt att söka efter pris och information på internetsidan du senast besökte? 

varför/varför inte? 

Var internetsidan uppbyggd på ett bra sätt så du lätt kunde söka efter pris och information om 

varan? 

3. Hur upplevde du att priserna på detta företagets e-handelsbutik var? 

Dyrt, billigt, prisvärt? Hur bra står sig dessa priser om man jämför med andra e-

handelsföretag som du har handlat ifrån? 

4. Hur upplevde du sortimentet på internetsidan?  

Upplevde du sortimentet som varierande och tillräckligt? Tillräckligt med olika varor i lager?  

5. Upplever du att internetsidan du senast besökte och handlade ifrån kan förbättra 

tillgången till information och innehåll? om ja, på vilket sätt? 

Exempelvis göra informationen tydligare på internetsidan, göra innehållet tydligare på 

internetsidan eller andra saker som kan göra internetsidan mer tydlig? 

Enkel användning 

4. Upplever du att företagets internetsidan som du senaste handlade från via e-handel var 

enkel att använda? 

Var internetsidan lättförståelig/svår att använda? Om ja, varför? Om nej, varför? 
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5. Var det enkelt att hitta till internetsidan? 

Var det enkelt/svårt att navigera på internetsidan? Vad kan internetsidan förbättra för att det 

ska bli enklare att hitta på den?  

6. Var Internetsidan du senast handlade ifrån uppbyggd på ett enkelt och logiskt sätt? 

Var internetsidan uppbyggd på ett logiskt sätt? Exempelvis menyer, produkter, information 

om produkterna, betalsätt 

7. Finns det något som du skulle ändra med avseende på internetsidans 

användarvänlighet? om ja, vad för något? 

Exempelvis ändra internet designen, språket, menyerna, betalsätten på internetsidan 

Säkerhet och Integritet 

8. Upplevde du att din personliga information var i säkra händer efter ditt senaste e-

handelsköp? Varför/Varför inte? 

Upplevde du att din personliga information var säker? Om ja, varför? Om nej, varför? 

9. Upplevde du att det fanns säkra betalningssätt vid ditt senaste e-handelsköp? 

Varför/Varför inte? 

Upplevde du betalningsalternativen som säkra? Om ja, varför? Om nej, varför? Saknade du 

något betalningsalternativ? Fanns det tillräckligt med betalningsalternativ? 

10. Överlag, kände du dig säker inför, under och efter ditt köp? Varför/Varför inte? 

Upplevde du dig säker inför, under och efter ditt senaste köp via e-handel? Om ja, varför 

kände du dig säker? Om nej, varför kände du dig inte säker? 

11. Finns det något som företaget skulle kunna göra för att du skulle känna dig säkrare 

med ditt senaste e-handelsköp? 

Exempelvis någon typ av garanti för att varan kommer fram 

Grafisk stil 

12. Hur upplevde den grafiska layouten på företagets internetsida vid ditt senaste e-

handelsköp? 
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Var den grafisk layouten tillfredsställande? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Vad kan 

förbättras? Vad var bra? 

13. Finns det något du skulle ändra på för att göra användarupplevelsen mer 

tillfredsställande? om ja, vad för något? 

Exempelvis andra färger på internetsidan, annan textstil, bilder på internetsidan? 

Uppfyllelse och Pålitlighet 

14. Hur upplevde du din senaste leveranstid efter ditt senaste köp via e-handel? Kom 

leveransen fram i tid och var varan i fint skick? 

Är du nöjd med leveranstiden, kom varan fram i tid? Kom varan fram i fint skick? 

Motsvarade leveranstiden dina förväntningar?  

15. Levde den köpta produkten upp till dina förväntningar som du hade inför ditt köp? 

Varför/varför inte? 

Motsvarade den beställda varan dina förväntningar? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

16. Levde beställningen från internetsidan upp till dina förväntningar som du hade på 

förhand? Varför/varför inte? 

Levde internetsidan upp till dina förväntningar som du hade på förhand? Om ja, varför? Om 

nej, varför inte? 

17. Skulle du kunna tänka dig att beställa från företaget igen? varför/varför inte? 

Skulle du kunna tänka dig att beställa igen från detta företagets e-handelsbutik? Vad upplever 

du som detta företagets främsta styrkor samt svagheter?  

18. i den optimala världen, vad saknas eller skulle kunna göra ditt senaste köp från e-

handel optimalt för dig? 

Vad saknas/skulle kunna förbättras för att ditt senaste e-handelsköp skulle bli optimalt? 

19. Övrigt 
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