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Sammanfattning/abstrakt
Idag kan konsumenter vara tid och platsoberoende när de ska genomföra ett köp
online. Återförsäljarna måste ständigt jobba med utveckla verksamheten för att kunna
ge konsumenterna bästa möjliga köpupplevelse. För att åstadkomma detta måste
återförsäljarna bearbeta flera faktorer som har en påverkan på konsumenternas
beteende vid köp av kläder online.
En fallstudie har gjorts där undersökningen hade som mål att besvara vilka faktorer
som gjorde att konsumenterna valde att göra upprepade köp samt hur en konsument
transformeras från nöjd till lojal. Detta gjordes genom att ta fram faktorer som enligt
våra respondenter var viktiga för att göra upprepade köp och skapa lojalitet mot en
specifik återförsäljare.Teorierna och faktorerna togs fram genom tidigare forskningar
från andra författare som tidigare hade forskat inom vårt valda ämne som var Ehandel. Utifrån ämnet tog vi fram delar som berör konsumenterna vid handel och
dessa inkluderade faktorer som kundnöjdhet, kundlojalitet, tillit, risker osv. Teorierna
används sedan för att skapa den enkät på 25 frågor som skickades ut till våra
respondenter för datainsamling.
Datan samlades in genom en kvantitativ undersökning där enkäter delades ut genom
olika kanaler och med svaren, skulle vi få djupare förståelse kring fenomenet. Den
kvantitativa ansatsen har används för att kunna nå ut till en bredare publik och på så
sätt få in flera svar till analysen. Resultatet har som tanke att kunna användas som
underlag för företag som jobbar med e-handel. Med detta resultat ska företag kunna
jobba med faktorerna som berör konsumenterna så att de förblir lojala.
Tre faktorer som upplevdes viktiga av respondenterna:
• Tillit och förtroende
• Rykte
• Varumärke
När ett första köp görs ger man återförsäljaren sin tillit att köpet genomförs på ett
korrekt sätt. Den största osäkerheten kring ett köp online är betalning där
konsumenterna är oroade för att råka ut för bedrägeri. Kan återförsäljaren skapa ett
förtroende där konsumenten känner sig trygg när den konsumerar online så ökar detta
möjligheten för upprepade köp och är ett första steg i transformationen till att bli
lojal. När konsumenten upplever köpet som positivt ökar även möjligheten för att den
ska tala gott om köp något som kallas för positiv word of mouth. Detta ger
återförsäljaren ett gott rykte och detta stärker även deras varumärke.
Nyckelord: E-handel, E-plattform, Kundnöjdhet, Kundlojalitet
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Summary/abstract
Consumers can today be time and place independent and still be able to make
purchase online. Resellers need to continuously work with development within the
company to be able to give the customers the best experience. To be able to reach this
goal resellers can choose to work with different factors that have an impact on the
customers behavior when shopping clothes online.
In a case study where the research has the goal to be able to answer the question
which factors that make customers do repeated purchase at a reseller. And how
customers can transform from satisfied customer to become a loyal one to a specific
reseller. The factors was specific picked out by our respondents that was important
for them when they make repeated purchase and creates loyalty to one specific
reseller. We got the theories and factors from earlier studies from authors that have
studied e-commerce before. From the subject e-commerce did we take out parts that
affects customers vid purchase clothes online and this includes factors like customers
satisfaction, customers loyalty, trust, risks etc. The theories was after used to make a
survey with 25 questions that was sent to our respondents for collection of
information.
The data was collected through a quantitative studies where the survey was sent with
various channel and answers was supposed to give a deeper understanding about the
phenomenon. The quantitative studies was used to reach out to a bigger audience and
get more data to analyze.
Three factors that the respondents felt was important:
• Trust
• Rumors
• Brand
When the first purchase happens, the consumer gives the reseller their trust to make
the purchase happen in a correct way. According to our survey is the biggest concern
within a purchase online is the payment because consumers are afraid to be defraud.
If the resellers can create trust so that the consumers feel safe when they make
purchases online then the chances will increase for more purchase and also the first
step to transform satisfied to loyal customers. If the consumers are happy with the
purchase then the possibility of them talking positive about the resellers increase.
This is called positive word of mouth and it will give resellers a good reputation and
stronger branding.
Keywords: E-commerce, E-platforms, Customer satisfaction, Customer loyalty
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Förord
Denna kandidatuppsats är det sista momentet som ges på
Informationslogistikprogrammet som hålls i Ljungby (180hp) genom
Linnéuniversitet. Uppsatsens fokus har varit att undersöka vilka faktorer som gör att
en konsument väljer att göra upprepade köp hos en återförsäljare i syfte om att
företag ska kunna använda denna forskning som underlag för att underlätta sitt arbete
med implementering av e-handel.
Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som har hjälpt oss att besvara vår
enkät. Vi vill även rikta ett tack till Andreas som har gett oss handledning och tipsat
oss under genomförandet av denna forskning. Andreas har gjort ett gediget jobb med
att läsa igenom och vägleda oss under arbetets gång och stöttat oss under arbetet.
Utöver det vill vi tacka våra nära och kära som har haft god förståelse för timmarna vi
har behövt lägga för att utföra denna undersökning.
Alexander To & Admir Trhanaj
Ljungby - Jönköping, Maj 2018
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Dagens samhälle påverkas ständigt av den digitalisering som pågår.
Digitalisering innebär att vi går från en fysisk presentation av information till en mer
digital (Khan 2016).
Något som har berörts av digitaliseringen är detaljhandeln. Tack vare den
informationstekniska utveckling som skett har det möjliggjort att konsumenter kan
handla produkter online istället för att behöva besöka en fysisk butik.
Konsumenterna kan nu enkelt få tillgång till information om olika återförsäljare och
produkter och kan på så sätt jämföra priser och produkter enkelt. Detta i sig medför
att tröskeln till att byta återförsäljare minskas och gör att återförsäljarna måste arbeta
ännu hårdare med att behålla sina befintliga konsumenter (Söderlund 2011).
Företag som inte klarat av transformationen från fysisk till digital har därför halkat
efter och påverkats negativt at digitaliseringen. Exempel på detta är klädföretaget
Boomerang som märkte av hur köpbeteendet hos deras konsumenter hade ändrats
väldigt sent och halkade på så sätt efter sina konkurrenter i E-handeln. När de sedan
valde att investera i e-handeln lyckades de inte vända på den negativa trenden de hade
upplevt och gick i januari 2018 i konkurs (Grönlund 2018). Ett annat klädföretag som
har känt av digitaliseringen av e-handel är H&M. Karl-Johan Persson (VD för H&M)
nämner att digitaliseringen gör att företaget måste göra snabba förändringar och
utvecklas hela tiden för att kunna hänga med på allt som händer inom branschen
(Grönlund 2018). Grönlund (2018) skriver också att H&M har fått minska antalet av
nyöppnade butiker samt att de har fått stänga ner butiker i jämförelse med föregående
åren.
Problemet som upplevts med den digitala klädeshandeln har varit att företag har haft
svårt med att få lojala konsumenter och att tröskeln till att byta återförsäljare inte är
hög. Relationen mellan återförsäljare och konsumenter måste vara något mer än bara
ett köp, vilket kan innebära att erbjuda bra service och skapa mervärde för en
konsument (Grönroos 2015). Hellquist (2012) menar att det gäller att ta hand om
konsumenten så att den känner sig välkommen, detta ökar i sin tur chanserna till att
konsumenten väljer att stanna kvar och göra upprepade köp. Först då kan lojalitet
bildas.
Konsumenternas lojalitet till e-handelsbutiker är inte av samma typ som lojaliteten
man har mot fysiska butiker. Lojaliteten som finns mot de fysiska butiker kan ses som
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lojalitet mot ett objekt. Objektet i sin tur kan t.ex. vara varumärket, lokalen, personal
men lojaliteten kan även grundas på det geografiska läget (Söderlund 2003).
Då de digitala butikerna saknar eller inte är i behov av alla de faktorerna som t.ex.
personal eller lokal då man som konsument inom e-handeln inte har någon interaktion
med personal samt att man inte har någon fysisk butik att besöka så byggs lojaliteten
inom e-handeln på andra sätt. Inom e-handeln kan därför lojaliteten till varumärket
vara viktigare än vad det är mot en fysisk butik. Anknytningen till varumärket kan
innebära trygghet att handla hos en specifik återförsäljare eller så kan servicekvalitén
hos återförsäljaren vara en faktor som bidrar till lojalitet (Söderlund 2003).
Detta skapar en konkurrenskraft som gör att varje återförsäljare måste erbjuda något
unikt för att få återkommande konsumenter.
McKnight & Chervany (2002) påstår att uppbyggnaden av webbsida kan vara en
påverkan på förtroende och tillit. Vid köp på internet så kan det ibland ske olika typer
av bedrägerier som kontokortsbedrägeri eller bluffakturor (Svensk Handel u.å).
Återförsäljare kan därför tänka på att erbjuda säker betalning till konsumenterna och
eventuellt certifiera sig med Trygg E-handel, som visar att webbsidan är certifierad
och säker (Trygg E-handel u.å). För att kunna handla säkert genom internet, behövs
tillit hos flera olika parter som ingår i en köpprocess (Andersson 2000). Köpet sker
inte enbart mellan konsument och återförsäljare. Banken är också en del av
processen, de ser till att transaktionen överförs på ett säkert sätt mellan parterna.
Tilliten byggs upp genom att man vågar göra ett köp och utvecklas med tiden och
genom erfarenheterna som skapas vid varje köptillfälle (Andersson 2000). Andersson
(2000) skriver också att tillit och lojalitet kan stärkas beroende på varumärket.
Falkheimer & Heide (2013) skriver att varumärket som ett företag har är en del av
konkurrensfördelarna på marknaden. “det är svårare att kopiera ett varumärke än en
produkt eller tjänst” (Falkheimer & Heide 2013, s.24).
En nöjd konsument innebär inte en lojal konsument per automatik. Dock kan
kundnöjdheten vara ett bra steg mot kundlojalitet (Söderlund 2003). Konsumenter
som är nöjda med sin återförsäljare kan detta till trots handla hos en konkurrent även
fast de upplevt tidigare köp som lyckade. Samtidigt finns det konsumenter som inte är
nöjda med sina köp men som ändå förblir lojala mot sina återförsäljare (Söderlund
2003).
Medan lojaliteten bygger sin koppling till objektet vilket då inom e-handeln är
varumärket handlar kundnöjdheten mer om produkten i fråga. Konsumenterna känner
ingen direkt koppling till varumärket och kan därför tänka sig byta återförsäljare trots
att man är nöjd (Söderlund 2003).
Lojala konsumenter är mer lönsamma än nya konsumenter, det är fem gånger mer
effektivt att jobba med befintlig konsument istället för arbetet med att rekrytera nya
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(Söderlund 2003). Därför är arbetet med att behålla konsumenterna viktigt ur ett
företagsperspektiv. Många återförsäljare har nu kundlojaliteten som ett övergripande
mål (Söderlund 2003). Lojala konsumenter är även mindre priskänsliga och kan tänka
sig handla från det återförsäljare de känner ett anknytning till trots bättre erbjudanden
från andra (Hernant & Boström 2010).
För återförsäljare som arbetar på en konkurrerande marknad gäller det att fokusera på
kundnöjdhet både hos gamla- och framtida konsumenter (Schneider, Berent, Thomas
& Krosnick 2008). Griffin (2002) skriver att kundnöjdhet inte räcker för att kunna
skapa lojalitet. Det gäller att kunna skapa en tillfredsställande konsument som då
väljer att göra ett upprepat köp.Vad påverkar konsumenten att vilja göra upprepade
köp hos sin nuvarande återförsäljare? Upprepade köp är enligt Griffin (2002) att en
konsument utför köp vid minst två olika tillfällen hos samma återförsäljare. Detta
visar att det inte är något slumpmässigt inköp.
Då det finns flertal återförsäljare som jobbar med e-handel kan det vara svårt för en
konsument att vara lojal mot en. Återförsäljare kan erbjuda samma sortiment men för
olika priser, det kan också vara olika stort utbud som erbjuds på hemsidan. Enligt Oja
& Pettersson (2004) kan frakt och säker betalning vara en anledning till att
konsumenten väljer e-handel före fysisk butik. Support och service samt ehandelsplattform kan också vara faktorer till en ökad försäljning (Date & Bertilsson
2017). Faktorer som konsumenter påverkas av när den handlar på internet kan variera
från person till person och kan därför påverka dess val av återförsäljare.
Digitaliseringens påverkan av detaljhandeln gör att återförsäljare behöver anpassa sig
till de krav som konsumenterna ställer på återförsäljarna idag. Konsumenter har
många alternativ när de ska välja återförsäljare och binder inte upp sig när de gjort ett
köp. Det som kommer att undersökas är vilka faktorer som påverkar en konsument i
sitt val av återförsäljare samt att titta på de faktorer som bidrar till att en konsument
väljer att genomföra upprepade köp hos en återförsäljare som man tidigare
konsumerat av. Genom att undersöka detta ur konsumenternas perspektiv hoppas vi
kunna hitta faktorer som företag kan använda när de ska implementera eller utveckla
sin e-handel.

1.2 Tidigare forskning
Oftast används begreppet e-handel till att man konsumerar varor och tjänster genom
internet men egentligen betyder det mer än bara just köpet. Definitionen av e-handel
är även det som sker innan och efter ett köp (Chaffey 2015). Under 2007 blev
tillgängligheten av internet lättare då smartphone slog igenom. Tillgängligheten av
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internet har gjort att flera återförsäljare har valt att satsa på e-handeln och hitta
konsumenter på en mer global marknad (Laudon & Traver 2016).
En fördel med e-handeln är att begränsningarna är få och att konsumenter har tillgång
till information om produkt och tjänst genom internet (Lee, Huang, Chang & Chen
2009). Sökmotorer gör att konsumenter på ett enkelt sätt kan hitta återförsäljare och
jämföra produkter (Ba, Jifeng & Zhang 2012)
McKnight & Chervany (2002) hävdar att att förtroende mellan konsument och
återförsäljare är en betydelsefull faktor för all slags handel. Den elektroniska handeln
sker dessutom utan mänsklig kontakt vilket gör att förtroendet mellan återförsäljare
och konsument är ännu viktigare (McKnight & Chervany 2002). Istället för att handla
i fysiska butiker kan man med hjälp av teknikens utveckling genomföra ett köp
genom internet, detta genom datorer, smartphones och surfplattor. Tack vare
tillgången av internet kan därför konsumenter handla vart de än befinner sig
(Papaioannou & Renberg 2017). Papaioannou & Renberg (2017) skriver också att ehandeln har blivit smidigare och billigare då den finns tillgänglig hela tiden. Allting
är dock inte positivt med e-handel, det finns även negativa aspekter. Baghdasarian &
Meytap (2008) nämner att det som kan vara negativt med e-handel är osäkerheten när
det gäller att handla från aktörer som håller sig utanför Sverige. Det kan också vara
negativt om det finns för mycket irrelevant information som inte har med produkterna
att göra på hemsidan.
Enligt Oliver (1999) finns det en skillnad mellan lojala konsumenter och nöjda
konsumenter. Medan en nöjd konsument är mer benägen att se över sina alternativ vid
nästa återköp kommer en lojal genomföra sitt upprepade köp hos samma
återförsäljare då de kan känna en känslomässig koppling till varumärket. Reichheld
(1993) skriver om hur företag ska arbeta för att attrahera “rätt konsumenter” för att få
en god lönsamhet. Med rätt konsumenter menar Reichheld (1993) att det är de
konsumenter som kommer göra upprepade köp under en längre tid. Lojalitetsprogram
kan vara ett bra exempel på hur företag aktivt jobbar med sin befintliga konsumenter.
Många företag använder idag olika typer av lojalitetsprogram för att attrahera sina
konsumenter för att behålla dem under en längre tid. Det erbjuds olika rabatter och
bonusar till de konsumenter som tidigare handlat hos dem i utbyte mot att
konsumenterna delar med sig av information om deras köpvanor (Butscher 2000).
Tidigare användes t.ex. stämplar eller dylikt som lojalitetsprogram men detta har
övergått till mer tekniskt avancerade program som registrerar tidigare köp i databaser.
Konsumenten registrerar sina köp med t.ex. ett kundkort och erbjuds rabatter
anpassade efter deras tidigare köp och i utbyte får företagen data om vilka köp
konsumenten gör, dessa lojalitetsprogram kallas ofta för kundklubb (Söderlund
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2000). Målet med kundklubben är att öka vinsten genom att transformera
konsumenter till att bli lojala (Butscher 2000).
Att man som konsument också har mer tillgång till information gör att konkurrensen
blir tuffare för återförsäljarna, genom några få klick kan vi ta reda på en produkts
pris, egenskaper etc. Dessutom kan man läsa tidigare konsumentomdömen och se hur
tidigare köpupplevelser har varit (Ba, Jifeng & Zhang 2012). Detta sätter press på
återförsäljarna då de exponeras på internet.

1.3 Problemformulering
E-handelns framväxt ger konsumenter möjligheter att handla kläder på en global
marknad med en mängd olika återförsäljare. När en konsument har hittat sin
försäljare och gjort sitt första köp så är man en del av företagets kundkrets.
Återförsäljare måste jobba med att utveckla och skapa en lojal kundkrets, detta kan de
göra genom att skapa en förståelse hos konsument (Hjälmeby & Sundström 2017).
Som Griffin (2002) skriver en lojal konsument är den som gör upprepade köp vid
flera tillfällen.
Tidigare forskning har handlat om hur e-handelsföretag arbetar för att skapa
långsiktiga relationer med sina konsumenter. Många återförsäljare arbetar med olika
lojalitetsprogram där de erbjuder personliga rabatter och bonusar i utbyte mot att
konsumenterna delar data om sig själva. Digitaliseringen sätter press på företagen då
det med några klick är enkelt att hitta recensioner om återförsäljare och
köpupplevelser som konsumenter upplevt. Tidigare forskning beskriver hur en nöjd
konsument är och förklarar skillnaden mot en lojal konsument. Vår forskning ska
hitta hur en transformering från nöjd till lojal konsument inom klädesbranschen
online går till.
Utöver det ska även vår forskning bygga på den tidigare forskningarna genom att
hitta faktorer som påverkar konsumenterna när de ska göra val av återförsäljare. Är
en dålig recension på en hemsida tillräckligt för att avskräcka konsumenterna eller
finns det andra faktorer som påverkar mer? Just val av återförsäljare och faktorer som
kan påverka upprepade köp är det som vi kommer att lägga fokus på.
Till våran uppfattning finns forskning om kundlojalitet och kundnöjdhet men det har
inte undersökts vilka faktorer som påverkar en konsument i dennes val av
återförsäljare vid klädkonsumtion online samt faktorer som gör att konsumenten
väljer att göra upprepade köp hos återförsäljaren. Dessa faktorer kan i slutändan vara
avgörande för om en konsument förblir lojal mot återförsäljaren.
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I avsnittet 2. Teori har faktorer tagits fram som kommer att användas för undersöka
vad som gör att konsumenter väljer att stanna kvar hos sin återförsäljare och förbli en
lojal konsument eller vad som gör att de väljer att byta återförsäljare. Faktorerna
kommer också att användas när vi ska undersöka hur konsumenter resonerar när de
väljer återförsäljare.
Dessa forskningsfrågor kommer att besvaras genom insamling av empiri som sedan
kommer att analyseras för att få fram lämpligt material:
• Vilka faktorer ur konsumentens perspektiv är bidragande till att den ska göra
upprepade köp online hos en klädåterförsäljare man tidigare konsumerat av?
• Vilka faktorer ur konsumentens perspektiv är bidragande när denne ska göra ett val
av klädåterförsäljare online?

1.4 Syfte
Syftet med rapporten är att hitta centrala faktorer som bidrar till en transformation av
nöjd till lojal konsument. Genom att påpeka skillnaderna mellan vad som gör en
konsument nöjd och vad som gör en konsument lojal kan då företagen använda dessa
faktorer för att arbeta med att transformera de nöjda konsumenterna till lojala. De
lojala konsumenterna genererar då till en bra marknadsföring genom god word of
mouth (WOM) vilket då ska ge ekonomisk vinning till företagen. Forskningen och de
centrala faktorerna ska kunna användas av de flesta återförsäljare som vill arbeta med
att transformera nöjda konsumenter till lojal trots att vår forskning avser att
undersöka klädhandeln online. Då vår forskning avser att undersöka hur populationen
ställer sig till de faktorer som anses vara bidragande i deras val av återförsäljare samt
att undersöka hur lojalitet bildas anser vi kunna bidra med något unikt.

1.5 Avgränsning/begränsning
Denna forskning kommer att avgränsa sig till att undersöka konsumenter som handlar
kläder online från olika återförsäljare som driver e-handel. Det kommer att fokuseras
på vilka faktorer som gör att en konsument väljer att göra upprepade köp hos en
specifik återförsäljare. Dessa faktorer kommer att tas fram i kommande avsnitt.
Varför det valdes att undersöka klädbranschen är för att vi har erfarenheter utifrån hur
det fungerar och känner att detta är vad som intresserats att forska om.
Det kommer endast att fokuserar på handeln som sker över internet dvs genom olika
e-plattform och olika verktyg såsom smartphone, surfplattor och internet. Studien
kommer också att avgränsas geografisk, vilket innebär att det endast kommer att
skickas ut sina enkäter inom Sverige.
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De faktorer som tidigare undersökts i andra forskningar kommer att undersökas även
i denna forskning då vi avser att de kan vara intressanta för just vårt arbete. Andra
faktorer som hade kunnat inkluderas är t.ex. datorvana, funktionalitet eller produkt
för att nämna några. Dessa kan användas i en vidare forskning.

2. Teori
I detta avsnitt har teorier tagits fram som berör undersöknings huvudområde, ehandel och e-plattform. Utifrån huvudämnet har faktorer tagits fram som kommer att
användas som stöd i undersökningen. Först i teorin beskrivs huvudämnet som sedan
följs upp av de faktorer som berör kundlojalitet hos konsumenter som handlar online.

Figur 1 Rapport översikt

2.1 E-Handel
E-Handel är utbyte av data, gods och tjänst men också handel digitalt genom internet
där olika aktörer köper, säljer och transporterar produkter (Turban, King, Lee, Liang
& Turban 2015). E-handel innebär att en konsumtion kan ske utan någon fysisk
interaktion mellan aktörer.

!13

E-handeln etablerade sig på allvar under 1990-talet tack vare internetutvecklingen.
Det öppnades upp en marknad för handel mellan privatpersoner och företag det som
nu kallas för B2C eller Business to Consumer handel som förkortningen står för
(Fredholm 2006). Utöver B2C finns det också C2C (Consumer to Consumer) som är
mellan privatpersoner, där de kan utbyta produkter och tjänster sig emellan och B2B
(Business to Business) som är mellan företag (Turban et al. 2015).
Den snabba tillväxten av e-handeln skapar en viss flexibilitet samt möjliggör att nå
fler konsumenter genom onlineshopping och ser till att transaktionerna sker snabbare
(Srinivasan, Anderson & Ponnavolu 2002). Köpprocessen sker mycket smidigare
genom e-handel. En konsument tittar på produkterna som finns, väljer det dem vill ha
som sedan hamnar i en konsumentvagn och det hela avslutas med betalning genom
inloggning eller utcheckning som en gäst. När allting är betalt är det väntan på att
produkten ska levereras hem (Turban et al. 2015).

2.2 E-plattform
E-plattform kan jämföras med en fysisk butik när det gäller e-handeln över internet.
Plattformen är ett webbutikssystem som företagen använder för att nå ut till sina
potentiella konsumenter. E-plattform måste ha användarvänliga gränssnitt för
konsumenten, tydlig kassastruktur och smidig orderhanteringssystem. Det finns
studier som visar att konsumenter kan avbryta en köp om den upplever tekniska
problem i köpprocessen (E-handel 2016). Genom att ha en användarvänlig och tydlig
gränssnitt gör att köpet mellan konsument och säljaren förbättras då konsumenten får
en bättre upplevelse när den handlar på nätet. Det är som det nämns i 2.1 E-handel, ehandel inte bara ett köp som genomförs, det är dessutom information och produkter
som utbyts mot varandra genom en betalningsprocess vid kassan.
Kvalitén på webbsidan är en av de viktigaste och mest omfattande faktorerna inom ehandeln. Tidigare forskare nämner faktorer som stabilitet av system, webbdesign,
snabbhet, användarvänlighet och e-handeln systemkvalité som alla kan inkluderas i
webbplats & e-handelssystem (Choi et al. 2006). Användarvänlighet och enkelhet är
två viktiga delfaktorer när det kommer till kvalité hos webbplats och e-handelssystem
(Hanson & Kalyanam 2008). Snabb responstid är också en viktig del i användarnas
uppfattning av hemsidan. Responstiden påverkar också hemsidans möjlighet att
uppnå användarens mål. En hemsida som har lång responstid påverkar
köpupplevelsen för användaren och kan då upplevas som ett störande moment
(Hanson & Kalyanam 2008).
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2.3 Kundlojalitet
Alla verksamheter bör arbeta med att skapa kundlojalitet då lojala konsumenter vars
samarbete sträcker sig över en längre period är mer värdefulla än de kortsiktiga ur ett
ekonomisk perspektiv (Grönroos 2015). Grönroos (2015) nämner också att arbetet
med att locka nya konsumenter är dessutom mer krävande än att behålla befintliga.
Lojalitet handlar om att få konsumenter att göra återkommande köp hos ursprungliga
återförsäljare trots att erbjudanden från andra återförsäljare är mer lockande. Detta
visar att konsumenterna inte påverkas av olika orsaker utan väljer att stanna kvar hos
sin ursprungliga återförsäljare. Lojala konsumenter kan också välja att betala mer då
de vet hur servicen hos återförsäljaren fungerar och på så sätt kan de rekommendera
dem vidare till andra potentiella konsumenter (Cossío-Silva, Revilla-Camacho, VegaVázquez & Palacios-Florencio 2016). Cossío-Silva et al. (2016) skriver också att
lojala konsumenter kan ge företagen en vinst i längden då relationen mellan dess två
växer med tiden.
Att skapa ömsesidiga relationer med konsumenterna är ett bra sätt att bygga lojalitet.
Detta kan göras genom speciella erbjudanden till konsumenterna (Butscher 2000).
Wieseke, Alavi, Habel (2014) instämmer med Butscher (2000) att speciella
erbjudanden som t.ex. priser och olika rabatter kan behålla konsumenter. Som en lojal
konsument kommer viljan att få och diskutera fram olika rabatter vara starkare än hos
de som handlar för första gången (Wieseke, Alavi, & Habel 2014).
Oliver (1999) skriver att lojalitet kan vara att hitta mönstret i köpet som
konsumenterna har gjort, studera beteendet som konsumenten hade när ett köp
genomfördes. Nyadzayo & Khajehzadeh (2016), skriver beteendet hos konsumenten
undersöks genom beteende och lojalitet, vilket ska resultera upprepade köp som har
gjorts under en kortare tid.
Kundnöjdhet och förtroende är två faktorer som skapar kundlojalitet. Förtroende är en
viktig faktor för att det ska kunnas skapas relationer mellan återförsäljare och
konsument (Ndubisi, Wah & Ndubisi 2007). Enligt Nguyen (2016) är förtroende men
också kompetens faktorer för att kunna skapa kundlojalitet inom företaget. Att ha
viljan till att genomföra en lyckad e-handelsföretag kan vara en viktigt komponent.

2.4 Tillit, risker och relationer
Konsumentens tillit till företag är viktig för att denna ska välja att konsumera
därifrån, tilliten kan ge en positiv inverkan till konsumtionen som görs i samband
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med relationer skapas. Företag bör därför se över att skapa förtroende och tillit från
konsumenterna. Finansiell risk är ett exempel på tillit, att konsumenten vet att
transaktionen sker på ett säkert sätt och att denne inte blir bedragen på pengar. Enligt
Hall (2011) kan förtroende till osäker betalning vara hos de konsumenter som inte har
handelsvanor att handla online. Författaren nämner också att det finns en skillnad när
det gäller att handla inrikes gentemot utrikes.
Returhanteringen är enligt Edman & Marklinder (2015) stor när konsumenter handlar
på internet och kläderna som beställs inte passar i storlek eller passform. Därför krävs
det att det finns en effektiv returhantering annars löper risken att en konsument
lämnar. Att anpassa returhanteringen efter konsumenterna skapar
konsumenttillfredsställelse, ökat mervärde och förbättrad kundlojalitet vilket också
ökar lönsamhet hos företagen (Edman & Marklinder 2015).
So, Wong & Scull (2005) skriver som Hall (2011) att tilliten vid e-handeln handlar
också om hur mycket datorvana konsumenten har som genomför ett köp. En
konsument som inte handlar så ofta på internet måste kunna handla på ett säkert och
tillförlitligt sätt. På det viset kan det leda till kundnöjdhet och konsumenten väljer att
genomföra ett nytt köp i framtiden. Har företagen, konsumenternas tillit kan man på
ett enkelt sätt erbjuda de mer än bara försäljning (Örndahl & Gonzalez 2014).
Att skapa goda relationer med sina konsumenter är ett bra sätt att minska den oro som
kan finnas vid köp och tillit skapas till återförsäljaren. Återförsäljarna får dessutom
lära känna sina konsumenter vilket möjliggör att de kan skapa anpassade erbjudanden
genom att förstå den specifika konsumentens behov, på detta sätt kan man skapa
konkurrensfördelar (Grönroos 2015).
Customer Relationship Management (CRM) är ett tillvägagångssätt att arbeta med
relationsskapande med konsumenter. Syftet med CRM är att skapa värde för
konsumenter, aktieägare samt företag. Med hjälp av IT stöd samt marknadsföring ska
man arbeta med att skapa långa relationer med sina konsumenter (Payne & Frow
2005)

2.5 Kundnöjdhet
Definitionen av kundnöjdhet beskrivs som den faktiska köpupplevelsen kontra den
förväntade upplevelsen (Mohajerami & Miremadi 2013). Hur konsumenten upplever
köpupplevelsen uppstår när konsumenten mottagit den produkt eller tjänst som
konsumerats. Köpupplevelsen bidrar då till ett val för konsumenten om denne skall
göra återupprepande köp hos återförsäljaren eller inte (Ndubisi, Malhotra & Wah
2008). Enligt Zeithaml, Bitner & Gremler (2012) är kundnöjdhet en utvärdering som
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konsumenten gör på en produkt eller tjänst som den har fått. Är köpet lyckat så har
förväntningar uppnåtts och konsumenten blir nöjd.
Kundnöjdhet är svårdefinierat då det kan upplevas olika från person till person. Det
som en person upplever som god kundnöjdhet kan en annan upplevas som mindre
god kundnöjdhet trots att det är samma erbjudande (Mohajerami & Miremadi 2013).
Mohajerani och Miremadi (2013) skriver att förväntningarna bygger på den
servicekvalité konsumenten upplever vid ett köp. Vid varje köp byggs förväntningar
upp av konsumenten genom olika information som den fått, reklam eller tidigare
erfarenheter av köp hos återförsäljaren (Törn & Selassie 2007). Kundnöjdhet kan då
mätas på två olika sätt antingen genom att jämföra med tidigare erfarenheter som när
ett köp genomfördes eller i form av känslor. Dvs hur var förväntningarna innan köpet
och hur blev resultatet av det hela (Skansenhäll 2015).
En konsument som är nöjd med sitt köp kan överväga att göra ett återköp hos en
återförsäljare när ett behov uppstår. Dock kan det finnas faktorer som kan hindra
konsumenten att göra upprepade köp och istället välja en annan återförsäljare,
tillgänglighet och pris kan påverka ett upprepade köp (Hernant & Boström 2010).
De direkta följderna av kundnöjdhet är lönsamhet och lojalitet. Missnöjda
konsumenter kommer inte att återupprepa köp hos återförsäljare. Utöver att man inte
väljer att återupprepa köp är konsumenten vid en dålig köpupplevelse är konsumenter
också benägen att prata negativt om återförsäljaren, negativ word of mouth förkortat,
WOM (Mohajerami & Miremadi 2013). Om köpupplevelsen ses som positiv kan
WOM istället bli positiv och då generera gratis marknadsföring vilket kan vara en
fördel (Söderlund 1997).

2.6 Tillgänglighet & pris
Tillgänglighet kan tolkas olika, den globala marknaden är exempel på en sorts
tillgänglighet. Att du kan välja vart du ska handla från och möjligheten att handla
ifrån hela världen (Bjärvall 2015). Tillgängligheten och globaliseringen har
möjliggjort att konsumenten kan välja var denne ska handla ifrån och kan enkelt
jämföra pris mellan de olika återförsäljarna som finns (Noel 2009).
Digitaliseringen skapar tillgänglighet hos återförsäljarna vilket gör att de kan ha öppet
dygnet runt alla dagar i veckan. Konsumenterna behöver då inte anpassa sig efter
återförsäljarens tillgänglighet utan kan när de själva har möjlighet att handla online då
det är öppet dygnet runt på internet (Handbury & Weinstein 2015).

!17

Priset är en faktor som ofta påverkar konsumentbeteendet och kan vara en avgörande
faktor i handeln. Priset kan jämföras med den kvalité som produkten ska hålla (Noel
2009). Konsumentbeteendet har förändrats då en konsument idag är villig att betala
ett högre pris för en produkt som då ska ha bättre kvalité. Konsumenter är även
villiga att betala ett högre pris för att få sin produkt snabbare levererad (Noel 2009).
Konsumenter är även villiga att betala mer för en produkt vars varumärke är
igenkännbart istället för att köpa en billigare produkt från ett inte lika känt varumärke
(Bjärvall 2015).

2.7 Servicekvalité
God service är en viktig del för att öka kundnöjdheten. Konsumentservice är ett bra
exempel på en servicetjänst som handlar om hur företaget jobbar med
konsumentservice för att kunna möta upp de önskemål som finns från konsumenter.
Som Mohajerani och Miremadi (2013) skriver konsumenternas förväntningar byggs
upp när de väljer att börja handla. Varje köptillfälle bygger upp ny förväntning.
I en studie av Nilsson & Wängberg (2017) sägs det 60% av konsumenter förväntar sig
att handla klädesplagg till ett nedsatt pris. Vilket kan visa att konsumenter ibland kan
förvänta sig få olika typer av rabatter och erbjudanden.

2.8 Sociotekniskt systemperspektiv
Det sociotekniska perspektivet är en utgångspunkt för att kunna se samband mellan
teknik och individ. Det tekniska perspektivet handlar om teknikens processer och
förutsättningar i ett system medan sociala perspektivet handlar om de mänskliga
processerna i ett annat system (Bakka , 2006). För att kunna integrera de olika
systemen krävs ett samarbete mellan de tekniska och sociala systemen. När fokus
hamnar på sambandet mellan de sociala och tekniska faktorerna skapas då ett
sociotekniskt perspektiv (Morgan, 2007).

Technology acceptance model (TAM) kan användas för att se huruvida användare
kan tänka sig använda teknologin som finns tillgänglig. Den kopplas bra ihop med det
sociotekniska perspektivet då det handlar om två system (det sociala och det tekniska)
som ska integrera med varandra (Davis 1993) TAM används främst till arbetsplatser
men kan ses som relevant till undersökningen då det handlar om att hitta faktorer som
kan påverka konsumenter vid val av onlineköp.
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2.9 Teoretiskt referensram

Figur 2 teoretiskt referensram

Teorins huvudfokus är e-handel och e-plattform. Teorierna tillsammans skapar en
relation mellan konsumenter och återförsäljare. För att kunna skapa en bra relation
och knyta samman en långsiktig kontakt mellan företag och konsument så krävs
lojala konsumenter. En lojal konsument väljer oftast att genomföra upprepade köp när
tidigare konsumtion har varit lyckat och för att det ska vara lyckat krävs det ett
förtroende och att upplevelsen har varit positivt vid det digitala köpet. Förtroende kan
byggas upp genom flera faktorer:
• Servicekvaliteté
• Pris
• Tillgänglighet
När det pratas om servicekvalité kan det vara att företagets hemsida är
användarvänlig och enkel att använda och genomföra ett köp på. Vissa konsumenter
kan också vilja ha olika erbjudanden när den handlar, vilket gör att priset påverkas.
Som konsument vill man ha ett lämpligt pris på produkten samt gratis frakt eventuellt
gratis returhantering om behovet finns. En återförsäljares produkter ska också finnas
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tillgänglig när en konsument vill handla de. Tillgänglighet handlar också om att
snabbt kunna få kontakt med kundservice om eventuella frågor.
Den andra faktorn som kan brytas ner till flera faktorer är kundnöjdhet. Tillit är en av
faktorerna som kan skapa kundnöjdhet. Tillit handlar mycket om att en betalning sker
på enkelt och smidigt sätt samt att leveransen håller tidsramen. Ibland kan
konsumenter också vilja returnera en produkt som inte uppfyller ens förväntan, vilket
gör att det måste finnas en säker returhantering. Nöjda konsumenter brukar också
vilja skapa en långsiktig relation med den återförsäljare som den har konsumerat av
tidigare. Vilket är bra för återförsäljaren då långsiktiga konsumenter är mer värdefulla
än de kortsiktiga ur ett ekonomiskt perspektiv.
Varför har då dessa teorier använts? Dessa teorier tog fram genom rapporter från
tidigare forskningar som stora delar har handlat om e-handel, e-plattform,
kundnöjdhet och kundlojalitet. Dessa ämnen är de som berör undersökningen och
därför har fokus lagts på dem teorierna. Utifrån teorierna har de fördelats in i grupper
för att de kan byggas upp av flera mindre teorier, se figur 2. Teorierna har en inverkan
på hur frågorna till undersökningen har bildats och använts. Teorierna har använts
som stöd för att bygga frågorna i enkäten som sedan ställs till konsumenter som
handlar kläder online (bilaga 1 enkät). Varje teori har ett antal frågor ställda som
berör själva teorin. Totalt finns det finns 25 frågor som ska täcka varje område som
till slut ska kunna besvara forskningsfrågorna.
En annan teori som berör undersökningen är Sociotekniskt systemperspektiv. Denna
teori har valts och kommer användas för att analysera ur två olika perspektiv,
människan och tekniken. Teorin kommer att användas för att se hur de två
perspektiven påverkar varandra genom digitaliseringen och klädhandeln online.

3. Metod
För att undersöka ur konsumentens perspektiv vilka faktorer som påverkar en i
dennes val av återförsäljare när den ska genomföra ett köp online. Vi skulle även
undersöka vilka faktorer ur konsumentens perspektiv som påverkar dennes vilja att
göra upprepade köp hos en återförsäljare man tidigare konsumerat av.
Det skapades en enkätundersökning på applikationen Google Forms. Enkäten
skickades ut genom mail och sociala medier så vi kunde nå ut till fler och tanken var
att de som använder sociala medier och mail i dagligt bruk.
Genom enkäten samlade vi in relevant data för att undersöka det fenomen vi kallar
kundlojalitet online. Den data som möjliggjordes via enkäten analyserades och
jämfördes med den teori som tidigare tagits fram. Detta för att sätta teori och empiri
mot varandra något som Jacobsen (2002) kallar för ett deduktiv angreppssätt.
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3.1 Litteratursökning
Innan undersökningen påbörjades så valde vi att studera vetenskapliga artiklar inom
ämnena e-handel, kundlojalitet och kundnöjdhet. För att hitta dessa vetenskapliga
artiklar har vi använt oss av sökmotorn Google och OneSearch. Biblioteket på CIL
(Centrum för Informationslogistik) i Ljungby och biblioteket på Jönköpings
Universitet har också försett oss med litteratur.
Nyckelord som används för litteratursökningen är bland annat kundlojalitet, e-handel,
Kundnöjdhet, positiv köpupplevelse, purchase experience, customer loyalty, ecommerce.

3.2 Val av undersökningsmetod
De faktorer som togs fram påverkar en konsument i dennes val av återförsäljare och
hitta faktorer som gör att en konsument väljer att göra ett upprepat köp hos en
återförsäljare man tidigare konsumerat av istället för att leta efter ny försäljare är det
som undersöks främst i denna uppsats. Avgränsningen som vi satte var att undersöka
klädhandeln online.
Den data som samlades in kommer från respondenternas svar på den
enkätundersökning som skapades genom Google Forms. Respondenterna nådde vi
genom utskick på sociala medier och mail.
Med denna undersökning försökte vi nå ut till så många respondenter som möjligt.
Datan användes för att jämföra den teori som tidigare tagits fram om faktorer som
kan påverka konsumenter vid val av återförsäljare och upprepade köp hos en
återförsäljare inom e-handeln. Vi valde därför en kvantitativ ansats där vi kunde nå ut
till så många som möjligt genom att skicka ut enkäterna via sociala medier och mail.
Något som hade varit betydligt svårare vid en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats
hade dock gjort att vi hade kunnat gå mer på djupet och att vi istället för siffror hade
fått ord på de frågor som ställs (Jacobsen 2002).
Undersökningen som utförs har till syfte att ta fram frekvensen av vad konsumenter
upplever är faktorer som påverkar dem i deras val av återförsäljare samt undersöka
faktorer som konsumenter upplever är viktiga för deras vilja att göra upprepade köp
hos befintlig återförsäljare istället för att söka efter nya återförsäljare. När man ska
undersöka ett fenomens frekvens är den kvantitativa ansatsen bra (Jacobsen 2002).
Undersökningen går på bredden och undersöker många enheter. Detta kallas för en
extensiv utformning (Jacobsen 2002). Då den extensiva går på bredden och
undersöker många enheter ger den oss större möjligheter att generalisera, detta är

!21

något vi eftersträvar med vår undersökning. Hade vi istället valt en intensiv
utformning av undersökningen hade vi kunnat gå mer på djupet men vi hade inte
kunnat undersöka lika många enheter och hade då haft svårt att generalisera
(Jacobsen 2002).
Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig en kvantitativ ansats bra när det finns förkunskaper
inom det som ska undersökas. Då vi hade ett deduktiv angreppssätt hade vi teoretiska
kunskaper om de faktorer som skulle undersökas. Utöver detta hade vi även
förkunskaper från tidigare forskning kring ämnet.
Enkäterna som skickades ut var inte resurskrävande för oss och detta medförde att vi
kunde nå fler respondenter än om vi hade behövt hålla intervjuer. Då enkäten
skickades ut genom internet hade vi inte heller något geografiskt hinder.
Enkäten informerade om den korta tid det tar att svara på enkäten och gav
respondenterna möjlighet att besvara den i lugn och ro när de själva hade tid då vi
skickade ut enkäter i god tid. Enkäten kunde besvaras via dator, surfplatta och
smartphone.
Innan enkäterna skulle skickas ut hade vi en pilotstudie där vi skickade ut enkäter till
några utvalda personer som skulle granska enkäten. När vi hade fått feedback om
enkäten så reviderade vi den innan utskick.

3.2.1 Deduktiv angreppssätt
När man ska gå från teori till empiri är en deduktiv ansats bäst lämpad (Jacobsen
2002). Detta fanns i tankarna hos oss innan vi gav oss ut och skulle undersöka. Vi
letade därför fram relevant teori som skulle användas i syfte om att skapa vissa
förväntningar innan vi går ut och gör vår undersökning. Här studerades litteratur och
vetenskapliga artiklar om e-handel, köpbeteende, kundlojalitet, kundnöjdhet,
köpupplevelse etc.
Med en lite mer kunskap kring ämnet och många förväntningar gick vi ut och
skapade vår enkät. Här kunde vi ställa de förväntningar som hade skapats av det
teoretiska ramverket och ställa det verkligheten.
Om vi istället hade valt ett induktivt angreppssätt hade vi gått ut och gjort
undersökningen utan några förväntningar och istället fått sätta verkligheten i
jämförelse med teori som efter undersökningen skulle letats upp.
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Här hade faktorer som vi inte har studerat och därav som inte fanns i enkäten vi
skapade genom vårt deduktiva angreppssätt kunnat tas fram av respondenterna.
Den deduktiva ansatsen kan förbise information då man endast tar upp de man tycker
är relevant i undersökningen (Jacobsen 2002). I vårt fall kan då faktorer som en
konsument upplever som viktiga ha missats då vi valde en deduktiv ansats.
Varför valdes då inte en induktiv ansats?
Forskning visar att människan inte har kapacitet att kunna ta in all relevant
information (Jacobsen 2002). Oavsett om det är medvetet eller omedvetet kommer
man behöva avgränsa sig någonstans och man ser vissa saker medan man förbiser
andra. Utöver detta har man också någon fördom om vad som anses vara viktigt och
mindre viktigt så även om man hade valt en induktiv ansats hade man inte gjort
undersökningen med helt öppet sinne och med en möjlighet att ta in allt som är
relevant (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) skriver också att kvantitativa
undersökningar i stor utsträckning nästan måste vara deduktiv då forskare
kategoriserar information innan den samlas in.

3.3 Datainsamling
Datainsamlingsmetoden som valdes av oss var enkäter. Genom enkäterna kunde vi nå
ut till många respondenter på ett effektivt och smart sätt utan att behöva använda
mycket resurser (Ejlertsson 2005). Hade vi istället valt att intervjua lika många
respondenter hade detta varit mycket mer resurskrävande. Dessutom hade det
geografiska avståndet hindrat oss. Enkäterna som skickades ut genom sociala medier
och mail skapade inget geografiskt hinder. Utöver detta underlättade enkäter en
analys av den insamlade data då Jacobsen (2002) menar att det är enklare att
analysera svaren i enkäter än om vi skulle haft en vanlig intervju. Detta för att svaren
är kategoriserade och standardiserade.
När datainsamlingen skulle påbörjas så började vi med att lägga upp länken på våra
sociala medier men bad även studiesamordnare/bibliotekarie Ulla -Margarethe
Carlsson att skicka ut enkäten via mail till studenter på CIL.

3.4 Urval
En teoretisk population kallas de enheter som är intressanta för undersökningen
(Jacobsen 2002). I vårt fall skulle det vara alla som någonsin köpt eller tänkt köpa
klädesplagg genom internet. Men då det skulle vara nästintill omöjligt att veta vilka
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som köpt eller tänkt köpa ett klädesplagg online behövde vi avgränsa oss. Då detta
inte var möjligt valde vi istället att fråga de som har möjlighet att genomföra köp
online då de har tillgång till internet. Då sociala medier och mail kräver
internetuppkoppling så beslutades det att vi skulle skicka ut enkäten via dessa två
kanaler. Dessa blev får faktiska population och de vi kan uttala oss om.
Undersökningen som gjordes baserades på ett självurval. Det innebär att
respondenterna själva väljer ifall de vill medverka i undersökningen eller inte. Detta
valdes då vi delade ut enkäten genom sociala medier som Facebook och mail, och
kunde på så sätt kontrollera vilka som valde att delta i undersökningen eller inte. Men
för vår del var ett effektivt och resurssnålt sätt att nå ut till så många enheter som
möjligt vilket var ett mål vi hade med undersökningen. Självurval kan ses som ett
bekvämlighetsurval då man låter respondenten bestämma om denne vill medverka i
studien eller inte (Jacobsen 2002). De personer som utförde enkäten var de som fick
tillgång till vår enkät som skickades ut via dessa två kanaler, Facebook och mail.
Respondenterna fick själva välja om de ville genomföra enkäten eller inte. För att
kunna sammanställa resultatet och analysera informationen delade vi in grupperna
först genom kön alltså man och kvinna och sedan i olika målgrupper genom följande
åldrar:
• 16-30 år
• 31-50 år
• 50 år och äldre
Med åldersgrupperna ville vi undersöka om det fanns någon skillnad på relationen till
tekniken beroende på vilken åldersgrupp man tillhör samt se samband mellan
beteende när man konsumerar kläder online och ålder.
Då vi som tidigare nämnt inte har resurser att utföra vår undersökning på hela
populationen som då skulle varit alla i Sverige som har möjlighet att köpa
klädesplagg över internet så gjordes istället ett stickprov. Stickprovet ska ge
indikationer på hur populationen ställer sig till de frågor vi utformat (Ejlertsson
2005).
3.5 Bortfall
Ett bortfall kan innebära att en uppgiftslämnare inte vill eller kan svara på frågor från
undersökningen men det kan också innebära att man väljer att avstå från att svara på
vissa frågor i undersökningen (Jacobsen 2002).
Som tidigare nämnt så är det svår att veta hur många som inte valde att svara på
enkäten då ett självurval gjordes. Respondenten ska då ta eget initiativ till att besluta
om den vill medverka i undersökningen eller inte.
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Väljer man att delta i undersökningen kan man inte hoppa över någon fråga då
frågorna skapades med ett krav på obligatoriskt svar på varje fråga.
Självurval är dessutom en form av urval där forskarna sällan trycker på och frågar
respondenter ifall de besvarat enkäten (Jacobsen 2002) så någon uppföljning har inte
gjorts. 84 respondenter besvarade enkäten och tre av dessa hade inte handlat kläder
online så dessa plockades bort från undersökningen.

3.6 Enkätutformning
Enkäten innehöll en kort sammanfattning om bakgrund och orsak till varför vi ville
utföra undersökningen. Där tydliggjorde vi vår avgränsning så att missförstånd inte
skulle orsakas.
För att få svar på de som ska undersökas är det viktigt att man utformar enkäten
korrekt med rätt frågor (Jacobsen 2002). Frågorna designades efter den teori som
studerats sedan tidigare. Här anpassades frågorna för att kunna skapa en förståelse för
vilka faktorer som respondenten anser vara viktigast i e-handelsköp. Svaren skulle ge
oss en klar bild på det som skulle undersökas. Språket var enkelt och de flesta
frågorna ställdes som påståenden där respondenterna skulle säga om de inte höll med
påståendet eller instämde helt med påståendet. Svarsalternativen var 1 till 7 där
siffran 1 innebar att man inte instämmer med påståendet och siffran 7 att man
instämmer helt med påståendet. Det vi ville se med påståendena var i vilken sida av
neutralitet respondenterna ställde sig. Siffran 4 blev då neutralt svar medan siffrorna
1,2 och 3 på vänster sida av det neutrala svaret menas på att respondenten inte håller
med påståendet och siffrorna 5,6 och 7 instämmer de med påståendet. Hur mycket
man håller med spelar ingen större roll för oss egentligen utan det vi ville se var på
vilken sida man ställde sig.
Hade vi valt 1 till 5 istället hade det neutrala svaret då blivit siffran 3. Nu gavs
respondenterna fler alternativ att besvara enkäten på. Andra frågor utformades likt
påståendena men hade istället för instämmer inte och instämmer helt, inte viktigt och
mycket viktigt som ankare vid varje sida. Jacobsen (2002) säger att det kan vara
positivt att ha ett “neutralt svar” bland alternativen då man inte tvingar respondenten
att ta ställning till frågan, tvingar man respondenten att ta ställning till en fråga som
den inte har någon stark åsikt och kan svaren bli missvisande.
Utöver påståendena hade vi en Ja och Nej fråga för att kategorisera vilka
respondenter som handlat kläder online och vilka som inte har det. Detta gjordes för
att de som inte handlar kläder online inte ska gå vidare och göra resten av
enkätundersökningen. De fick istället besvara varför de inte handlar online för att vi
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ska kunna se vilken faktor som påverkar deras val att inte konsumera kläder via
internet, detta är något som skulle kunna användas i tidigare forskning (Se figur 4 )
Att ha en öppen fråga hade kunnat hjälpa oss att få in fler faktorer eller synpunkter
från konsumenterna men det hade gjort att data hade kunnat vara svårare att
analysera.

3.7 Validitet
Validitet innebär att empirin som undersöks är giltig och relevant. Vilket innebär det
som Jacobsen (2002) skriver, att man mäter det som faktiskt ska mätas.
Då våra frågor var utformade efter de teorier som har tagits fram i teoriavsnittet, anser
vi att svaren som skickades in var relevanta för att analysera och kunna besvara de
forskningsfrågor vi hade. Då vi valde att utforma våra frågor efter de faktorer som
tagits i teorin. Vilket kommer från tidigare forskning, tror vi att det kommer att vara
relevanta svar som vi får in som skickats in att kunna besvara forskningsfrågorna.
Frågorna i enkäten är också obligatoriska vilket gör att alla frågor måste besvaras
innan det avslutas och skickas in.
Genom att skapa en kontrollfråga där respondenterna ska besvara ifall de handlat
kläder online eller inte gör att vi når den målgrupp vi vill ha, konsumenter som
handlat kläder online. De respondenter som svarade att de inte handlat kläder online
fick inte utföra resten av enkäten.

3.8 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om ifall empirin är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen 2002).
Frågorna i enkäten var obligatoriska med fasta svar, vilket gör att det inte kan bli
några mätfel när empirin skulle analyseras. Då enkäten var anonym vilket innebar att
det kunde vara svårt att veta exakt vem det är som besvarade dem. Genom anonymitet
trodde vi att det kunde ge mer seriösa svar än om det inte skulle vara anonymt. Dels
för att det inte påverkar respondenten att den är med i undersökning eftersom vi inte
vet vem det är besvarar enkäten men också att inte påverkas av de som är omkring
den. Med omkring så menar vi att respondenten inte blir observerad eller påverkad av
oss forskare.

3.9 Etiska överväganden
Enkäterna besvarades anonymt. Den enda information som vi hade om deltagarna var
åldersgrupp och kön. Varken ålder eller kön var något som egentligen skulle användas
i vår undersökning, men vi ville se om vi kunde hitta samband mellan ålder, kön och
hur man påverkas av de olika faktorerna inom e-handeln. Enkäterna delades ut genom
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Facebook men skickades även ut via mail för att nå deltagare som inte har Facebook.
Alla svar granskas noggrant för att se om man kan hitta eventuella fel. Anledningen
till granskningen är Jacobsens (2002) teori om att respondenter som blir observerade
kan svara annorlunda trots att det är en anonym undersökning.
Då vi hade självurval så kunde respondenterna själva välja ifall de ville delta i
undersökningen eller inte. I enkäten hade vi kort beskrivit bakgrunden till
undersökningen för att skapa en bättre förståelse om varför vi utför undersökningen.

4. Resultat
Enkäten skickades ut mellan den 4:e till 13:e april genom sociala medier som
Facebook och via mail. Enkäten bestod av 25 frågor som skapades genom de faktorer
som har tagits fram i teoriavsnittet. Totalt fick vi in 84 svar. På den 1-7 gradiga skala
där 1 betyder att man inte instämmer med påståendet och 7 betyder att man
instämmer helt. 4 blev då ett neutralt svar. Alternativ 1,2,3 håller då inte med
påståendet medan 5,6,7 håller med.

4.1 E-handel
I undersökningen om e-handel deltog totalt 84 respondenter, endast 3 av
respondenterna hade inte handlat kläder online

Figur 3 Fråga 1. Har du någon gång handlat kläder via internet
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81 av dessa 84 respondenter gick vidare till att utföra resten av enkäten medan de tre
som inte handlat online fick besvara orsaken till varför de inte handlat kläder online
tidigare

Figur 4 Fråga Om du inte har handlat online - vad är orsaken till detta?

Att kläderna inte kunde testas tog alla tre respondenter som en avgörande faktor i
deras beslut att inte handla online. De faktorer som också togs som svar var: inte van
att handla genom internet och osäker betalning och bedrägerier.
De 81 respondenter som gick vidare till nästa del av enkäten fick börja med att
besvara frågan om hur ofta de handlar kläder online. Lite mer än hälften handlar
kläder mindre än 12 gånger per år. En större del av respondenterna svarar att de
handlar kläder mindre än 4 gånger i månaden och endast två stycken respondenter
handlar kläder mer än en gång i veckan.
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Figur 5 Fråga 4. Hur ofta handlar du online?

4.2 E-plattform
Frågan som besvarades efter hur ofta de handlar online, handlade om
användarvänligheten på en hemsida. Fråga 5 som handlar om, om hemsidans
utseende har en betydelse ifall jag skulle konsumera därifrån. De svar som besvarades
var att det har en betydelse. Samma gällde frågan efter om en hemsida är enkel att
navigera dvs enkel att hitta och klicka sig fram igenom så skulle jag konsumera
därifrån. När det kommer till en smidig och enkel betalning var det blandade svar
som kom fram. De mesta svaren på den frågan låg på 5 och 7, vilket tillsammans
motsvarar 44,4% av respondenterna på denna fråga. På fråga 7 svarade också 6
personer att de prioriterar en återförsäljare med något billigare pris före en
återförsäljare med svårare betalningsprocess.
Frågan som gällde tekniska problem och om en konsument skulle avsluta och istället
välja en ny återförsäljare så har hälften av deltagarna svarat att de instämmer med
frågan.
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Figur 6 Fråga 8. Tekniska problem på en hemsida kan göra att jag väljer att avsluta köpet och söka efter ny leverantör

4.3 Kundlojalitet
Fråga 9 handlar om hur viktiga faktorerna från teoriavsnittet är när de ska konsumera
en produkt online. På denna fråga fick varje deltagare välja det alternativ som passar
in på varje faktor, 1 är inte viktigt och 7 är mycket viktigt.

Figur 7 Fråga 9. Hur viktiga är följande faktorer när du väljer leverantör som du ska konsumera en produkt av via internet?

Första faktorn på fråga 9 handlar om pris på produkten, vilket gav ett annorlunda svar
då 20 personer svarade att det inte var så viktigt (3) med priset och 23 personer
svarade att det var mycket viktigt. Faktor 2 som innebar kundservice, gav ett jämnt
resultat. Tredje faktorn handlar om säker betalning och där svarade hälften att säker
betalning är mycket viktigt.
Faktor 4 (att få produkterna som beställs i god) visar att många av respondenterna
tycker att det är viktigt att leveranstiden är inom den bestämda tiden enligt
överenskommelse med leverantören. När det gäller smidig returhantering av ett köp
online tyckte 21 personer att det var viktigt medan 14 personer inte tyckte det. Även
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rykten som återförsäljare har spelar en stor roll om en konsument skulle välja att
konsumera därifrån.
Sista faktorn i diagrammet visar återförsäljarens tillgänglighet på olika plattformar,
vilket gav ett jämnt resultat på svarsalternativen 2,3,4 och 7 som bestod utav 15
personer vardera av totalt 81 personer.
En annan fråga i enkäten som också innehöll faktorer var fråga 18 som handlar
lojalitet mot en återförsäljare. Första faktorn i diagrammet var att om respondenterna
ville ha personliga erbjudande anpassade efter deras behov, vilket inte hade någon
betydelse då hälften av dem svarade 3 och under. Att återförsäljaren har en bra
kundservice och kan nås när det behövs är viktigt då 19 personer tog svarsalternativ
7. Om återförsäljaren har billigast pris på marknaden eller finns tillgänglig på olika
plattformar har inte så stor betydelse då många av respondenterna har tagit svar 3,
vilket motsvarar inte så viktigt. Många av respondenterna svarade på faktor 5 att bra
och enkel design på webbsidan kan vara en faktor till kundlojalitet. På en webbsida är
det också viktigt att en transaktion sker smidigt och säkert, vilket många av
deltagarna tyckte då 36 respondenter svarade att det var mycket viktigt.
Tidigare köp där respondenterna upplevt en god service är inte tillräckligt för att de
ska vara lojala mot den återförsäljare ifall de får bättre erbjudanden från andra. 2/3 av
respondenterna är villiga att byta återförsäljare ifall de erbjuds något bättre
erbjudande och kommer därför inte påverkas av den goda service man fått från
tidigare köp.
Hälften av respondenterna tycker att om en återförsäljare ger en positiv
köpupplevelse ökar detta chansen till att respondenten ska göra ett upprepande köp
hos återförsäljare istället för att byta.

Figur 8 Fråga 18. Hur viktiga är följande faktorer för att du ska vara lojal mot en leverantör?
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En större del av respondenterna känner att de kan tänka sig stanna kvar hos en
återförsäljare man konsumerat av tidigare trots att man erbjuds samma produkt till ett
bättre pris hos en återförsäljare man inte konsumerat av.

Figur 9 Fråga 19. Jag kan tänka mig genomföra ett återköp hos en leverantör jag är konsument hos trots att en annan
leverantör jag tidigare inte konsumerat av erbjuder samma produkt fast till lägre pris

4.4 Tillit, risker och relationer
De flesta respondenter upplever att en relation skapas med återförsäljare när en
transaktion utförs. Endast 1/5 tycker inte att det skapas någon relation alls i
transaktionen.

Figur 10 Fråga 25. När jag konsumerar något från en leverantör skapas det en relation mellan mig och leverantören
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4.5 Kundnöjdhet
Hur respondenterna beskriver en positiv köpupplevelse var delat i mitten där 41 av de
81 respondenterna tyckte att den positiva köpupplevelsen avgörs när man som
konsument blir nöjd eller missnöjd med produkten som levererats medan resterande
40 respondenter tyckte att köpupplevelsen beskrivs genom de förväntningar man har
av köpet kontra det resultat det blir när man utfört ett köp.

Figur 11 Fråga 10. Hur beskriver du en positiv köpupplevelse

Förväntningar inför ett köp byggs upp på olika sätt, nästan hälften av våra
respondenter anser att tidigare köpupplevelser är det som bygger upp förväntningar
inför ett onlineköp. 19,8 % anser att man inte har några speciella förväntningar alls
inför köpet medan ungefär en tredjedel anser att förväntningar byggs upp av reklam
och information.

Figur 12 Fråga 22. Hur byggs dina förväntningar upp inför ett onlineköp?
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Svarsalternativen som har tagits fram för fråga 23 är de faktorer som har en påverkan
om en konsument ska bli nöjd när den handlar online. Första faktorn och stapeln är
om det behövs bra service d.v.s. snabb respons när en konsument har ställt frågor,
vilket gav blandade svar. En ¼ av respondenterna tyckte dock att service var en viktig
faktor. Som många tidigare frågor har en säker betalning en stor betydelse för
kundnöjdhet. 34 personer tycker det är viktigt att produkterna finns i lager när de ska
handla och att produkterna ska levereras i tid. När det kommer till priset av produkten
har 24 personer tyckt att det är viktigt. Samma som pris har 24 person svarat att
smidig returhantering skapar en nöjd konsument.

Figur 13 Fråga 23. Hur viktiga är följande faktorer för att du ska bli nöjd när du handlar online?

Oberoende om köpupplevelsen ses som positiv eller negativ svarar en stor del av
respondenterna att de kommer sprida word of mouth om återförsäljaren och
köpupplevelsen. Det är mer än hälften av respondenterna som säger sig komma
beskriva sin köpupplevelse till andra oavsett om den varit lyckad eller inte. Hälften av
respondenterna tycker att ett dåligt rykte hos leverantör påverkar deras beslut om att
konsumera hos leverantör.
Respondenterna upplever att de kan tänka sig betala extra för att få en bättre
köpupplevelse. Endast 28,3% håller inte med om att de kan tänka sig betala extra för
att få en bättre köpupplevelse som t.ex. bättre hemsida, bättre kundservice, smidigare
returhantering etc.

4.6 Tillgänglighet och pris
I stort sett påverkas alla respondenter av varumärket när de konsumerar online och de
kan även tänka sig betala mer för att handla från en återförsäljare vars varumärke är
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igenkännbart. Vilket visar att varumärket har en betydelse för vart konsumenterna
väljer att konsumera.

4.7 Servicekvalitét
Den näst sista frågan på enkäten var ställd som “Hur upplevs bra kvalité på en
hemsida?”. När det gällde design på en hemsida så var det jämnt fördelat på svaren.
21 personer tyckte att det var viktigt med med snabb respons på hemsidan samtidigt
tyckte 17 och 9 personer att det inte var så viktigt. Respondenterna tyckte att det en
hemsida med bra kvalité behöver enkel orderhantering dvs att det är enkelt att beställa
det som ska beställas. Samtidigt som man lägger en order är det också viktigt att det
är smidigt att ha enkel betalning enligt 32 av respondenterna.

Figur 14 Fråga 24. Hur upplevs bra kvalité på en hemsida?

5. Analys
För att hitta vilka faktorer som bidrar till att en konsument gör ett upprepat köp hos
specifik återförsäljare genomfördes en studie om fenomenet. Varje respondent som
har deltagit i undersökningen har fått besvara en enkät med 25 frågor som handlar om
e-handel och upprepade köp. Dessa frågor har utformats genom teorier och faktorer
som har tagits fram i tidigare avsnitt. Frågorna som vi har analyserat anser vi vara
intressant att undersöka för att få en inblick på vad en konsument tycker är viktigt att
en återförsäljare har vid köp online.
Vi har i analysen försökt se det ur ett sociotekniskt perspektiv för att se den påverkan
mänskliga faktorerna har i köpprocessen samt interaktionen med de tekniska
processerna. Det har delats upp på individnivå och svarsfrekvensnivå för att kunna se
mönster och samband när svaren skulle analyseras.
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5.1 Analyssammanfattning
För att konsumenterna ska transformeras från nöjda till lojala behöver de känna
någon typ av samhörighet med återförsäljaren. Detta görs genom att skapa ett
förtroende. Förtroende som är en av teorierna är därför en viktig del av den
transformering som skapar lojala konsumenter. Innan det skapas lojala konsumenter
så ska en första transaktion ske. Vi har hittat de faktorer som våra respondenter
upplever som de viktigaste när de ska välja återförsäljare vid klädkonsumtion online.
Denna studie visar oss att de faktorer som konsumenterna anser som viktigast i deras
val av återförsäljare är:
• Pris
• Säker betalning
• Bra rykte
• Smidig returhantering
Detta visar att företag med starkt varumärke kan dra nytta av sitt goda rykte i deras
arbete med att rekrytera nya konsumenter.
En positiv köpupplevelse skapas av design på hemsida, service och ett enkelt och
säkert sätt att utföra betalningen. Den positiva köpupplevelsen kan också påverkas av
att återförsäljaren har produkten i lager när konsumenten ska köpa den. Leveransen
av produkten är också något som kan fälla avgörande huruvida en köpupplevelse ses
som positiv eller inte. När konsumenter utför ett köp skapas det någon typ av
förväntan oavsett om den är medveten eller inte. Trots att ungefär en femtedel av
respondenterna inte upplever att de har förväntningar på köpet är det enligt oss
omöjligt att genomföra ett köp utan några som helst förväntningar. Förväntningarna
påverkar huruvida en konsument är nöjd eller missnöjd med sitt köp. Detta påverkar
hela köpupplevelsen.
Erbjuds konsumenterna en positiv köpupplevelse så skapas ett förtroende till
återförsäljaren. Här påbörjas då transformeringen från att vara en nöjd konsument till
en lojal konsument. Positiva köpupplevelser skapar en bra känsla hos konsumenten
som kan tänka sig tala gott om sina köpupplevelser då de känner ett samband med
återförsäljaren.
Kundservice, design och säkerhet i transaktioner är det som får en konsument att göra
återköp. Design och kundservice kan då ses som en del av den positiva
köpupplevelsen samtidigt som alla tre faktorer bidrar till en trygghet i köpprocessen.
Tryggheten skapar förtroendet och förtroendet skapar i sin tur lojalitet. Förtroende
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ihop med en positiv köpupplevelse ger då lojala konsumenter. När konsumenter går
från att vara nöjda till lojala är de måna om återförsäljaren och talar gärna gott om
dem. De kan tänka sig göra upprepade köp och väljer att stanna kvar hos en
återförsäljare trots bättre erbjudanden från konkurrenter.
Säker betalning, snabb responstid och att det ska vara enkelt att lägga en order är tre
faktorer som ses som god kvalité på en hemsida. Dessa går före en snygg design även
om en bra design kan underlätta både betalningen.
Ur ett sociotekniskt perspektiv delas resultaten upp på två delar där den ena handlar
om de tekniska faktorerna som påverkar en konsument i dennes val av återförsäljare
samt vilja att göra ett upprepat köp medan den andra delen handla om mänskliga
faktorer. Vår undersökning kan även dela upp det på ännu ett steg där vi kan
kategorisera individen, tekniken men även hemsidan då den kan ha en betydande roll
i syftet med undersökningen.

5.2 E-handel
I undersökningen hade endast ett fåtal av respondenterna inte konsumerat kläder
genom e-handeln. 3 av 84 personer konsumerar inte kläder online och alla tre
hävdade att orsaken var att man inte kunde testa kläderna innan de konsumeras. Trots
att e-handeln öppnar dörrar och ger en viss flexibilitet märks det ändå att det finns
respondenter som väljer att inte konsumera på detta vis då de inte kan testa kläderna.
Något som hade kunnat vara intressant att undersöka är om de ställer sig annorlunda
till annan typ av e-handel där man inte behöver pröva produkten först.
Som So, Wong & Scull (2015) så tror vi att detta problem ligger hos oerfarna
konsumenter inom e-handeln. De har inte så mycket datorvana vilket gör att de inte
väljer att genomföra ett köp online. Det innebär då att även om vår undersökning
hade handlat om någon annan typ av e-handel så hade resultatet varit snarlikt. Här är
den mänskliga faktorn osäkerhet en orsak till varför de respondenter som väljer att
inte konsumera online främst bidragande. Osäkerheten skapar en brist på tillit till
tekniken vilket gör att de väljer att avstå från att konsumera online. Att skapa en
trygghet för konsumenten kan vara svårt då den troligtvis är van att handla i en fysisk
butik där den känner igen personal och har skapat sig ett band med butiken. Men att
jobba med sitt egna rykte som butik kan vara en viktig faktor för när en konsument
väljer att prova på att göra ett köp online. Då kommer den välja den återförsäljare den
känner igen och har hört gott om. Just återförsäljarens rykte är en av de viktigaste
faktorerna i val av återförsäljare visar undersökningen. Här jobbar återförsäljarna med
att skapa goda köpupplevelser för konsumenterna så de kan tala gott om
återförsäljaren och på så sätt sprida det goda ryktet. Detta påpekade även våra
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respondenter i undersökningen, då många utav dem kan tänka sig tala gott om sin
återförsäljare till andra. Samma gäller även det negativa upplevelsen då
konsumenterna väljer att dela med sig av sin erfarenhet genom att sprida
informationen oavsett om den erfarenheten varit positiv eller negativ.
Hör eller läser ett gott rykte → Konsument väljer den återförsäljaren → Konsumerar
online → Får en bra köpupplevelse → Skapar ett gott rykte.
De 81 resterande som konsumerar kan inte heller testa kläderna men är trots detta
villiga att göra köpen då de litar på den returhantering som finns. Företagen är nog
väldigt medvetna om detta och försöker alltid hitta vägar för att underlätta
returhanteringsprocessen för sina konsumenter. En av frågorna i enkäten handlade
om vilka faktorer som är avgörande i val av återförsäljare så var just en smidig
returhantering en viktig faktor enligt respondenterna. Men den viktigaste faktorn i val
av återförsäljare var säker betalning. Även detta var en av orsakerna som
respondenterna som inte konsumerar online upplevde som en orsak. De var helt
enkelt rädda för att råka ut för bedrägeri.
Hall (2011) beskriver oron för bedrägeri som grundorsak till varför konsumenter kan
välja att avstå att handla online, detta gäller främst de konsumenter som inte har
konsumtion online som en vana. Författaren uppger även att det kan finna skillnader
mellan att e-handla inrikes eller utrikes. Här är t.ex. tillgängligheten till kundtjänst,
språk anledningar till varför man väljer att konsumera digitalt inrikes. Våra
respondenter svarade att tillgängligheten till just kundtjänst är en viktig faktor i ett
köp och möjligheten till att kunna nå till en kundtjänst skapar en viss trygghet ifall de
känner en osäkerhet.
Trots detta väljer 96 % av våra respondenter att faktiskt konsumera online. Detta kan
bero mycket på den utveckling som finns inom säkerhetsaspekterna kring
betalningsprocessen. Man har accepterat den teknologi genom att få de sociala
systemen tillfredställda genom tekniska processer. Det är först när båda systemen
interagerar med varandra som en acceptans till teknologin uppstår (Davis 1993).
Ett bra exempel på hur man har använt tekniken för att tillfredsställa behov är
flexibiliteten och tillgängligheten på olika plattformar.
Srinivasan, Anderson & Ponnavolu (2002) skriver, en konsument behöver inte vara i
sitt hem eller nära en dator. Idag kan man vara plats- och tidsoberoende och ändå
kunna shoppa online samt göra snabba och enkla transaktioner. Att vara flexibel samt
plats- och tidsoberoende gör att man kan handla online flera gånger i veckan eller till
och med månaden utan några problem.
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Våra respondenter upplevde dock inte att tillgängligheten på olika plattformar var en
av de viktigare faktorerna.

5.3 E-plattform
Mer än hälften av respondenterna tyckte att hemsidans utseende har en betydelse för
om de ska konsumera därifrån. Det tyder att på att ett användarvänligt gränssnitt på
hemsidan spelar roll då många också har tyckt att navigeringen är viktigt. En hemsida
har en stor betydelse då den visar vem återförsäljaren är precis som en fysisk butik
gör. Enligt våra respondenter så är hemsidans utseende något som ses som kvalité.
När vi går in och granskar enskilda svar från respondenter som konsumerar kläder
online ofta (mer än 1 gång i veckan) så svarar respondenterna på att just
användarvänligheten är en viktig faktor i en köpprocess. Design och enkelhet är
viktigare än att återförsäljaren ska vara tillgänglig på fler plattformar enligt
respondenterna. Hanson & Kalyanam (2008) beskriver just att användarvänlighet och
enkelhet är två faktorer som ses som kvalité i en hemsida.
Om kvalitén brister och man upplever hemsidan som krånglig är tröskeln till att byta
återförsäljare inte stor. 34 av våra respondenter upplevde just att de kunde välja att
avsluta köpet och söka efter nya återförsäljare om de skulle uppleva tekniska problem
på hemsidan. Forskningen gjord av E-handel (2016) visar att konsumenter kan tänka
sig att avbryta ett köp om det finns tekniska problem i köpprocessen. Detta kan då
leda till att en återförsäljare förlorar en viktig konsument. Att en hemsida enligt
Hanson & Kalyanam (2008) har en lång responstid kan upplevas för en konsument
som ett störningsmoment i utbytet av information mellan aktörerna och kan leda till
att en transaktion avbryts. Upplevs betalningen som krånglig kan även där köpet
avbrytas.
Enkel navigering och enkel samt smidig betalning på hemsida visar sig på
användarvänlighet och enkelhet. Att ha dessa två funktioner på hemsida kan visa att
man tänker från ett kundperspektiv och inte bara på hur företaget ser allting.
Navigeringen och betalningen tyckte den stora delen av våra respondenter vara
viktigt.
Inför ett köp skapas det förväntningar och mål, Törn & Selassie (2007) skriver att
förväntningar byggs upp av erfarenheter från tidigare köp, reklam, eller annan
information de fått om konsumtionen. Hanson & Kalyanam (2008) skriver att målet
med köpet kan förhindras om konsument upplever att en hemsida upplevs som
störande moment. Även om merparten av våra respondenter anser att det inte skapas
några förväntningar så upplever de ändå att de kan tänka sig byta återförsäljare om en
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hemsida upplevs som ett störande moment. Dessutom beskriver de kvalité som att en
hemsida ska vara snabb och enkel att navigera i.

5.4 Kundlojalitet
Grönroos (2015) nämner hur viktigt arbetet med att behålla de konsumenter man har
är. Det är idag mycket mer jobb att hitta nya konsumenter än att behålla befintliga.
Det handlar göra sina konsumenter pass nöjda med sitt köp att de väljer att göra
upprepade köp hos återförsäljaren. Detta är steget att gå från en nöjd konsument till
en lojal. De finns olika faktorer som avgör om en konsument blir nöjd eller inte med
sitt köp. Att skapa relationer med sina konsumenter kan vara nyttigt för att få lojalitet
från dem (Butscher 2000). Merparten av våra respondenter upplevde inte att någon
relation skapas med en återförsäljare när ett köp genomförs men detta till trots kan de
känna att vissa faktorer kan spela in huruvida man väljer att genomföra upprepade
köp hos den befintliga återförsäljaren. Vissa respondenter upplevde t.ex. att man kan
välja att stanna hos en återförsäljare ifall man i tidigare köp upplevt god
servicekvalité även om merparten inte tyckte det var tillräckligt.
Cossío-Silva et al. (2016) instämmer när de skriver att konsumenter som tidigare gjort
köp hos en återförsäljare kan tänka sig att genomföra fler köp då de vet att tidigare
transaktioner gått bra. De lockas därför inte över av andra erbjudanden som andra
återförsäljare kan erbjuda utan är nöjda med de erfarenheter man tidigare haft och
väljer därför att förbli lojala.
Konsumenter kan uppleva en viss oro när de ska genomföra köp. Hall (2011) skriver
att betalningen kan skapa en oro för de konsumenter som inte är vana att handla
online. Våra respondenter upplevde just betalningsprocessen som en faktor som är
avgörande ifall de blir nöjda eller inte med sitt köp. Grönroos (2015) skriver att man
kan minska oron genom att skapa relationer med sina konsumenter. Man lär dessutom
känna sina konsumenter och kan därför skräddarsy sina erbjudanden till
konsumenterna.

5.5 Tillit, risker och relationer
När konsumenter väljer att handla online så har de oftast gett återförsäljaren sin tillit.
Tillit handlar om att tro att återförsäljaren levererar de produkter som vi beställt i rätt
tid. Tilliten grundar sig också på att pengarna överförs säkert och att vi som
konsumenter inte blir bedragna. Bedrägeri och osäkerhet vid betalning var också
svaren som en utav respondenterna valde när de berättade om varför det inte hade
handlat online. Som So, Wong & Scull (2005) nämner så måste konsumenter kunna
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handla på ett säkert och tillförlitligt sätt, ingen vill bedragen på pengar eller inte få de
produkter som beställs. Skulle produkten man beställer vara i felaktig storlek eller ha
någon annan typ avvikelse som gör att man väljer att göra en retur så önskar våra
respondenter upplever våra respondenter att en smidig returhantering kan påverkar
köpupplevelsen. Edman & Marklinder (2015) skriver just att man kan öka mervärdet
för konsumenten genom att säkerställa att en eventuell returhantering sker på ett
effektivt och smidigt sätt. Man kan även öka tillfredsställelsen hos konsumenten och
se till att köpupplevelsen blir bättre än förväntat vilket kan medföra upprepade köp
och en lojalitet mot återförsäljaren skriver Edman & Marklinder (2015). Som
konsument får man tillbaka för den tilliten man gett återförsäljaren och den positiva
köpupplevelsen kan leda till att en relation skapas med återförsäljaren.
Många av respondenterna upplevde att en relation byggs mellan de själva och
återförsäljaren när de handlar. Detta är precis som Wieseke, Alavi, Habel (2014) men
även Butscher (2002) skriver, ömsesidiga relationer kan skapa lojalitet. Relationer gör
att återförsäljaren får möjlighet att lära känna sin konsument och kan då anpassa
erbjudanden efter det som konsumenterna är eftersträvar. Att bygga relationer och
lära känna sina konsumenter kan skapa konkurrensfördelar (Grönroos 2015).
De respondenter som inte upplever att de skapas någon relation med återförsäljare när
de genomför ett köp är även de som är villiga att överväga gå till en annan
återförsäljare om ett bättre erbjudande skulle komma upp. Att de tidigare upplevt god
service från återförsäljaren är inte heller något som kommer hålla dem kvar. De
respondenter som känner att det skapas ett band är mindre angelägna att byta
återförsäljare trots bättre erbjudanden, de känner en trygghet med tekniken och köpet.
De väljer att inte byta bort tryggheten mot billigare priser. Örndahl & Gonzalez
(2014) skriver att tilliten från konsumenterna gör att de upplever att återförsäljaren
erbjuder mer än bara försäljning, man erbjuder även en trygghet.

5.6 Kundnöjdhet
Mohajerami & Miremadi (2013) skriver att konsumentnöjdhet handlar om de
förväntningar som finns inför ett köp.Man kan ha förväntningar på själva
köpupplevelsen men även på produkten man väljer att konsumera. Enligt Mohajerami
& Miremadi (2013) innebär det att köpupplevelsen kan påverkas beroende på
produkten. En produkt som inte motsvarar förväntningar kan då påverka
köpupplevelsen negativt även om köpupplevelsen i sig motsvarade de förväntningar
som fanns.
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Teorin stämmer bra in hos våra respondenter som upplever att förväntan kan skapas
antingen på produkt eller köpupplevelse eller i vissa fall båda. Vissa upplevde att de
var något speciellt med att genomföra ett köp online och förväntningarna på
produkten var obetydliga eller obefintliga. Köpupplevelsen är det som gör dem nöjda.
Konsumentnöjdhet kan vara svårt att mäta då det är väldigt personligt vad en person
upplever som bra eller dåligt (Mohajerami & Miremadi 2013).
Förväntningar inför ett köp kan byggas upp på olika sätt enligt vår undersökning. Mer
än hälften av respondenterna upplever att förväntningar byggs upp från tidigare köp.
En femtedel säger sig inte ha några förväntningar alls vilket går emot den teori
Mohajerami & Miremadi (2013) har om att det alltid finns en viss förväntan.
Förväntningarna på köp är det som tillslut definierar kundnöjdheten. Har köpet
motsvarat förväntningarna så är man nöjd med medan man blir missnöjd ifall
förväntningarna inte infrias. Kundnöjdheten är viktig del av lojaliteten så är just
förväntningarna något som ett startskott på huruvida konsumenten blir lojal eller inte.
En konsument som är nöjd med sitt köp kan därför tänka sig att göra upprepade köp
(Hernant & Boström 2010).
De tre faktorer som anses vara de viktigaste för att en konsument ska bli nöjd med sitt
köp är enligt våra respondenter:
• Betalningen sker på ett säkert sätt
• Produkten de eftersöker finns i lager
• Produkten ska levereras i rätt tid.
Dessa tre faktorer är enligt våra respondenter de som påverkar deras köpupplevelse.
Pris och tillgänglighet är enligt Hernant & Boström (2010) två faktorer som kan
påverka en konsument att överväga byte av återförsäljare. Tillgängligheten är något
våra respondenter håller med då de förväntar sig att produkten ska finnas i lager för
att deras förväntningar ska motsvaras. Pris är inte en faktor som respondenterna
upplever som en faktor till huruvida man blir nöjd eller inte.
Den säkra betalningen är som tidigare nämnt en faktor som respondenterna upplever
som viktig.Även här handlar det om en förväntan att den tillit man gett återförsäljaren
inte ska missbrukas utan att betalningen ska ske på ett korrekt och tillförlitligt sätt.
Hall (2011) skriver att just osäker betalning kan påverka konsumenter att handla
online. När en betalning genomförs ger man sin tillit till återförsäljaren och Grönroos
(2015) skriver att man ska ta vara på tilliten, göra konsumenten nöjd och på så sätt
bygga långsiktiga relationer.
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5.7 Tillgänglighet och pris
Många av respondenterna som svarade på enkäten tyckte att varumärket hade en
påverkan på vart det skulle konsumera ifrån och var även villiga att betala mer för att
de känner igen varumärket. Respondenterna är eniga Bjärvall (2015) som skriver att
välkänt varumärke gör att konsumenter väljer just dem istället för ett varumärke som
de inte känner igen. Det gäller oavsett pris, då man som konsument vet vad man får
och betalar för när man väljer det kända varumärket.
Majoriteten av respondenterna upplevde att de kan tänka sig betala ett högre pris om
upplevde att betalningsprocessen är smidig istället för att betala ett billigare pris hos
en återförsäljare vars betalningsprocess upplevs som krånglig. De upplever att
kvalitén på en hemsida går före ett billigt pris. Hall (2011) skriver att en osäker
betalningsprocess kan påverka en konsument. Konsumenter idag är villiga att betala
ett högre pris för kvalité och för ett varumärke de känner igen, detta gäller inte enbart
produkter utan även återförsäljare och deras hemsidor (Bjärvall 2015). Även om
många av våra respondenter tycker att priset är viktigt så handlar det om att priset ska
motsvara den kvalité den håller (Noel 2009).
Digitaliseringen och globaliseringen har ökat tillgängligheten av e-handel. Man kan
konsumera när man vill genom olika plattformar och man kan enkelt jämföra priser
hos olika återförsäljare (Noel 2009. Våra respondenter upplevde inte att en faktor vid
val av leverantör samt anledning till varför man gör upprepade köp hos en leverantör
var tillgängligheten vid olika plattformar.
Istället handlade tillgängligheten om att vara nära sina kunder genom bra kontakt
efter genomfört köp.
Detta ger en trygghet till kunden och skapar ännu en möjlighet att lära känna sina
konsumenter och bilda långlivade relationer med dem (Grönroos 2015).

5.8 Servicekvalitet
God service online handlar om att skapa en positiv köpupplevelse.
Som tidigare nämnt så handlar köpupplevelsen om den förväntning som skapas i
samband med köpet.
Majoriteten av våra respondenter upplever att förväntningar skapas när de
konsumerar kläder online.
Mohajerani och Miremadi (2013) skriver att inför varje nytt köp så skapas det vissa
förväntningar. Därför är det viktigt att varje nytt köp ska motsvara de förväntningar
som konsumenten har.
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Trots detta så svarar våra respondenter att dem som upplevt god servicekvalité i
tidigare köp kan tänka sig att göra upprepade köp hos en återförsäljare trots att de inte
upplevde det senaste köpet som positivt.
Falkheimer & Heide skriver att det är lättare att kopiera en produkt än en tjänst.
Återförsäljarna idag kan sälja samma typ av som produkt men ändå inte ge samma
tjänst. Återförsäljarna har möjlighet att påverka köpupplevelsen för konsumenten och
öka möjligheten för upprepade köp och lojala konsumenter.

6. Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
Syftet med rapporten var att hitta de faktorer som påverkade konsumenterna i deras
val av återförsäljare samt för att se vilka faktorer som gör att konsumenterna väljer att
göra återupprepande köp hos en återförsäljare man tidigare konsumerat av. Dessa
faktorer har tagits fram och kontrolleras på vad kundlojalitet är och vilka skillnader
det finns med kundnöjdhet. Genom att titta på detta kunde undersökningen hjälpa oss
att skapa en förståelse kring hur en transformation från nöjd till lojal konsument går
till.
De respondenterna i undersökningen tittade på när de skulle välja återförsäljare är
säkerheten kring betalningen. Detta är den faktor som är den viktigaste när val av
återförsäljare ska göras. Utöver detta var ryktet om återförsäljaren något som ansågs
vara viktigt samt att deras leveranskvalité är hög. Detta innebär att man får de
produkter man beställt i rätt tid. Att återförsäljaren är tillgänglig via olika portaler
ansågs vara det minst viktiga.
När vi gjorde undersökningen var även att undersöka faktorerna till varför vissa väljer
att inte handla kläder online, den vanligaste orsaken var att man inte kunde prova
plaggen.
Det hade varit intressant med en djupare intervju med de få respondenterna som
faktiskt inte handlar kläder online. För att få en djupare inblick om hur återförsäljarna
ska arbeta för att få dem att prova på e-handel. En lösning för smidig returhantering
skulle kunna vara att underlätta provning av kläder innan köpet, att detta inte fungerar
tror vi är en av orsakerna till att respondenterna inte handlar. Därför skulle
Augmented Reality (AR) vara en informationstekniskt lösning som skulle hjälpa
dessa konsumenter att prova på kläderna innan.
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Svaret till forskningsfrågan om vad som gör en konsument lojal handlar om att en
upplevelse i köpet som ska överträffa förväntningarna enligt oss. Det innebär att de
viktiga faktorerna som säker betalning, leverans av produkt i rätt tid och bra rykte är
det som lockar konsumenterna till en viss återförsäljare medan en säker betalning,
design på webbsidan och bra kundservice var de faktorer som gjorde att man kunde
vara lojal mot återförsäljaren.
Vårt arbete har besvarat de forskningsfrågor samt syftet men det lämnar utrymme för
vidare forskning som kan vara mycket intressant. Vår förhoppning med denna
undersökning är att den ska kunna användas i syfte för att företag ska arbeta med ett
kundperspektiv när de implementerar eller utvecklar sin e-handel. Genom att veta de
faktorer som är viktiga för konsumenter kan man gå från att behöva jobba med nya
konsumenter till att istället arbeta med de befintliga.
Tydligt ser vi den sociotekniska interaktion som finns i onlinehandel, de mänskliga
aspekterna skapar en viss förväntan eller oro över ett köp och de tekniska möjliggör
köp. Hemsidan ses som en teknisk del som kan påverka de känslor som konsument
kan ha inför ett köp. Skapar inte tekniken tryggheten till den sociala sidorna kommer
köp inte utföras. Därför är det viktigt att ha en förståelse för vad konsumenter har för
tankar och känslor för att med hjälp av tekniken kunna hjälpa dem i den mån som är
möjlig. Returhanteringsprocessen är ett perfekt exempel på hur många återförsäljare
agerar på den oro konsumenter har vid köp av kläder. Passar inte kläderna eller är
storleken fel är det enkelt att göra en retur och konsumenten får en garanti som
minskar den oro som kan finnas vid klädköp online.
När ett onlineköp ska göras för första gången handlar det om att ändra ett beteende
inom köpprocessen. Istället för att behöva besöka en fysisk butik ska konsument välja
att konsumera online istället. Det handlar om att kunna tillförlita sig hos den
återförsäljare man väljer att konsumera av. Återförsäljaren har i sin tur en skyldighet
att se till att köpupplevelsen blir positiv så konsument kan tänka sig göra upprepade
köp här skapas det av tillit ett band mellan konsument och återförsäljare. Tekniken är
en del som tillhandahåller och möjliggör onlineköp men de sociala aspekterna är
fortfarande enligt oss den viktigaste delen i val av återförsäljare samt val att göra
upprepade köp. Även om den säkra betalningen är den faktor som mest frekvent var
orsak till val av återförsäljare handlar det om att kunna skapa en trygghet för
konsumenten så denne inte känner att den blir utsatt för bedrägeri. Att just positiv
word of mouth och rykten kring återförsäljaren påverkar konsumenten är inte något
som kommer som en överraskning efter att ha läst de teoretiska ramverk vi haft
tillgång till. Man förlitar sig på andras upplevelser och skapar sina egna förväntningar
på det sättet. Att betala lite extra är inget problem så länge tryggheten finns där.
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Man hör goda rykten → Man väljer återförsäljare → Man gör ett köp → Upplever bra
köpupplevelse → Skapar gott rykte.
Hade vi idag valt att skapa en e-handel för klädkonsumtion så hade fokuset legat på
att skapa en trygghet för konsumenten. Erbjud alternativa betallösningar, erbjud en
enkel returhantering och möjliggör kommunikationskanaler så konsumenten enkelt
kan nå en ifall den känner sig otrygg. Detta är enligt oss grunden till en lyckad
implementation av e-handel. Man tillfredställer både de sociala faktorerna med hjälp
av den teknik som finns tillgänglig.
När behov tillfredsställs och när goda köpupplevelser skapas av klädkonsumtion
online så kan transformeringen från nöjda till lojala konsumenter ske, detta är i
slutändan målet som e-handelsföretag har.
Tänk mindre på tekniken och mer på människan, oavsett digitalisering tror vi att de
sociala bitarna inom klädeshandeln alltid kommer prioriteras högt, detta visar även
vår studie.

6.2 Metoddiskussion
I denna undersökning använde vi oss utav den kvantitativa metoden för att nå ut till
en bredare grupp för att dela ut våra enkäter. Genom denna metod fick vi in 84 svar
som alla varierade på svarsalternativen. Att nå ut till en bredare grupp var en av
anledningarna till att vi valde denna metod, vi ville få in så många svar som möjligt
för att kunna jämföra svaren med varandra. Hade vi istället valt att använda oss utav
den kvalitativa ansatsen, så hade vi inte kunnat gör lika många intervjuer. Kvalitativa
ansatsen genomförs genom enskilda intervjuer eller gruppintervjuer (Jacobsen 2002).
Dock hade vi gått in djupare på hur respondenterna tänker när de handlar kläder
online samt fått reda på andra faktorer som kan anses som viktiga. Resultatet vi tror
att vi skulle kunna ha fått av en kvalitativ undersökning är att vi skulle få en djupare
syn på konsumenternas beteende och tankar. Vi skulle kunna fråga mer specifik om
varje faktor, vad för betydelse faktorerna har hos varje konsument.
De flesta svarsalternativ skapades det stapeldiagram av men vi hade även några få
cirkeldiagram på de frågor där vi inte hade en 1 till 7 gradig skala utan där
respondenterna skulle kryssa i det alternativ som stämde in hos dem. Enkäten bestod
av 25 frågor och de mesta frågorna hade svarsalternativen 1-7, där 1 betydde
instämmer inte och 7 var instämmer helt. Genom att ha 1-7, skulle det tyda vara
enklare att analysera den i rapporten. I detta fall betyder svarsalternativen 1-3 att
respondenten inte instämmer med påståendet, svarsalternativet 4 är då neutral medan
5-7 instämmer helt med påståendet. Många svar gav ibland också ojämna staplar där
inga hade tagit svar 1 och en stor del har valt 7. På dessa frågor har det funnits många
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valda alternativ däremellan, dessa frågor har kanske istället ställts som ja och nej
frågor.
Svarsalternativen jämfördes och analyserades mot den teori som studerats innan enkät
och frågor skapades.
När vi analyserade åldersgrupperna kunde vi på ett enkelt sätt via diagrammen se hur
de olika åldersgrupperna svarat på varje fråga. Det vi kunde se var att de respondenter
som svarade att de inte hade handlat kläder online var alla 50 år eller äldre. Med detta
kunde vi se att äldre människor inte handlar lika mycket kläder online som yngre
människor gör. Detta kan bero på att yngre människor tilltar ny teknik snabbare än
vad äldre gör. Oavsett om det är en generationsfråga eller inte så har alla konsumenter
olika tankar när de handlar online men företagen måste jobba med samma metod för
att transformera nöjd kund till lojal.
Den målgruppen som vi fick mest svar utav var den yngsta gruppen dvs 16-30 år.
Målgruppen 50 och äldre fick vi minst svar utav vilken kan tyda på att de inte
använder sociala medier lika mycket som den yngre samt att undersökningen
avslutades om man svarade att man inte konsumerar kläder online. En anledning till
varför så många i åldern 16-30 svarade kan bero på att vi skickade ut enkäten genom
kontakter på universitetet. Detta resulterade att vi endast nådde ut till studenter, vilka
är omkring den åldersgrupp vi fick flest svar av. Hade vi haft ett annat
tillvägagångssätt till att samla data så hade vi möjligtvis kunnat ha fler respondenter
från olika åldersgrupper och på så sätt kunnat hitta fler samband och skillnader
mellan de olika respondenterna.
För att se mönster mellan konsumenter som är nöjda och konsumenter som är lojala
granskade vi enskilda svar. Detta gjordes genom att använda oss av de respondenter
som svarade att de handlar ofta online och jämförde med de som handlar mindre ofta.
På detta sätt kunde vi identifiera de skillnader som kan finnas mellan hur en nöjd och
en lojal konsument resonerar kring onlineköp.
Genom att göra detta fick vi en klarare inblick i hur företag bör agera i
transformationen av nöjda konsumenter.
Svaren på enkäten öppnades upp i Excelformat där varje svar fanns, där gjordes
uppdelning på de som handlar ofta (mer än en gång i veckan), Ibland (mindre än 4
gånger i månaden) och sällan (mindre än 12 gånger per år). De olika svaren
grupperades och färgmarkeras för att kunna urskilja de olika grupperna. Här gjordes
det då jämförelser mellan olika svar från respondenterna för att hitta samband och
olikheter (Se figur 5).
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6.3 Kritik och personliga reflektioner
Denna undersökning har bidragit med många nya kunskaper när det gäller e-handel
och hur företag kan jobba med att få deras konsumenter att genomgå en
transformation från nöjd till lojal. Vi har även fått en inblick på vilka faktorer som
enligt våra respondenter anser vara viktiga när det kommer kundlojalitet.
I denna studie valde vi att använda oss utav en kvantitativ metod vilket innebar att vi
använde oss utav enkäter som respondenter fick svara på. Det vi kunde ha gjort
istället är att använda den kvalitativa ansatsen. Då hade vi istället för en
enkätundersökning haft intervjuer med respondenter och genom detta kunnat gå in
djupare på ämnet. Men vi valde att gå på bredden.
Totalt fick vi 84 respondenter på geografisk spridda platser. Den skillnad vi kunde
göra med den kvantitativa metoden var att försöka samla in flera svar. Vi begränsade
oss till bara sociala medieplattformen Facebook och via en kontaktperson på mail
som vidarebefordrade vår enkätundersökning. Hade vi istället lagt mer tid på att
skicka ut hade vi förmodligen kunnat få in mera deltagare, vilket hade kunnat göra
undersökningen mer intressantare. En annan intressant aspekt hade kunnat vara att
studera en specifik stad eller län för att se hur konsumenter där tänker vid online
handel av kläder.

7. Avslutning
7.1 Slutsats
Det som denna undersökning skulle besvara är faktorerna som konsumenter anser
vara betydande i deras val av återförsäljare när det gäller klädkonsumtion online samt
vad som gör att man väljer att stanna kvar hos den återförsäljare man konsumerat av.
När en konsument väljer att göra flera upprepade köp hos en återförsäljare så har
konsumenten gått ett bra steg från att vara en nöjd konsument till att vara en lojal.
En nöjd konsument har inte har några problem med att byta återförsäljare vid
klädkonsumtion online medan den lojala konsumenten skapat ett band med
återförsäljaren som gör att den inte lika lätt faller för erbjudanden som gör att den
byter återförsäljare. Bandet har främst byggts genom att konsumenten har fått ett
förtroende för återförsäljaren man konsumerar av.
Syftet med rapporten var att hitta de faktorer som påverkar konsumenten i val av
återförsäljare vid klädkonsumtion online samt vilka faktorer som gör att upprepade
köp görs eller inte görs hos samma återförsäljare.
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Efter att ha granskat resultatet i rapporten kunde vi se tydliga tecken kring sambandet
mellan tekniken och människan. Människan väljer att ge sin tillit till teknik som man
hoppas på ska kunna generera en god köpupplevelse och ett bra förtroende till
återförsäljaren. Just tillit är det som genom hela rapporten lyfter fram som den
viktigaste faktorn inom klädeshandeln online. Att konsumenterna kan lita på
återförsäljaren som ser till att de får sina produkter i rätt tid och att de finns i lager
samt att transaktionerna sker säkert var det som våra respondenter tyckte berörde dem
och var viktigast för att de skulle göra upprepade köp.
Det var också tydligt att respondenterna gärna konsumerar från återförsäljare som är
kända och har gott rykte. Här skapas en viss trygghet när de ska utföra sitt köp och
det känns tryggt i deras val av leverantör. Det goda ryktet kan komma från tidigare
köpupplevelser hos bekanta som genererat positiv word of mouth eller så kan det
komma från en god marknadsföring där respondenterna känner igen återförsäljaren.
Ett övervägande av ett köp kan påbörjas genom ett gott rykte där ryktet om
återförsäljaren skapar vissa förutsättningar inför ett köp. Positiv word of mouth är ett
effektivt sätt att fördela gott rykte och goda köpupplevelser.
Den positiva word of mouth kan ses som en input som genererar förutsättningar inför
ett köp. Köpupplevelsen påverkas beroende på huruvida man tyckte att
förväntningarna infrias eller inte. Om förväntningarna infrias och köpupplevelsen ses
som positiv skapar det goda möjligheter för ännu mer positiv word of mouth samt att
man ökar möjligheten för upprepade köp vilket är det första steget till att skapa lojala
konsumenter.
Tillit var den största sociala faktorn som kan påverka val av återförsäljare vid
klädkonsumtion online. Det är därför viktigt att få konsumenten att känna sig trygg
med sitt köp, detta är det viktigaste steget i att skapa en god köpupplevelse.
Kan återförsäljarna skapa goda köpupplevelser genom att skapa en relation där
konsumenten känner sig trygg så har det skapat goda förutsättningar att generera
positiv word of mouth som är ett effektivt och bra sätt att skapa ett gott rykte hos
konsumenten och de som finns i dess omkrets.
Lyckas man generera en trygghet till konsumenten kan den förbise några enstaka
dåliga köpupplevelser och ändå vara lojal mot återförsäljaren då det skapas en ovilja
att sätta tilliten och bandet man skapat med en återförsäljare på spel. Det är först då
en transformering från nöjd till lojal kund kan ske.
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7.2 Förslag till fortsatt forskning
Det som har gjorts i detta arbete har varit att undersöka vilka faktorer som skapar
nöjda och lojala konsumenter som gör att det väljer att komma tillbaka till den
återförsäljare de tidigare konsumerat av. Det har också undersöks om en ehandelsplattforms användarvänlighet, design och informationsdistribution har
påverkan på köpupplevelser och lust till handel.
Den forskning som då kan göras vidare inom detta område är vad vi tror kan bidra till
intressant forskning:
• Hur företag jobbar med att skapa nöjda och lojala konsumenter utifrån ett
företagsperspektiv?
• Finns det andra faktorer som bidrar till att konsumenter gör upprepande köp?
• Finns det andra faktorer på e-handelsplattform som kan påverka köpupplevelser och
lust till återköp?
Det kan också göras forskning likt denna studie fast inom andra branscher eller inom
den fysiska handeln. Denna rapport hade kunnat användas som underlag när man gör
en liknande forskning fast ur ett företagsperspektiv. Då kan man se ifall de faktorer
som konsumenterna upplever som viktiga för att konvertera från nöjd konsument till
lojal konsument är samma faktorer som företagen anser är de viktigaste och
undersöka hur företagen arbetar med dessa faktorer.
Då vi sett indikationer på faktorer som gör att vissa väljer att inte konsumera kläder
online hade det även kunnat vara intressant att undersöka det fenomenet. Man kan
även undersöka på hur företag ska arbeta med dessa personer för att ge dem tillit att
börja konsumera online.
Då vi sett indikationer på faktorer som gör att vissa väljer att inte konsumera kläder
online hade det även kunnat vara intressant att undersöka det fenomenet. Man kan
även undersöka på hur företag ska arbeta med dessa personer för att ge dem tillit att
börja konsumera online.
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