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 Förord 

 
Det finns många som har en stor del i att den här uppsatsen har kunnat 

genomföras. 
 

Först vill vi tacka de respondenter som tagit sig tid från deras redan 
fyllda arbetsscheman och uppgifter för intervjuer: 

 
Robin Johansson Marknadschef på Stayhard.se 

Peter Eriksson Operations Manager på Nelly.com 
Mathilda Lundin Sortimentschef på Bubbleroom.com 

John Jeansson Universitetsadjunkt på Handelshögskolan BBS 
Victor Dahlborg VD för Pricerunner och Marknadschef på Trygg E-handel 

 
Därefter vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Max Mikael Björling, som 

genom uppsatsprocessen guidat oss mot det slutgiltiga resultatet. 
Vi är mycket tacksamma för de idéer och den inspiration till förbättring som han 

givit oss samt de diskussioner vi fört under tiden som passerat. 
 

Slutligen vill vi tacka nära och kära samt opponenter som assisterat i 
korrekturläsning av uppsatsen. 

 
 

Vi hoppas att ni får en trevlig läsning! 
 

Kalmar, 2009 
 
 

Carl-Johan Anderberg & Martin Wiberg 
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Sammanfattning 

 

Titel:   E-handel – Inte bara guld och gröna skogar 

Författare:   Carl – Johan Anderberg och Martin Wiberg 

Handledare:   Maxmikael Björling 

Kurs: Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, VT-09, Högskolan i 
Kalmar 

Bakgrund: Internet är en av vår tids stora revolutioner, gränserna för vad vi 
kan göra med denna tekniska uppfinning är än ej satta. Under de 
senaste tjugo åren har denna banbrytande uppfinning lett till att 
förändra miljontals människors möjlighet till shopping. Trots att 
det finns många fördelar med shopping på internet såsom att dess 
butiker är öppna 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan, så kan 
vi inte att undgå problemet med att kunderna inte kan prova 
produkten innan de köper den. Frånvaron av denna aspekt har lett 
till att många kunder avstått från köp och istället använt dessa 
företag som informationskälla. Många företag har ändå valt att 
exklusivt använda sig av denna försäljningskanal och gör det bra. 
Därför har vi valt att undersöka vilka svårigheter som finns med 
klädförsäljning på internet och vad de företag som agerar där har 
gjort för att få kunden att komma så nära plagget som om de stod i 
en fysisk butik med plagget i hand.  

Syfte:  Vårt syfte är att undersöka vilka strategier e – handelsföretag inom 
klädesbranschen använder sig av för att överbygga svårigheter och 
problem som avsaknaden av en fysisk butik medför. 

Metod: Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ metod som 
präglas av en deduktiv ansats. Det empiriska resultatet har vi 
samlat in genom 5 stycken intervjuer där 3 av respondenterna 
själva arbetar på e-handelsföretag som bedriver klädförsäljning via 
Internet.  

Slutsatser: I dagsläget finns inte några självklara lösningar till alla problem 
som e-handlare ställs inför. Därför är det viktigt att företagen 
försöker utnyttja Internets fördelar till 100 procent. Vad vi främst 
kommit fram till är att företagen måste vara tydliga med all sådan 
information som en kund enkelt skulle kunna få om han/hon stod i 
en traditionell butik. Snabba och helst smidiga leveranser anser vi 
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vara en av de främsta egenskaperna som ett e-handelsföretag måste 
besitta. 

 

Nyckelord: E-handel, Taktila sinnet, Lojalitet, Hemsida, Leverans 
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Abstract 

 

Title: E-commerce – not just gold and green forests  

The purpose of this essay is to analyze and understand which difficulties that e-company’s 
struggles with the most, and what their strategies are to overcome this problem. Sales of 
clothing thru e-commerce have made the shopping experience faster and more comfortable, 
but on the other hand it has created a couple of problems which makes a big difference in the 
purchase of clothing, we are partly talking about the absence of the testing opportunity. To not 
know whether or not the shirt or pants will fit, leads customers to a game of gamble every 
single time they purchase a garment. Another problem which makes customers nervous before 
a purchase is the absence of a physical salesperson. This might lead customers to question 
whether or not the company exists. Finally there´s the problem with payment. The years of e-
commerce have suffered a great deal of misuse and frauds of credit cards which have lead to 
an uncertainty among customers. Companies are aware of that these problems are holding 
them back, so the question is; what are the companies doing to lower this uncertainty? 

This essay is based in a qualitative method where the empirical result has been collected thru 
intervjues from five different respondents. The respondents have been selected because of 
their expertise in the subject and in three of the cases because they run companies that are 
popular in the e-commerce arena of clothing. 

Keywords:   E-commerce, Sensory marketing, Loyalty, Homepage, Delivery                
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel presenterar vi först en bakgrund till problemet, följt av 
problemdiskussion som mynnar ut i syftet och undersökningsfrågorna. Kapitlet avslutas med 
målgrupp och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste tjugoåren, har det moderna samhället upplevt storslagna revolutioner, som 
inletts av en stor teknisk uppfinning: Internet. Konsekvenserna av denna banbrytande 
uppfinning har lett till att förändra miljontals människors möjlighet till shopping. I en 
undersökning som Posten gjort 2008 får Internet en allt större roll och växer snabbt som den 
viktigaste beställningskanalen för distanshandeln. Sju av tio svenskar som distanshandlar gör 
oftast sina beställningar via Internet. Av de svenskar som har e-handlat under det senaste året 
svarar tre av tio att de kommer att köpa fler varor via Internet under nästkommande år 
(Distanshandeln idag 2008). 

Denna utveckling öppnar upp en helt ny värld som är full av möjligheter för organisationer 
runt om i världen. Trots att Internet och e-handeln utvecklats med en otrolig hastighet känner 
vi fortfarande en stor osäkerhet när vi ska handla via Internet och framförallt när det gäller 
kläder (Turban 2008). När vi köper kläder vill vi gärna känna, klämma och pröva för att 
försäkra oss om att det blir rätt storlek och att plagget sitter bra (Hulten 2008). Samtidigt som 
vi gärna frågar personalen i butiken om råd och tips för att än en gång försäkra oss om att allt 
stämmer. Ett par jeans kan exempelvis se riktigt snygga ut på bild men när de sitter på kan det 
se ut som; ”Hej kom och hjälp mig!”.  Många kunder känner också en oro över att lämna ut 
person- och kontokortsuppgifter vid betalning över Internet (Turban 2008). Allt detta är en 
bidragande orsak till den osäkerhet många kunder känner.  Vilket i sin tur skapar ett antal 
svårigheter och hinder som e-handlarna ständigt måste tampas med.        

Vi har valt att fokusera på företag inom klädbranschen som enbart distribuerar kläder via 
Internet. Då e-handlarna saknar många av de fördelar en fysisk butik kan erbjuda sina kunder 
genom att involvera flera sinnen i köpprocessen, trygghet vid betalning etc. Anledningen till 
att vi valde klädesbranschen är att den branschen kräver betydligt mer av företagen än 
exempelvis ett företag som handlar med dvd filmer. Eftersom kunden vet vad han eller hon 
får, kunden behöver inte känna eller klämma på produkten för att avgöra om det är en bra 
eller dålig produkt (Internetworld 2008). 

Detta är något som alla e-handels företag inom klädbranschen dagligen brottas med. Att få 
kunden att känna sig trygg och säker i sitt handlande över Internet är en hård och komplicerad 
uppgift som kräver mycket av organisationerna. Ett av få företag som lyckats överkomma 
många hinder gällande en trygg och säker handel är Nelly.com som distribuerar kläder till 
sina kunder genom att använda internet som deras uteslutande försäljningskanal och som nått 
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otroliga framgångar. Nelly grundades i juli 2003 och trots att det är ett relativt ungt företag är 
de idag är de en av de största. (Internetworld, 2007). Frågan vi ställer oss är vad gör Nelly och 
andra framgångsrika e-handels organisationer som andra e – handels företag inte lyckas med?      

 1.2 Problemdiskussion 

I dagens alltmer digitala samhälle ser vi fler och fler företag som förstått vikten av handel på 
Internet, även kallad e-handel. En av våra senaste kurser handlade om sinnesmarknadsföring 
och berörde oss båda. I Bertil Hulténs litteratur har vi kunnat utläsa ett mycket intressant 
påstående, nämligen att vi i dagens samhälle ständigt omges av varumärkesbrus och trängsel, 
vilket har gjort det allt viktigare för många företag att dofta, låta, synas, smaka eller kännas 
för att vara närvarande. Vidare menar Hultén att de fem sinnena är helt avgörande för en 
människas upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Det är genom sinnena varje 
individ blir medveten om och uppfattar produkter och varumärken Sinnena är så avgörande 
för en människas upplevelse av tillvaron att utan sinnena skulle inga intryck skapas (Hultén et 
al, 2008).   

Enligt Hultén är det viktigt att våra fem sinnen stimuleras vilket är enklare att uppnå genom 
traditionell försäljning i en fysisk butik, men ändå ser vi att antalet företag som väljer Internet 
som sin försäljningskanal ökar. Hur kommer det sig? Harvard Management Update hävdade 
år 2000, dvs. innan It-bubblan sprack, att e-handel är dyrt och att företag har funnit det svårt 
att tjäna pengar på Internethandel (Goldsmith och Goldsmith, 2002).  

E-handelsföretag har kapacitet att tillfredställa våra sinnen hörseln och synen, men när det 
gäller de tre övriga sinnena; smak, lukt och känsel är det desto svårare. Men ändå ser vi att 
företag som Nelly.com, Stayhard.se och Zoovillage.com, ändå väljer att bedriva försäljning av 
klädsel genom denna kanal och dessutom göra det bra? Vid köp av t.ex. cd-skivor och filmer 
är närvaron av sinnena; lukt, syn och känsel inte lika vitala men i Nelly och de andra nämnda 
fallen är det kläder som säljs. Kläder är känsliga produkter som vi gärna vill prova innan vi 
köper dem och detta gäller även på den fysiska butikens arena. Än mer betydelsefull blir 
denna aspekt när vi inte ens kan prova kläderna på Internets arena.   
 
Enligt Turban (2008) har människor fortfarande svårt att lita på papperslösa och ansiktsslösa 
transaktioner, vilket är ett annat problem med e-handel. Ett ytterligare problem med Internet 
handel är enligt Kassim och Ismail (2009) rädslan för ett undermåligt säkerhetssystem och det 
är den aspekt som mest påverkar användandet av Internettjänster. På grund av den upplevda 
faran att kundernas personliga information kan läcka ut till andra, ställs online tjänster inför 
tillväxt och utvecklingsutmaningar (Kassim och Ismail, 2009). Kim et al. (2008) menar på att 
det faktum att köparen inte kan känna på produkten före köpet är av stor betydelse. Det kan 
till och med öka den upplevda risken tillräckligt mycket att kunden avstår från köp (Kim et al, 
2008).       
 
Som synes finns det en del svårigheter och problem för e-handels företag att ta itu med men e-
handel innehar även en hel del fördelar. En av de största fördelarna med e-handel är dess 
smidighet. Människor kan sitta i sina hem och köpa kläder genom en dataskärm vilken tid på 
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dygnet och vilken dag i veckan som helst. Enligt Chen och Chang (2003) är online shoppare 
kända för att ha dåligt tålamod så är denna aspekt till fördel för e-handeln. En annan fördel 
som sägs vara en av de stora framgångsfaktorerna är dess snabbhet och kostnadseffektivitet i 
att nå kunder och leverantörer världen över (Turban, 2008) . En kund kan köpa en produkt 
och få den levererad till sin brevlåda redan dagen efter (Internetworld 2009).  

Faktum är att e-handeln har ökat markant de senaste åren (Internetworld 2009), vilket antyder 
på att dessa företag måste göra något rätt, frågan är bara vad. Hur lyckas e-handelsföretagen 
locka kunder att köpa via deras hemsidor där kunderna inte har möjlighet att prova och känna 
på produkten innan köp, se försäljaren i ansiktet, ändå handlar kläder via virtuella 
organisationer istället för butiken nere på gatan? Hur kommer det sig att kunder, trots 
osäkerhet för att lämna ut kortnummer, ändå handlar på nätet och dessutom ökar i antal? 
Dessa tankar och funderingar kommer vi att analysera i denna uppsats.  

1.3 Syfte 

Vi vill undersöka vilka strategier e – handelsföretag inom klädesbranschen använder sig av 
för att överbygga svårigheter och problem som avsaknaden av en fysisk butik medför.  

Undersökningsfrågor   

• Vilka problem och svårigheter ställs företag inom klädesbranschen inför, som 
använder internet som sin enda försäljningskanal?  

• Vilka strategier kan företagen använda av för att överkomma dessa hinder?  

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig framförallt till de klädföretag som funderar på att använda internet som 
sin försäljningskanal men också till studenter.      

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till en studie om klädföretag som endast bedriver sin försäljning via 
Internet. I uppsatsen benämns dessa som e-handelsföretag. Uppsatsen utgår från hur företag 
agerar när väl kunden befinner sig på hemsidan och inte hur företag agerar för att locka 
kunder till hemsidan. Studien gäller “business to consumer” och inte “business to 
business”. Då vi på ett enklare sätt kan relatera problemen och svårigheterna utifrån oss 
själva. Vi kommer endast fokusera på de svårigheter och hinder som en renodlad e-handelsajt 
upplever som avsaknaden av en fysisk butik medför. 
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras de tillvägagångssätt vi använt för att göra denna uppsats. 
Kapitlet kommer uteslutande beröra metodik som varit av intresse för denna uppsats och 
kommer bland annat. innefatta; intervjuteknik, validitet, tillförlitlighet, källkritik, primär 

respektive sekundärdata. 

 

2.1 Inledning 

Valet av e-handel och svårigheterna vid försäljning av klädsel var något som vi båda ansåg 
vara ett intressant undersökningsområde. En stor påverkande faktor var att vi ganska nyligen 
haft kursen sinnesmarknadsföring, men också för att vi tidigare haft kontakt med e-
handelsföretag och att vi båda är återkommande klädhandlare på Internetsidor. Denna 
marknad är även på uppgång vilket bidrog till vårt val för att vi fann det vara ”i tiden”. Nu är 
vi intresserade av att ta reda på vilka problem och svårigheter som företagen ställs inför med 
försäljning på Internet men också de fördelar och nackdelar de har. I följande text kommer vi 
att presentera våra tillvägagångssätt.   

2.2 Kvalitativ forskning 

Tanken med denna uppsats är att vi vill studera vilka svårigheter och problem som företag 
ställs inför när de försöker göra handeln av kläder så säker och trygg som möjligt för kunden, 
men även som Patel och Davidson (2003) menar dvs. att upptäcka företeelser, tolka och förstå 
innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Då denna uppsats är 
utifrån ett företagsperspektiv så har vi valt att göra en kvalitativ studie. Vi anser att förståelsen 
för de problem som faktiskt påträffas vid denna företeelse bäst kan förstås genom detta 
forskningssätt. Det beror på att en kvalitativ metod använder forskare sig av för att få en 
djupare kunskap än vid kvantitativa studier anser Patel & Davidson (2003).  Enligt Patel och 
Davidson (2003) innebär kvalitativt inriktad forskning att man i datainsamlingen fokuserar på 
”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.  

Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet med kvalitativa undersökningar att skaffa en annan 
och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 
kvantitativa metoder. Bryman och Bell (2005) menar att den kvalitativa metoden fokuserar 
mer på ord vid datainsamlingen än siffror förklarar. I vår uppsats har också fokus legat mer på 
ord än på siffror, även om det vid ett antal tillfällen skrivits en del om resultat i procentform. 
Detta har vi använt eftersom vi velat få en uppfattning om vad konsumenterna anser vara dem 
viktigaste aspekterna som e-handlarna bör kontrollera, men också för att kontrollera att e-
handlarna haft en relativt korrekt uppfattning om dagens Internethandlare. Vidare har flera av 
våra intervjuer i denna studie har gjorts över telefon men detta infaller enligt Patel och 
Davidson (2003) inom ramen för kvalitativa studier, då de menar att det kvalitativt går att 
bearbeta och analysera ljudinspelningar.  
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2.3 Forskningsansats  

Patel och Davidson (2003) menar att forskarens arbete består av att relatera teori och 
verklighet till varandra. De menar vidare att det finns tre olika sätt för forskaren att relatera 
teori och empiri till varandra och dessa är deduktion, induktion och abduktion(Ibid.). Vår 
studie har fått ett deduktivt arbetssätt och presenteras mer ingående nedan.   

2.4 Deduktivt arbetssätt  

En forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandets väg. Vi har utifrån 
föreläsningar och litteratur blivit intresserade av att ta reda på om vissa påståenden vi hört och 
läst verkligen stämmer, vilket har legat till grund till denna uppsats. Enligt Patel och Davidson 
(2003) och Bryman och Bell (2005) kännetecknas ett deduktivt arbetssätt av att man utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier skapar hypoteser som sedan granskas empiriskt. Vi 
har låtit redan befintlig teori fått bestämma vilken information som samlas in, hur vi ska tolka 
denna information samt hur vi ska relatera resultaten till den redan befintliga teorin, vilket 
enligt Patel och Davidson (2003) också innebär ett deduktivt arbetssätt.   
 
Enligt Patel och Davidson (2003) ligger det en fara i att den befintliga teorin som forskaren 
utgår ifrån kommer att rikta och påverka forskningen så att intressanta nya rön inte upptäcks. 
Det har dock inte varit vårt mål utan mer att kontrollera och se efter om vissa teoretiska 
påståenden verkligen har fog. Vi vill även se vad dagens e-företag gör för att överbrygga de 
problem och svårigheter som finns.   

2.5 Validitet 

Vårt tillvägagångssätt för att få fram data har skett på fyra olika sätt, nämligen genom 
vetenskapliga artiklar, intervjuer, litteratur och genom internetsidor. Enligt Patel och 
Davidson (2003) är det viktigt att vi vet att det vi undersöker är det som vi avser att söka, dvs. 
att vi har god validitet. Vi har gått igenom mängder med vetenskapliga artiklar och många har 
inte haft någonting med vårt ämne att göra men vi har alltid funnit det vi varit ute efter. 
Validiteten kan kopplas till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig 
tolkning av den studerades livsvärld (Patel och Davidson, 2003).  

För att stödja våra påståenden i vår studie har vi valt att applicera något som Patel och 
Davidson (2003) kallar för triangulering, nämligen att vi validerar vår studie genom att välja 
flera olika datakällor, t.ex. olika personer, platser eller tidpunkter. Bryman och Bell (2005) 
menar att detta i många fall är det viktigaste kriteriet för en undersökning. Intervjuerna har 
haft den fördelen av att riktigt färska, där har vi fått information om vad de gör för att 
övervinna de problem och svårigheter som finns med e-handel.  

E-handel är ju ett försäljningssätt som är på frammarsch vilket innebär att det finns mängder 
av information, därför har det inte varit svårt att hitta och välja ut sådant som varit relevant för 
denna uppsats. Vi anser att de källor vi använt i denna uppsats har god validitet då det är så 
pass många teorier som stödjer varandra samt att detta ett ämne som argumenteras och 
debatteras på de flesta it-sajter etc.  
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2.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet refererar till det mått som bestämmer hur pass hållbart ett begrepp är (Bryman 
och Bell, 2005). Enligt Patel och Davidson (2003) handlar tillförlitlighet om hur väl 
instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag. Ibland kan resultaten vara ett ”felvärde” 
och det beror på brister i instrumentets tillförlitlighet(Ibid.). När vi inte kan erhålla ett mått på 
tillförlitligheten, får vi försöka försäkra oss om att vår undersökning är tillförlitlig på andra 
sätt(Ibid.). Det har vi gjort genom att läsa artiklar, intervjuat flera personer och läst litteratur.   

Som i vårt fall där intervjuer har använts är undersökningens tillförlitlighet enligt Patel och 
Davidson (2003) i hög grad relaterad till intervjuarens och observatörens förmåga. Som vi 
nämner lite längre ner i texten har vi använt oss av inspelningsverktyg för att inte missa 
viktiga uttalanden från respondenterna. Detta bidrar enligt Patel och Davidson (2003) till att 
vi kan försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt.  

2.6 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som samlats in tidigare av någon annan forskare. Det finns 
många fördelar med att använda sekundärdata. Det sparar både tid och pengar samtidigt som 
kvaliteten oftast är hög. Nackdelen är att kvaliteten inte kan kontrolleras och risken för 
misstolkningar ökar ju längre avståndet från primärkällan är  
(Bryman & Bell 2005). Detta har vi försökt överbrygga genom att använda mycket 
vetenskapliga artiklar från forskare inom ämnet och dessutom försökt stödja så många 
uttalanden som möjligt.  
 
Insamlandet av sekundärdata har för övrigt varit enkelt och gett oss mycket data, ibland lite 
för mycket vilket tvingat oss att prioritera såväl nyheter som trovärdighet och som varit 
relevant för vår studie. Det faktum att sekundärdata redan samlats in sparar tid och pengar åt 
oss, viket är välkommet i ett ändamål som detta. Vi har i denna studie använt sekundärdata i 
form av vetenskapliga artiklar, Internetartiklar, tidningar och böcker. 
 
Sökmotorn ELIN har varit ett mycket välkommet verktyg för insamlandet av sekundärdata 
där många vetenskapliga artiklar inhämtats. Internet i övrigt har varit väldigt bra då vi kunnat 
inhämta viktig information från bl.a. Posten och E-barometern.  

2.6.1 Primärdata 

Våra primärdata har vi samlat in i form av intervjuer, detta har skett både genom personliga 
möten men också genom telefonintervjuer. Primärdata är enligt Ghauri och Grønhaug (2005) 
data som insamlats av forskaren själv, exempelvis från intervjuer och enkäter. De menar att 
fördelen med primärdata är att materialet är anpassat till forskningsfrågan samt att forskaren 
har större kontroll över materialet. Nackdelen med primärdata är att det kan bli kostsamt, både 
i tid och i pengar. Ytterligare en nackdel är att forskaren är beroende av respondenterna och 
deras vilja av att medverka (Ghauri & Grønhaug 2005).  
 
Det näst sista påståendet stämmer till viss grad för oss då vi vid ett tillfälle åkte till Borås för 
att genomföra en intervju med Nelly.com vilket resulterade i kostnader för bensin. Vidare fick 
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vi betala för ett kassettband som vi inte fann vara av nytta då vi trodde att 
inspelningsverktyget vi lånat inte fungerade. Detta visade sig efter besöket inte stämma då vi 
fick igång diktafonen.  
 
Det sista påståendet som menar att vi varit beroende av respondenternas vilja att medverka 
stämmer såklart, men nästan alla som vi bad ställa upp på en intervju var mer än villiga att 
göra detta. Speciellt Nelly.com gav oss en mycket bra dag då vi inte bara fick en intervju men 
också middag och se på Elfsborg – Kalmar. Den enda respondenten av de tillfrågade som vi 
inte fick tag på var Zoovillage.com vilket var ett litet bakslag, men trots detta har vi fått rikligt 
med empiri som bidragit till att denna uppsats kunnat genomföras.  
 
Följande personer har intervjuats till förmån för denna uppsats: 
 

- Peter Eriksson, Operation Manager, Nelly.com 
- Robin Johansson, marknadschef, Stayhard.se 
- Victor Dahlborg, VD Pricerunner/ Trygg E-handel  
- Mathilda Lundin, sortimentschef, Bubbleroom.com  
- John Jeansson, Universitetsadjunkt, Handelshögskolan BBS 

    
Anledningen till att vi bestämde oss för att ta kontakt med Nelly var på grund av att de är ett 
av de ledande E-handelsföretagen inom klädförsäljning och för att vi ofta ser dem på tv och 
hör dem på radio. Detta ansåg vi vara anledning nog till att just Nelly skulle vara en värdefull 
källa för denna uppsats. Peter Eriksson är Operation Manager på Nelly och var den personen 
som vi kom i kontakt med och vi kunde inte varit mer lyckosamma! Peter gav oss massor med 
användbar information och bjöd även med oss på fotbollsmatch. 
 
Stayhard valde vi på grund av samma förutsättning som beskrev ovan nämligen för att de hör 
till toppen av e-handelsföretagen inom klädförsäljning. Robin Johansson är marknadschef och 
var den person som vi kom i kontakt med där och som försåg oss med mängder av värdefull 
information. 
 
Victor Dahlborg på Trygg E-handel var en väldigt nyttig källa för oss och valdes på grund av 
att han är opartisk. Han gav oss mycket information om vad e-handelsföretag bör tänka på och 
vilka svårigheter det är som idag tynger e-handlarens marknad och vad de kan göra för att 
övervinna detta. 
 
Bubbleroom är en annan framgångsrik klädförsäljare inom e-handeln. Självklart ville vi höra 
deras röst i ämnet som vi valt att undersöka, i detta fall kom vi i kontakt med Mathilda 
Lundin. Som de tidigare respondenterna gjort gav även Mathilda oss mycket värdefull empiri 
som har hjälpt oss snickra ihop denna uppsats. Med Mathilda var vi uppe i tre populära e-
handelsföretag inom klädhandeln vilket bidragit starkt till denna uppsats. 
 
Dock var vi inte nöjda där, vi ville ha någon som var lite av en specialist på området och 
denne specialist blev ingen mindre än John Jeansson, universitetsadjunkt på högskolan i 
Kalmar. John har tidigare agerat föreläsare för oss i kursen E-handel, där vi fått lära oss 
mycket om ämnet men också att John är en utbildad person på ämnet. Självklart skulle hans 
röst få göras hörd!   
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Vi hade förhoppningarna om att även Zoovillage skulle delta i denna uppsats men tyvärr har 
de inte gått att få tag på. Tur är i alla fall att de respondenter som medverkat i denna uppsats 
har varit så tillmötesgående att denna uppsats kunnat produceras, tack!   
  

2.7 Intervjuteknik 

Enligt Patel och Davidson (2003) har kvalitativa intervjuer så gott som alltid en låg grad av 
standardisering, dvs. frågorna som intervjuaren ställer ger utrymmer för intervjupersonen att 
svara med egna ord. Patel och Davidson (2003) menar vidare att intervjuaren ibland väljer att 
ställa frågorna i en bestämd ordning, eller med andra ord en hög grad av strukturering, ibland 
genomförs intervjun så att intervjuaren väljer att ställa frågorna i den ordning som faller sig 
bäst i det enskilda fallet, dvs. med en låg grad av strukturering.  

I vårt fall hade vi skrivit ner de frågor som vi var intresserade av att ta reda på, dessa frågor 
hade sin härkomst från personliga funderingar som vi skiftat utifrån teoretiska påståenden. 
Eftersom vårt arbete är strukturerat efter en kunds upplevelse av en e-handelssida innan, 
under och efter köp så strukturerade vi våra frågor även på detta sätt. Detta gjorde det enkelt 
för oss att dels följa intervjuguiden men också enkelt i det påståendet att det blir enklare för 
oss att skriva resultatdelen.   

Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet med en kvalitativ intervju att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen. Eftersom denna uppsats går ut på att se svårigheterna 
utifrån ett företagsperspektiv anser vi det vara bäst att gå på djupet hos ett antal respondenter 
som arbetar på e-handelsföretag, och detta fås bäst genom en kvalitativ intervju.  

2.7.1 Inspelning 

Under de intervjuer vi haft har vi vid alla tillfällen använt oss av inspelningsverktyg, i detta 
fall en mobiltelefon. Bryman och Bell (2005) menar att problemet med att transkribera 
intervjuer är tidförbrukningen. Detta har för oss inte varit några större problem då vi haft gott 
om tid. Vid ett par tillfällen har vi dock stött på problemet att vi inte hör vad respondenten 
säger, detta har dock lösts genom upprepning av den uttalade meningen.  

Bryman och Bell (2005) nämner även flera fördelar med inspelning av intervjuer. De menar 
på att inspelningar tillåter mer grundlig undersökning av vad människor säger, men också att 
man kan repetera vad respondenten sagt, vilket tillåter en mer korrekt transkribering.   

2.8 Källkritik 

Enligt Patel och Davidson (2003) måste vi försöka fastställa att de fakta vi presenterar är 
sannolika. För att kunna göra en bedömning om fakta eller upplevelser menar Patel och 
Davidson (2003) att vi måste förhålla oss kritiska till dokumenten. De menar vidare att den 
inledande källkritiken innebär att vi måste ta reda på när och var dokumenten tillkommit, men 
också varför. Bryman och Bell (2005) håller med om detta men skriver också ett ytterligare 
antal frågor som vi måste ställa oss innan vi använder dokument och dessa är bland annat: 
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- Vem producerade dokumentet? 
- Varför producerades dokumentet? 
- Är materialet äkta? 
- Är innehållet i dokumentet klart? 

De källor vi använt i detta arbete har alla haft pålitlig härkomst då mycket av vår teori har 
kommit från vetenskapliga artiklar som vi hämtat från sökmotorn ELIN. Men information har 
även kommit från litteratur och andra pålitliga hemsidor. För att än mer försäkra oss om att 
påståenden varit pålitliga har vi försökt stödja allt vi skrivit med fler teorier, artiklar etc. Flera 
av de vetenskapliga artiklar vi fått fram har många gånger varit ålderdomliga vilket vi har 
beaktat.  

3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel består av två avsnitt, den första innehåller en kortare inledning av begreppet e-
handel och dess utveckling. Därefter kommer vi på djupet behandla vissa av de svårigheter 

och problem som e-handlarna ständigt brottas med.    

 

3.1 Inledning  

”Internets föregångare, ARPANET, skapades genom ett projekt som USA:s försvarsministrar 
startade år 1969. Datakommunikationssystemet skulle fungera även om fienden skulle komma 
att förstöra en del av nätets förbindelser. Nätet sträckte sig ursprungligen till ett antal 
universitet, några forskningsanstalter och försvaret. När universiteten senare skapade 
nätverk som kopplades samman enligt samma princip föddes Internet. År 1992 kom det 
verkliga genombrottet: användargränssnittet World Wide Web introducerades och därmed 
kunde även privatpersoner börja kommunicera över nätet ”(Mercurious.nu, 2008).  
 
I takt med Internets utbredning så har e-handel fått en mer dominerande ställning hos ett 
flertal företag. Användandet av e-handel som en försäljningskanal är betydelsefull, då den på 
ett lättillgängligt sätt når ut till en mängd potentiella aktörer, såväl privatpersoner som företag, 
världen över – och det till en låg kostnad. Vilket i stort sett ingen kunde förutse eller ens 
diskuterade för 10 eller 15 år sedan. Det är e-handeln som får internet att framstå som en 
gigantisk distributions kanal världen över för varor, tjänster och även för direktörs - och 
professionella arbeten. Detta förändrar ekonomin, marknader och industrins struktur, 
produkter och tjänster och deras flöde; konsument segmentering, kundernas värderingar och 
beteende; arbetsmarknaden. Men genomslagskraften kommer kanske bli ännu mer märkbar i 
samhället och politiken, och framförallt hur vi ser på världen och oss själva i den (Turban, 
2008).  

 Definitionen av e-handel finns det många olika varianter på, varje författare eller individ har 
ofta olika definitioner på e-handel, nedan följer två stycken.  
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• Turban menar att det är processen att köpa, sälja, eller utbyte av produkter, tjänster 
eller information via datanätverk. (Turban, 2008) 

• Storbritanniens regering definierar e-handel enligt följande: E-handel är utbytet av 
information över elektroniska nätverk, i vilket steg som helst i leverantörskedjan, 
antingen inom organisationer, företagare emellan, företagare och kunder, eller mellan 
den allmänna och privata sektorn, antigen om den är gratis eller har ett pris. (Chaffey, 
2007)      

Den svenska e-handeln har vuxit stadigt de senaste åren under 2008 ökade den med 15 
procent. Den samlade e-handelsförsäljningen uppgick till 20,4 miljarder, eller 3.9 procent av 
detaljhandelns försäljning (I siffrorna ingår inte försäljning av digitala produkter). E-handeln 
bedöms även fortsättningsvis utvecklas starkare än den traditionella butikshandeln. Intressant 
att notera är också att försäljningen via internet fortsätter att öka trots den rådande 
lågkonjunkturen men inte i samma takt som tidigare (Internetworld 2009). 

 

Tabell 1. Den Svenska E-handeln, Internetworld 2009. 

 

Denna stadiga ökning inom e-handeln beror bland annat på att företagen blivit allt bättre på att 
utnyttja Internets alla fördelar (Turban 2008). Vidare menar Turban att det är få uppfinningar i 
människans historia omfattar så många fördelar som e-handeln gör. Möjligheten att nå ut till 
hundratals miljoner människor, mångfalden av möjligheter, den påhittighet och snabba 
tillväxt av stödjande infrastruktur, speciellt webben, resulterar i många potentiella fördelar för 
organisationer, individer och samhället. Dessa fördelar har precis börjat uppstå, men de 
kommer att öka markant i samband med att e-handeln hela tiden utvecklas (Turban, 2008). 

Nedan följer ett antal fördelar vilka har bidragit till e-handelns framgångshistoria: 
 
Global räckvidd: Det går snabbt och är kostnadseffektivt att nå kunder och leverantörer 
världen över (Turban, 2008). 
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Tillgänglighet: E-handlarna kan hålla butiken öppen ”twentyfourseven”(Fredholm 2000). 
 

Kundbeteende: Möjligheten att följa kunders beteende när de befinner sig på företagens 
hemsidor. Enligt Altinkemer och Ozcelik (2007) så innebär denna fördel att det inte bara är 
enklare att följa deras beteende i jämförelse med en fysisk butik utan att det även blir lättare 
att skräddarsy produkter och service för individuella behov. Genom att använda sig av 
Enkäter, cookies och kunders köphistorik är några av de sätt som företagen kan använda sig 
av (Turban, 2008).  

Kostnadsminskningar: Lägre kostnader för informationslagring, lager och distribution 
(Chaffey, 2007). 

Förbättringar i leverantörskedjan: Reducerar förseningar, inventarier och kostnader 
(Turban 2008). 

Mervärde: Fredholm (2000) nämner en annan viktig egenskap och består i att kunderna kan 
ges mervärde genom att information finns sammanställd och är tillgänglig på ett enklare sätt. 
Detta är givetvis bra på ett sätt, eftersom kunder kan känna en större trygghet när de vet mer 
om produkten. 

Möjligheten till virtuell bildteknik: Vilket bidrar till att e-handlarna kan förbättra 
upplevelsen för kunderna av produkterna genom att använda 3D bilder och videoklipp etc. 
(Svenskdistanshandel 2009).  

Förbättrade kund service och relationer: Genom att utnyttja communitys, bloggportaler och 
mailfunktioner. (Internetworld 2009)    

En av de branscher som har lärt sig att utnyttja Internets fördelar är klädesbranschen 
(Svenskdistanshandel 2008). Enligt Internet world 2009 så kommer Konkurrensen inom den 
onlinebaserade modebranschen att intensifieras i takt med att butikskedjorna försöker ta 
marknadsandelar på en av få marknader som fortfarande växer. Bakom marknadstillväxten 
ligger bättre betalningsmöjligheter online, bättre leveranssystem, och innovativa Internetsidor 
som gör det möjligt för kunderna att exempelvis prova kläder virtuellt. Samtidigt som detta 
börjar nu den första internetgenerationen växa till i köpkraft. Försäljningen av kläder på 
Internet står fortfarande för en liten del av klädförsäljningen på den europeiska marknaden, 
vilken uppgår till ungefär 300 miljarder euro per år. I dag sker tre till fem procent av 
försäljningen via Internet men siffran kommer att öka markant (Internetworld 2009). Enligt en 
studie av Forrester Research kommer försäljningen av kläder online att öka med mer än 
femtio procent i Storbritannien, Tyskland och Frankrike (Internetworld, 2009)    

Goldsmith och Goldsmith (2002) har via en enkätundersökning som innefattade 566 individer 
där 20 var medelåldern, kommit fram till att de som handlar på internet också tyckte att det 
var roligare, säkrare och snabbare än icke handlare. Online shopparna av kläder var mer 
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självsäkra i deras förmåga att handla online men även mer innovativa och kunniga av internet 
än de som inte handlade online(Goldsmith och Goldsmith, 2002). 

Självklart finns det en mängd olika fördelar med e-handeln, men tyvärr finns det också en 
baksida. Vilket även är fallet med e-handeln. I nästkommande avsnitt kommer vi att ta upp de 
nackdelar och problem som utvecklas till svårigheter vilka e-handlarna ständigt tvingas 
tampas med.     

 

3.2 Före köpet 

 

I följande avsnitt kommer vi att undersöka de svårigheter och problem som e-
handelsföretagen inom klädesbranschen upplever. Vi har valt att dela upp svårigheterna efter 

när de uppstår d.v.s. före, under och efter köpet. Detta gör vi för att få en enkel och tydlig 
struktur som kommer löpa som en röd tråd genom hela arbetet. 

3.2.1 Hemsidan 

Hemsidan är i regel det första intrycket kunderna får av ett företag som endast driver sin 
verksamhet över Internet. Utifrån denna upplevelse bygger sig sen kunden en uppfattning om 
företaget. Därför är det väldigt viktigt att det första intrycket är väldigt bra (Turban, 2008). 
Det goda intrycket måste också ges under en väldigt kort tid vilket är ett problem som e-
handelsföretagen ständigt brottas med. Internetworld (2008) menar att Internetbutiken inte 
behöver vinna designpriser, men den får heller inte se ”hemsnickrad” ut. Hela 27 procent av 
det svenska folket som e-handlar anser att en bra e-handelssajt ska kännas seriös 
(Distanshandeln idag 2008).  

 Weinberg (2000) menar att en designer av webbsidor måste överväga inte bara utseende och 
funktioner utan även laddningstid. Detta styrks av Goldsmith och Goldsmith (2002) som 
menar att webbsidor måste göras enkla samt lätta att använda, därför att icke användare inte är 
speciellt självsäkra på att de kan handla online på ett framgångrikt sätt  

3.2.2 Sex vägar fram till en god kundupplevelse 

Mark Hurst, grundare och president för konsultfirman Creative Good har tagit fram 6 vägar 
fram till en god kundupplevelse och som även kan användas som lathund för användbarheten 
på en internetsida (Mohammed et al, 2002). 

1. Gör din sida snabb. Kunder använder sega modem, få varje del att räkna. 
Gör grafiken liten, avlägsna struktur, och lita på texten, inte grafiken. 
Kunder vill uppnå sina mål med besöket på sidan, inte beundra grundarnas 
design talanger.  

2. Gör din sida enkel. Få din sida att endast tjäna kunderna. Designa inte din 
sida för att verka elegant för dina designers, eller flott för dina 
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marknadsförare, eller smart för dina chefer. Gör din sida snabb och enkel för 
kunder att nå fram till deras mål. Detta betyder inga webbläsar plug-in, inga 
grova felmeddelanden, och för e-handelssidor, inga komplicerade order 
processer.  

3. Erbjud en bra sökning. Sökningsformen borde vara enkel och borde göra det 
enkelt för kunder att hitta de produkter eller grundläggande information de 
vill ha. Kunder skriver ofta ett eller två ord som beskriver vad de vill ha – så 
gör dig säker på att namnen av dina mest populära föremål får fram bra sök 
resultat. En dålig sökmotor kan i slutändan skada din sida.  

4. Skaffa en utomstående åsikt. Lita inte på dina interna resurser för att skaffa 
det objektivet du behöver för att skapa din sida. Per definition, resurserna 
inuti företaget är redan påverkade av kunskap inom företaget. Skaffa istället 
en erfaren och professionell tredje part till hjälp.  

5. Använd klara kategorier. När kunder kommer till hemsidan så kommer de 
flesta att klicka på den länk som beskriver kategorin för den produkt de 
söker. Att framträdande och klart lista dina produkt- kategorier kommer att 
hjälpa kunder att få deras produkt snabbt och enkelt. 

6. Använd klara produktnamn. E-handelssidor använder ibland produktnamn 
som bara shoppare skulle förstå om de var bekanta med produkten eller 
katalogen. Anta inte att kunder förstår din jargong (Mohammed et al, 2002).  

3.2.3 Användbarhet  

Om en användare vill leta inventarier, kolla priser eller göra ett köp, så är användbarhet den 
måttstock som beskriver hur väl sidan hjälper eller hindrar en användare för att nå dessa mål 
(Mohammed et al, 2002). Användbarheten på sidan påverkas av flera olika element, 
exempelvis sidans laddningstid, strukturen på dess sidor och dess grafiska design påverkar 
alla användbarheten (Ibid.). Enligt Postens studie om distanshandeln så ska en bra e-
handelssajts främsta kännetecken vara att den är användarvänlig. Fyra av tio svenskar, 39 
procent, anser att en e-handelssajt måste vara lättnavigerad (Distanshandeln idag 2008). 
Internetworld (2008) skriver förutom de ovan nämnda, en annan viktig aspekt och det är 
kundens möjlighet att hitta produkterna på flera sätt och det är alltifrån varukategorier, 
varumärkeskategorier, sökrutor, topplistor och tips från personalen.  

3.2.4 Snabbhet 

Snabbhet refererar till den tid det tar för sidan att visas på användarens skärm (Mohammed et 
al, 2002). Designen på hemsidan är en annan egenskap som kan bidra till snabbhet, men 
Mohammed et al. (2002) menar att konsumenterna vill uppnå deras mål, inte beundra 
grundarnas designtalanger. En annan form av snabbhet är Internets förmåga att göra det enkelt 
för företag att snabbt ändra priser och svara på andra företags rörelser (Mohammed et al. 
2002). Enligt Chen och Chang (2003) är onlineshoppare kända för att ha dåligt tålamod. Det 
var beräknat att online shoppare i genomsnitt endast väntade i åtta sekunder på feedback från 
systemet innan de lämnade sidan (Dellaert och Kahn, 1999).  
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3.2.5 Säkerhet 

Enligt Mohammed et al. (2002) är frågor som, ”är den här sidan säker?”, ”kommer min 
immunitet att vara skyddad?”, ”kan jag lita på att sidan tar hand om mitt kontokort?”, frågor 
som kunder ställer sig då de försöker avgöra om de kan lita på en särskild sida. Om denna 
grundläggande tillit bryts, påverkar detta inte bara det fokala företaget utan hela industrin 
(Mohammed et al, 2002). 
 
En nackdel med onlineförsäljning som också påverkar säkerheten är den ofrånkomliga risken 
för ovälkomna besök, hackers kan ta sig in och ställa till det på webbplatsen, eller i värsta fall 
ta sig vidare via det lokala nätverket till andra system vilket avskräcker många kunder från att 
handla (Fredholm, 2000). Enligt Grabner-Kraeuter (2002) leder en dålig kundservice till 
otillräcklig infrastruktur, brist på förtroende, säkerhet och immunitet och ofta till förlorade 
intäkter.    
 
Det är intressant att notera att enbart 16 procent framhåller att en bra e-handelssajt ska erbjuda 
olika sätt att betala. En tolkning av resultatet är att det finns en allt högre tilltro till de 
etablerade betalningssätten på Internet. (Distanshandeln idag 2008).  

3.2.6 Information 

Informationens kvalité på hemsidan är kritisk för marknadseffektivitet. När osäkerhet 
angående en produkts kvalité är hög och köpare inte kan särskilja mellan hög- och 
lågkvalitetsprodukter, väljer de ofta produkten med det lägre priset. (Ling Wu och Yan Li, 
2006). Med andra ord är konsumenters förmåga att välja högkvalitetsprodukter vitalt för 
marknadseffektivitet (Ling Wu och Yan Li, 2006). Det är viktigt att presentera företaget och 
människorna bakom Internetsidan med bilder och texter. Lägg gärna upp mejladresser och 
telefonnummer till nyckelpersoner inom företaget, men hänvisa kundtjänstärenden till 
kundtjänst (Computer Sweden 2008).  
 
Vidare förklarar Computer Sweden att om du säljer välkända varumärken kan du utnyttja 
kundernas förtroende för varumärkena genom att tydligt lyfta fram dem. Det finns också en 
möjlighet att lyfta fram din logistik och betallösningspartner för att åka snålskjuts på deras 
varumärken. Var tydlig med information om att kunderna kan returnera varorna utan problem. 
Börja inte bråka om det fattas ett emballage eller dylikt. Är du gniden kommer kunden att 
berätta det för alla vänner och bekanta, på bloggar och forum. Om kunden har betalat för den 
returnerade varan bör pengarna skickas tillbaka snarast (Computer Sweden, 2008).  
 
Fler än fyra av tio svenskar, 44 procent av kunderna svarar att de ofta läser 
konsumentomdömen på Internet innan dem handlar. Det kan då vara en god idé att 
komplettera företagens produktinformation med andra konsumenters åsikter (Distanshandeln 
idag 2008).   

Även Mohammed et al. (2002) lyfter fram vikten av produktinformation. De menar på att 
företagarna ska använda klara produktnamn. E-handelssidor använder ibland produktnamn 
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som bara shoppare skulle förstå om de var bekanta med produkten eller katalogen. Anta inte 
att kunder förstår din jargong(Mohammed et al. 2002).   

Stapeldiagrammet nedan bygger på en undersökning av posten där svenska folket som e-
handlat besvarade frågan: Vilka är de enskilt viktigaste egenskaperna hos en "bra" e-
handelssajt? 
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(Tabell 2 Distanshandeln idag 2008) 
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3.3 Under köpet 

 

3.3.1 Avsaknaden av det taktila sinnet 
Samhället har växlat från det moderna värdesystemet till det postmoderna värdesystemet 
vilket innebär helt nya värderingar och krav från dagens samhälle. I dagens hyperkonkurrens 
som präglar allt fler marknader med globala aktörer blir det av allt större betydelse för företag 
att utveckla nya konkurrensfördelar för olika produkter och tjänster. Det ses som allt mer 
nödvändigt att tillfredställa individuella kundbehov eller önskemål för att bli framgångsrik 
(Hulten 2008).    

Därför blir det viktigt med sinnesmarknadsföringen som handlar om hur företag genom olika 
sinnesstrategier kan bygga upp och etablera en image som knyter an till kundernas identitet, 
livsstil och personlighet. Ett företag bör därför medvetet stimulera människans fem sinnen i 
sin butik och marknadsföring. Med hjälp av sinnesmarknadsföringen kan företagen bemöta 
sina kunder på ett intimare och personligare sätt. När företaget lyckas med att nå in i 
kundernas hjärna och hjärta och skapa en personlig touche baserad på känslor, njutning och 
värderingar, är det fråga om en ultimat sinnesupplevelse. Det ultimata består i att skapa en 
total sinnesupplevelse som omfattar de fem sinnena, vilket får sägas vara det slutgiltiga målet 
med sinnesmarknadsföring (Hulten 2008).     
 
Det är här e-handeln har sin akilleshäl eftersom internet i dagsläget framförallt saknar 
stimulerandet av det taktila (känsel) sinnet. Detta säger Turban (2008) då han menar på att 
många kunder gillar att känna och ta på produkterna vilket han ser som en begränsning inom 
e-handeln. Underhill (1999) menar på att konsumenter som handlar oproportionerligt mycket 
kläder troligen tycker om shopping och vill ha det emotionella och sensoriella nöjet av att 
beröra, titta och pröva kläder. Även Kim et al. (2008) menar att det faktum att köparen inte 
kan känna på produkten under köpet är av stor betydelse. Det kan till och med öka den 
upplevda risken tillräckligt mycket att kunden avstår från köp.   
 
Hulten (2008) är av den åsikten att det är genom huden människan upplever fysisk kontakt 
med omvärlden och kan utforska föremål omkring sig. Känselsinnet som är det taktila sinnet 
förstärker många gånger den totala upplevelsen. Känselsinnet blir därför av storvikt för hur 
kunderna uppfattar en produkt och dess kvalitet. Detta visar sig inte minst bland producenter 
av bland annat kläder, där valen av varumärken många gånger beror på hur produkterna 
fysiskt känns. Även Then och Delong håller med Hulten när de påstår att det är viktigt att 
kunden får en chans att ”känna och trycka” på produkterna och speciellt när det kommer till 
kläder (Then och Delong, 1999).   
 
Känselupplevelsen som produkterna ger upphov till är viktig för sinnesupplevelsen. Därför 
gäller det för företag att fånga upp de ögonblick som ges för att beröra kunden. Sådana 
situationer kan uppstå då kunden exempelvis rör vid ett klädesplagg. I samma stund 
registreras känselintryck som erfarenheter och upplevelser, vilka sedan ligger till grund om 
det blir ett köp eller inte (Hulten 2008). 
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Postens undersökning av svenska kunders köpbeteende över Internet styrker även Hultens 
påstående. Då Fyra av tio svenskar, 41 procent, svarar att de först tittar i en postorderkatalog 
innan de köper en vara över Internet. Denna kanal används i något större utsträckning av 
kvinnliga konsumenter än av manliga. En anledning skulle kunna vara att kläder, det varuslag 
kvinnor oftast handlar på distans, ofta marknadsförs via postorderkataloger (Distanshandeln 
idag 2008). Ungefär en av fem svenskar, 22 procent, går först till en vanlig butik för att 
granska den vara de ska köpa på webbsidan. En möjlig förklaring till detta är att kunderna ofta 
vill prata med en sakkunnig innan köpet och få en chans att ”känna” på produkten vilket är av 
stor betydelse för kunderna när det gäller exempelvis kläder och hemelektronik. 
(Distanshandeln i dag 2008).  
 
Enligt Harrison-Walker (2002) och Srinivasan (2002) har det blivit viktigare för element som 
är involverade i designen av en webbsida såsom bakgrundsfärg, fonter, bilder, loggor, 
orderformulär och köpprocesser, att de levererar förstärkta kundupplevelser. Informations- 
och kommunikationsutbyte med kunderna kan enligt Hultén et al (2008) försvåras av ett 
otydligt färgval. Förstärkta kundupplevelser fortsätter Harrison-Walker (2002) och Srinivasan 
(2002) är speciellt viktiga för sensoriska produkter såsom kläder, smycken och tillbehör, vilka 
upplevs genom en eller flera av de fem sinnena. Detta stöds av Vertons (2001) argument att 
en personlig köpupplevelse via olika incitament och virtuell bildteknik är viktigare att 
uppmuntra än klädesartiklarna konsumenterna handlar på Internet.   
 

3.3.2 Svårigheter i köpprocessen 

Ett annat känt problem med dagens internethandel är den osäkerhet kunder kan uppleva med 
att lämna ut personuppgifter och kontokortsnummer. I den fysiska butiken kan du välja att 
vara anonym eftersom du får produkten direkt i hand och betalar varan kontant. Vilket kan ses 
som en trygghet för många oroliga konsumenter (Turban 2008). Detta gäller inte för e-
handlare då köpen sker på distans och för att produkten skall hitta fram till kunden är det en 
förutsättning att vissa uppgifter lämnas. Att som kund känna trygghet vid betaltransaktionen 
är kanske den enskilt viktigaste kringtjänsten som en e-handlare kan upphandla (Computer 
Sweden, 2008).   

Chen och Chang (2003) menar att de två mest förekommande anledningarna till att 
internethandeln blivit framgångsrik är på grund av priset och bekvämligheten. Att man som 
kund kan handla online utan att lämna huset eller kontoret och få produkten levererad till 
dörren är av stort intresse för många konsumenter. Detta kräver såklart att företag erbjuder 
kunder ett enkelt och snabbt sätt att lägga en order Chen och Chang (2003). Fredholm (2000) 
menar att det ska vara enkelt att göra en beställning utan att behöva fylla i en massa uppgifter 
som inte har med köpet att göra(ibid.). Detta är något som stöds att Spiller och Lohse (1998) 
som även de menar att kunder kanske inte uppskattar att upprepande behöva fylla i 
information såsom namn, adress, etc. för att fullgöra en internetorder.  
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Att tillhandahålla enkelhet och snabbhet vid order är ett krav som alla e-handlare borde 
uppfylla för att kunderna ska känna sig nöjda och för att de ska uppnå ett av sina primära 
motiv för att Internethandel (Vijayasarathy och Jones, 2000). Vidare skriver Vijayasarathy 
och Jones (2000) att ju längre och desto mer komplicerad en orderprocess är desto större är 
chansen att man går miste om en potentiell försäljning. Fredholm (2000) menar att kunden vid 
ordertillfället ska ha ett bra stöd för att få relevant information om de produkter som säljs. 
Egenskaper, priser och leveransinformation skall tydligt framgå.  

Den vanligaste betalningsmetoden bland svenska konsumenter är enligt e-barometern (2008) 
kontokortet. Därefter placerar sig överföring via internetbank. Fakturaalternativet placerar sig 
först på en tredje plats med en femtedel av betalningarna. Dock är direktbetalning och faktura 
mer önskvärt om konsumenterna tillfrågas (E-barometern, 2008.) Överföring via internetbank 
är den betalningsmetod som de svenska konsumenterna helst föredrar, vilket också är 
passande då e-barometern skriver att en tredjedel av företagen idag använder överföring via 
internetbank. Denna betalningslösning, där man via sin bank betalar för varorna, anses också 
vara den säkraste och enklaste för konsumenten.   

Däremot innebär den att e-handelsföretaget måste ingå avtal med de olika bankerna vilket 
sannolikt bidrar till att många mindre företag avstår från denna lösning (e-barometern, 2008). 
Postförskott kan kunden uppleva som tryggt men knappast bekvämt (Fredholm, 2000). Den 
osäkerhet som råder på internet tror sig Vijayasarathy och Jones (2000) kunna förklara med 
att konsumenterna inte känner sig hemma i internetjargongen och den tekniska kodningen. 
Vidare menar de på att misstron kan förklaras på en del incidenter och bedrägerier som 
inträffat i dess tidiga utvecklingsskede (Ibid.).  
 
Dock är det enligt Vijayasarathy och Jones (2000) relativt säkert att med avancerad kryptering 
göra överföringar på Internet utan hinder eller missbruk. Därför är det enligt Vijayasarathy 
och Jones (2000) paradoxalt att konsumenter handlar med kreditkort på restauranger eller 
lämnar kreditkortsinformation över telefonen utan att reflektera över att detta är en större risk 
än när informationen måste överföras via internet.  E-barometern (2008) menar att 
betalningssäkerheten fortfarande står som en av internethandelns stora utmaningar.  
 
Det faktum att de flesta ibland oroar sig över betalningsmomentet innebär givetvis att e-
handeln går miste om affärer (E-barometern, 2008). Svensk distanshandel hävdar att 81 % av 
de svenska konsumenterna oroar sig över betalningarna över Internet. Computer Sweden 
(2008) hävdar att ju fler betalsätt som erbjuds desto större kommer andelen besökare som 
avslutar sina köp att vara. Computer Sweden (2008) hävdar också att då nya säkrare 
kortlösningar är här så bör kort bli framtidens vinnare. 
 
E-barometern gjorde 2007 undersökningar för att fastställa vilka betalningssätt som företagen 
erbjöd dess kunder. 2008 gjordes samma undersökning och visade främst att företagen utökat 
möjligheten för konsumenten att betala med faktura. Enligt Computer Sweden (2008) är 
möjligheten att kunna erbjuda kunden flera smidiga och säkra betalningsalternativ, avgörande 
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för ett e-handelsföretag. Vidare skriver Computer Sweden att betalsättet företaget skall 
erbjuda beror på målgrupper, produkter, ordervärde och vilka länder det säljer till.  
 
Kassim och Ismail (2009) menar också på att det är vitalt att kunder känner att informationen 
de lämnar är konfidentiell och inte säljs till andra.  De måste känna tillit för att transaktionerna 
de gör online är säkra. Svensk Distanshandels VD Bo Lindell uppmanar konsumenter att leta 
efter Trygg E-handel symbolen när de handlar på nätet. Bo Lindell menar på att när 
konsumenten ser symbolen i anslutning till en e-handlare ska man kunna lita på att man kan 
handla tryggt och säkert. Anderson och Kerr (2002) menar vidare att upp till 75 % av 
onlineshopparna inte slutföljer deras köp på internet, utan att de istället använder de e-
handelssidor för att söka produkter innan de fulländar sitt köp genom telefon eller i en butik.  

Enligt Kassim och Ismail (2009) är rädslan för ett undermåligt säkerhetssystem den aspekt 
som mest påverkar användandet av internettjänster. På grund av den upplevda faran att 
kunders personliga information kan läcka ut till andra, så ställs online tjänster inför tillväxt 
och utvecklings utmaningar (Kassim och Ismail, 2009).     

Tabell 3 Betalningslösningar, E-barometern 2008 

Enligt e-barometern baseras valet av den betalningslösning företagen erbjuder dess kunder på 
att skapa trygghet. Sannolikt baseras företagens val på det faktum att en trygg konsument i 
högre utsträckning vågar trycka på ”köp” (E-barometern 2008). 
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3.4 Efter köp 

 

3.4.1 Leverans 

När en kund köper en produkt i en fysisk butik är själva leveransen inte ett problem då kunden 
får produkten direkt i handen. E-handel har dock inte denna självklarhet utan brottas med 
problemet att få produkten till kunden både skadefri och i tid (Internet world, 2008),  

Det blir därför viktigt att e-handlarna har snabba och exakta leveranser. I en leverans ingår 
inte bara själva transportdelen, utan allt ifrån lager till att kunden får varan i handen. 
Fredholm (2000) menar att det vore värdefullt att utarbeta ett samarbetsavtal med ett 
logistikföretag istället för att bygga upp en egen distributionsapparat. Fredholm får medhåll 
från Warden et al.(2006) som menar att det är viktigt att erbjuda ett fraktalternativ som 
inkluderar leverans hem till dörren och att leveranstiden skall vara kort, annars kan kunden 
lika gärna handla i en fysisk butik. Enligt Liang och Lai (2002) är det dessutom viktigt att 
erbjuda flera olika leveransalternativ så att kunden har flera alternativ för hur de vill motta 
leveransen. De flesta Internetshoppare vill ha leveransen hela vägen hem till bostaden 
alternativt till arbetsplatsen (Fredholm, 2000).  
 
Enligt branschtidningen Internetworld är snabba leveranstider ett absolut måste för att behålla 
kundernas förtroende. Grundregeln är att kunderna alltid vill ha produkterna så fort som 
möjligt. Om kunden vill ha ett nytt plagg att ha på sig till helgen är leveranstiden direkt 
avgörande. Eftersom kunden annars kan sätta sig i bilen och köra till en fysiskbutik för att 
inhandla ett nytt plagg. E-handelsföretagens produkter konkurrerar direkt med utbudet i 
fysiska butiker, därför måste de erbjuda snabba leveranser. Även fast Anders Holm logistik 
ansvarig på posten poängterar att det generellt sett är kläder som det är minst bråttom med. En 
förklaring till det kan vara att de kläder kunderna handlar via Internet ofta har en speciell 
nisch, och kanske inte går att köpa i de lokala butikerna. (Internetworld 2009)     
 
Även ålder har betydelse för vilken leveranstid som uppfattas som acceptabel. Yngre personer 
vill ha sina varor snabbare. De har inte tålamodet att vänta. En undersökning Internetworld 
genomfört visar att nästan 80 % av konsumenterna i ålderspannet 14 – 22 år anser att en snabb 
leverans är viktigast när de beställer varor på Internet. Många äldre är vana vid postorder och 
de har mer förståelse för att de kan ta tid. En webbsida som säljer kläder till äldre damer 
behöver förmodligen inte ha snabba leveranser som främsta säljargument. (Internetworld 
2009).  
 
Modellen nedan visar vilka framgångsfaktorer som E-handlarna tycker är viktigast. Där de 
bedömt följande kategorier utifrån en skala mellan ett till fem.    
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Tabell 4. E-handlarnas framgångsfaktorer, Internet world 2009. 

3.4.2 Returer 

Ett sätt att öka tryggheten hos kunderna är att erbjuda enkla sätt för kunderna att skicka 
tillbaka det erhållna plagget (Posten.se). Drygt hälften, 53 procent, av svenskarna som 
distanshandlar minst en gång per år svarar att de någon gång har återsänt en vara. Högst är 
andelen bland de kvinnliga respondenterna där två av tre, 66 procent, någon gång har 
returnerat en vara. Posten menar även att den kund som en gång varit missnöjd, men fått 
riktigt bra hjälp med att lösa sitt problem är den som i slutändan är den mest nöjda kunden. 
Posten skriver vidare att när det handlar om köp på distans dyker problemen ofta upp i 
samband med en eventuell retur. Men med enkla returlösningar kan denna typ av problem 
minimeras(Posten.se).  

För att bygga en god relation till sina kunder är det nödvändigt att alla delar av 
inköpsprocessen fungerar bra, även då konsumenterna vill byta eller av annan anledning vill 
returnera en vara(Ibid.). Posten skriver att varannan distanshandelskonsument aldrig har 
returnerat en vara de handlat på distans. Nästan nio av tio av svenskarna som inte returnerat 
en vara, 86 procent, pekar på att de alltid varit nöjda med de varor de köpt på distans. Enbart 
sex procent pekar på att det är för krångligt att returnera varor. Än färre, tre procent, svarar att 
de inte ansett det vara värt besväret(Ibid.). Then och Delong (1999) hävdar att konsumenter 
tenderar att köpa mer kläder om de uppfattar funktioner kring returer som bekväma. Vidare 
menar de att bekväma och säkra system för beställning och erbjudandet av produkter som har 
ett utbud av godtagbar passform i motsats till en exakt passform även kan bidra till ökat köp 
(Ibid.).  

Sammantaget stärker dessa resultat bilden av en väl fungerande infrastruktur för 
distanshandeln. En god returhantering bäddar tillsammans med en välfungerande utdelning 
och långa öppettider för en trygg och smidig distanshandel(Posten.se). 
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3.4.3 Garanti 

Gordon (1999) skriver att den dramatiska tillväxten i e-handeln har introducerat nya 
utmaningar, och klagomål från kunder är en av dessa. Den mest vanliga typen av klagomål är 
den mot internettransaktioner och inkluderar återbetalning och faktureringsdispyter, 
återlämning och bytes- policys, defekta produkter och dålig kundservice (Yianakos, 2002). 
Viktigast att säga om garanti är å andra sidan att det enligt Konsumentverket alltid är frivilligt 
för säljaren att lämna garantier. Men företagande.se menar att det är viktigt att ge sina kunder 
en garanti där de kan byta eller få pengarna tillbaka om de inte är 100 procent nöjda. Det kan 
låta riskabelt men har företaget en bra produkt/tjänst kommer det sällan hända att kunden ber 
om pengarna tillbaka (företagande.se). Trygg E-handel menar på att om garantier ges, skall 
villkoren för dessa tydligt framgå. Det skall även framgå om garantin gäller i Sverige (Trygg 
E-handel).  

3.4.4 Lojalitet & relationer  

En förutsättning för att få kunder att komma tillbaka och handla på företagets sajt är att 
kunderna är nöjda. Turban (2008) menar att tillfredsställelse är en av de viktigaste 
kundreaktionerna när det gäller B2C i online omgivning. Turban skriver vidare att företags 
förmåga att upprätthålla kunders känsla av tillfredsställelse i onlineshoppingen är lika viktigt 
som den höga nivå på tillfredsställelse som är kopplad till andra nyckelresultat såsom, 
återköp, positivt Word - of – mouth etc.(Turban, 2008).  

Enligt Turban (2008) skulle 80 procent av högt tillfredsställda konsumenter handla igen inom 
två månader, och 90 procent skulle rekommendera internetförsäljare till andra. Å andra sidan 
ligger konkurrenternas hemsidor bara ett par klick bort, vilket medför att graden av lojalitet är 
låg (Reichheld et al. 2000). Nöjda kunder är därför mycket viktigt, eftersom 87 procent av de 
missnöjda kunderna permanent skulle lämna internetförsäljarna utan några klagomål menar 
Turban (2008). Många gånger har fysiska butiker fördelen att deras konkurrenter inte ligger 
dörr i dörr, men för E-handelsföretag är detta inte fallet, att bibehålla sina kunder blir med 
andra ord blir en stor utmaning (Turban, 2008). 

Enligt Turban (2008) står kundlojalitet för ”ett djupt engagemang för att göra upprepande 
återköp av en föredragen produkt/tjänst i framtiden, som på så sätt skapar upprepande köp av 
samma varumärke eller samma varumärkesset, oavsett situationsinfluenser och 
marknadsföringsinsatser som har möjligheten att skifta beteenden. Att behålla och attrahera 
lojala kunder är fortfarande den viktigaste uppgiften för alla säljande företag, inkluderat e-
försäljare (Turban, 2008). Enligt Semeijn (2005) är lojala kunder dessutom speciellt viktiga 
inom e-handel. Reichheld et al. (2000) menar att vinsten kommer öka med längden på 
kundrelationen, detta anser de vara av så stor vikt att de benämnt detta som den gyllene 
regeln. Utökad kundlojalitet kan innebära lägre kostnader på flera sätt för företag: lägre 
marknadsföring och reklamkostnader, lägre transaktionskostnader, lägre kostnader i 
kundomsättning osv. (Turban, 2008).   
 
Enligt Reichheld et al. (2000) bör internetmarknadsförare i syfte att attrahera nya och behålla 
nuvarande kunder, skapa bonusprogram. Det grundas på att klädeshandlare många gånger 
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sparar deras favoriserade klädsidor som bokmärken och återvänder dit när de är i behov av 
informationssökning och underhållning (Reichheld, 2000). På grund av detta menar Kim och 
Kim (2004) att e-lojalitet kan bibehållas om företag erbjuder förstagångsanvändare bonusar 
och belöningsprogram.  

Ett annat sätt att öka lojaliteten enligt Internetworld (2009) är att använda sig av modebloggar 
som blivit en verklig maktfaktor inom klädförsäljning. Enligt internetstatistik.se (2009) finns 
det idag 350 000 bloggare i Sverige och denna siffra forstätter ständigt att växa. Därför knyter 
Lindex modebloggarna allt närmare sin Internetbutik. Bloggare som skriver om en enskild 
produkt i Internetbutiken får en länk tillbaka. Internetworld skriver att när Lindex la ut sin 
barnkollektion i Internetbutiken med motiv från barnprogrammet fem myror hade de tagit in 
fyra gånger mer än den största vanliga Lindex butiken. De hade ingen marknadsföring, men 
efter att någon blogg och något forum skrivit om kläderna sålde nätbutiken av 75 % av lagret 
inom fyra timmar.  

”Att kunna läsa om vad andra skriver om kläderna är som att möta en väninna i butiken. Ofta 
parar bloggarna ihop ett plagg med andra och på så sätt kan kunderna se om det passar 

deras egen stil. 

- Internetworld, 2009 

Kundlojalitet har också fördelen av att stärka ett företags marknadsposition då lojala kunder 
hålls borta från konkurrensen (Internet world 2009). Semeijn (2005) menar också på att 
anskaffandet av kunder via Internet är kostsamt och då konkurrensen endast ligger ett klick 
bort verkar e-lojalitet vara vitalt både när det gäller ekonomi och konkurrens. Reichheld et al. 
(2000) menar dessutom att det är mer troligt att lojala kunder blir hänvisade till sidan av 
vänner än av rabatter. Vidare förklarar Reichheld att en väl genomförd undersökning av 
kunders beteende och köpmönster med mål att skapa individuella erbjudanden har mycket 
god effekt gällande lojalitet. Internet erbjuder här effektiva verktyg för att kartlägga 
kundbeteenden. Vidare kommenterar han att ingen marknadsföring i världen för god lojalitet 
kan kompensera dålig kundservice, tunt kundvärde eller för en kundrelation byggd på gamla 
meriter. (Reichheld et al. 2000)  
 
 Kompendiumet E-handel från 2008 är inne på samma spår när de säger att e-handlarna bör 
satsa på service. De flesta konsumentbutiker är helt fokuserade på pris medan B2B butikerna 
normalt bättre förstår värdet av god service. Det är svårt att lyckas på Internet om man är för 
dyr då marknaden är i det närmaste transparent på grund av prisagenter såsom Pricerunner 
och Prisjakt. Men service är en viktig faktor för att vinna nya kunder och tjäna mer på 
befintliga. En professionell kundtjänst som ger råd till kunder som handlar komplicerade 
produkter är ett sätt att slippa priskriga sig ner till botten. Genom att vara tillgänglig i telefon 
när kunderna handlar, och inom ett par timmar svara på mejl, skapas ett mervärde (Computer 
Sweden 2008).      
 
Dock har introduktionen av internetteknologier potentialen att försvaga varumärken och 
avskräcka kundlojalitet. Kunders förmåga att handla, jämföra, och byta till andra försäljare 
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blir enklare, snabbare, och mindre dyrt med hjälp av sökmotorer och andra teknologier. E-
lojalitet refererar till en kunds lojalitet till en e-försäljare eller en tillverkare som säljer direkt 
på nätet eller till lojalitetsprogram som levereras online eller stöds elektroniskt. Företag kan 
främja e-lojalitet genom att lära sig deras kunders behov, prata med kunder, och ge superb 
kundservice(Turban, 2008). Reichheld et al. (2000) menar att om företag kan attackera rätt 
grupp med potentiella kunder online, vinna deras tillit och använda teknologin både för att 
hjälpa och förstå dem bättre, kan företag bygga grunderna för en verksamhet som kommer 
fortsätta att generera vinst många år framåt.     
 
I artikeln ”The Role of Word of Mouth” visar författarna Gauri, Dinesh K. Bhatnagar, Amit 
och Rao Raghav genom en undersökning vad som har störst inverkan på kundlojalitet. Störst 
inverkan visade sig andra kunders omdömen och utvärderingar som visas på Internetsidan ha. 
Det visade sig också att det inte är antalet omdömen en Internetsida har, utan hur hög den 
positiva procenten är som är avgörande. I en jämförelse mellan Amazon.com och Half.com 
beskrivs att trots att Half.com är billigare har Amazon.com fler kunder. Kundlojaliteten för 
Amazon.com menar de beror på att Amazon.com har kundomdömen visade på sin sida, vilket 
Half.com inte har (Gauri, Dinesh K. Bhatnagar, Amit and Rao Raghav 2008).   
 
Även artikeln e-handelns framgångsfaktorer belyser vikten av kundomdömen då den anser att 
lyckad e-handel handlar om att reducera kundens osäkerhet samtidigt som den ökar 
lojaliteten. Vi vet att personliga rekommendationer från vänner och kollegor är mycket viktigt 
vid köpbeslut. På webben kan kundernas egna recensioner, betyg och rekommendationer öka 
försäljningen. Dåliga betyg är egentligen inget problem för ingen vill sälja dåliga produkter. 
Då är det bättre att sälja populära produkter och minska kostnaderna för returer och 
reklamationer. (Computer Sweden 2008) Samma artikel beskriver vidare att förutom 
möjligheten för kunderna att betygsätta och recensera varorna, så tillåt dem att ladda upp 
bilder och videor, erbjud tipsfunktioner för att nå kundernas åsikter, blogga, chatta, gör 
personliga topplistor, omröstningar, krönikor etc. Det finns egentligen ingen gräns för vad du 
kan göra, men glöm inte att kärnverksamheten är att sälja. (Computer Sweden 2008) 
 
Även Fredholm (2000) skriver att en av de verkliga utmaningarna med internet som stöd för 
marknadsföringen är möjligheten till både bredare och fördjupad dialog med kunderna. 
Många företag missar att det måste finnas personal avsatt för att sköta den dialog med kunder 
och potentiella kunder som uppstår via e-post (Fredholm, 2000).  

Enligt Mohammed et al. (2002) innebär kommunikation den dialog som utvecklas mellan 
internetsidan och dess användare. Denna kommunikation kan ske i tre olika former: företag 
till användare och är exempelvis e-mail, användare till företag kan vara en kundservice 
förfrågan, eller tvåvägs kommunikation (direkta meddelanden)(Ibid.). Mohammed et al. 
(2002) skriver vidare att god kommunikation kräver högre prestanda från online försäljaren. 
Detta kan enligt Mohammed et al. (2002) mätas i termer av effektivitet t.ex. tid det tar att 
svara, samt företagets förmåga att svara rätt på frågorna.  
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3.4.5 Kundtillfredsställelse  

Tillfredsställelse är en av de viktigaste kundreaktionerna när det gäller B2C i online 
omgivning. Att upprätthålla kunders känsla av tillfredsställelse i onlineshoppingen är lika 
viktigt som den höga nivå på tillfredsställelse som är kopplad till andra nyckelresultat såsom, 
återköp, positivt Word - of – mouth etc.(Turban, 2008). Enligt Turban (2008) skulle 80 
procent av högt tillfredsställda konsumenter handla igen inom två månader, och 90 procent 
skulle rekommendera internetförsäljare till andra. Å andra sidan skulle 87 procent av de 
missnöjda konsumenterna permanent lämna internetförsäljarna utan några klagomål (Turban, 
2008).  

Turban (2008) har med bakgrund från Cheung och Lee tagit fram ett uppdaterat ramverk över 
kundtillfredsställelse inom internetshopping genom att jämföra slutanvändarens 
tillfredsställelse med utgångspunkt från servicekvalité. Förmågan att kunna förutse 
kundtillfredsställelse kan vara användbart då webbsidor ska designas, men också för reklam 
och marknadsföringsstrategier (Turban, 2008). 

Förenklat menar Turban (2008) att kvalitén på de tre nedanståendes attribut kommer att bidra 
till konsumentens slutgiltiga grad av tillfredsställelse. Lyckas företaget att t.ex. hålla en enkel 
design på hemsidan, där det är lätt att navigera (röra sig på sidan), så kommer kundens grad 
av tillfredställelse att vara högre än om låt säga informationens omfattning var undermålig.       
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Informationskvalité 

 

 

 

 

 

Systemkvalité 

 

 

 

 

 
Servicekvalité  

Figur 3. Ramverk över kundtillfredsställelse 

 

 

 
Figur 1. Ramverk över kundtillfredsställelse, Turban (2008). 

 

3.5 Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning över de svårigheter och problem vi tagit upp i den teoretiska 
referensramen. 

 

Föreköp 

Hemsidan: Det första intrycket måste ges under en väldigt kort 
tid, vilket är ett problem som e-handlarna ständigt 
brottas med.  

Under köp 

Innehålls precision 
Up-to-date innehåll 
Information presentation  
(synlig representation av produkterna) 
Informationens fullständighet 
(Detaljerad beskrivning av produkterna) 

Immunitet och säkerhet 
Enkel design 
Lätt att navigera 
Lätt att använda 
Konsistensen på webbsidan 
 

Flexibilitet (Fakturering och 
leveransalternativ) 
Lägligheten på orderleveranser  
Precision på orderleveranser 
Skick på mottagna produkter 
Ansvarsfullhet  

Kundtillfredsställelse hos en 
internet affär 
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Avsaknaden av det taktila sinnet: Möjligheten att inte kunna ”känna” och pröva 
kläderna, skapar en osäkerhet hos många kunder.  

Avsaknaden av fysisk personal: Människor har fortfarande svårt att lita på 
papperslösa och anisktslösa transaktioner. 

Köpprocessen: Svindleri och bedrägeri har de senaste åren ökat i 
stor grad. Vilket bidrar till att många kunder känner 
en osäkerhet av att lämna ut av person – och 
kontokortsuppgifter. Dessa aspekter avskräcker vissa 
kunder från att köpa.  

Efterköp 

Leveranser: Då affären sker på distans är det oerhört viktigt med 
snabba och exakta leveranser. 

Returer: Då kunderna inte har någon möjlighet att ”känna” 
på produkterna, är det av stor vikt att e-
handelsföretagen gör det smärtfritt för kunderna att 
skicka tillbaka varor. 

Garanti: Den mest vanliga typen av klagomål är den mot 
internettransaktioner och inkluderar återbetalning 
och faktureringsdispyter, återlämning och bytes- 
policys, defekta produkter och dålig kundservice.
   

Lojalitet: Lojaliteten på Internet är ett stort problem, vilket gör 
det svårt att behålla sina kunder.  
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4. Resultat och diskussion 
 

I följande del av uppsatsen kommer en redogörelse för olika röster från samhället om e-
handelns svårigheter och hur respondenterna gjort för att överbygga dessa hinder. Vi har valt 

att dela upp detta kapitel i tre olika delar precis som i referensramen; före, under och efter 
köpet. Syftet med denna del av uppsatsen är att dels genom intervjuerna med e-handlarna 

redogöra för hur ett enskilt företag tacklar e-handelns svårigheter och hinder, men även för 
företaget Trygg e-handel och universitetsadjunktens kunskaper om hur e-handelsföretagen 

generellt ska hantera svårigheter och problem. 

 

Vårt resultat har vi byggt utifrån följande intervjuer: 

 
Robin Johansson Marknadschef på Stayhard.se 

Peter Eriksson Operations Manager på Nelly.com 
Mathilda Lundin Sortimentschef på Bubbleroom.com 

John Jeansson Universitetsadjunkt på Handelshögskolan BBS 
Victor Dahlborg VD för Pricerunner och Marknadschef på Trygg E-handel 

 

Den som vill ha ytterligare information om respondenterna samt intervjuerna så finns det att 
tillgå i bilagorna. 

4.1 Före köpet 

4.1.1 Hemsidan 

Hemsidan är i regel den första kontakten kunderna får av ett företag som endast driver sin 
verksamhet över internet. Av denna upplevelse bygger sig sen kunden en uppfattning om 
företaget. Därför är det väldigt viktigt att det första intrycket är väldigt bra. En bra utformning 
och design på hemsidan inger förtroende, trygghet och lockar till köp (Turban 2008). 

Victor Dahlborg arbetar på Trygg E-handel som är en organisation som ställer krav på e-
handelsföretagen att göra det tydligare på sina webbplatser om de villkor som gäller när 
kunderna handlar hos dem. Victor berättade att det första man ska tänka på är att öka 
konverteringsgraden d.v.s. att undersöka hur många av de som besöker sajten som faktiskt 
handlar. Victor menade på att ungefär 60 procent lämnar sidan efter att de har lagt varor i 
varukorgen. Vi har i vår teoretiska datainsamling funnit stöd för detta, då Anderson och Kerr 
(2002) menar att upp till 75 procent av onlineshopparna inte slutföljer deras köp på internet. 
Som synes är procentnivåerna lite olika vilket kan bero på tidsskillnaderna, men det faktum 
att det nämns i såväl teori som resultat ger ändå underlag för att denna aspekt är relevant.   

Victor på Trygg E-handel betonade vikten av att ha en proffsig och snygg design på hemsidan 
och fick medhåll av Robin Johansson på Stayhard.se som menade att en tanke bakom 
utformningen av hemsidan är att föredra. Han betonade också vikten av att leverera rätt 
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budskap. Weinberg (2000) menar att en designer av webbsidor inte bara måste överväga 
utseende och funktioner utan även laddningstid.   

Turban (2008) menar att kunden genom hemsidan skapar sin uppfattning om företaget, vilket 
innebär att första intrycket är viktigt. Robin vill att sidan ska se ut som det man har på sidan. 
För den ska ändå representera det du säljer. Om man säljer billiga secondhand produkter ska 
man kanske inte ge hemsidan ett exklusivt intryck. Peter Eriksson på Nelly.com berättade att: 

”Vi försöker hålla sidan stilren med mycket svart och vitt, men vi försöker också att göra den 
lite bättre hela tiden. Hög aktivitet är viktigt, vi byter framsida varje vecka. Men vi har ingen 

given strategi när det gäller hemsidan”. 

John Jeansson, universitetsadjunkt på Högskolan i Kalmar menade att det är bra om en 
hemsida är snygg och påkostad men allting har en gräns. Internetworld (2008) stödjer detta då 
de menar att butiken inte behöver vinna designpriser, men den får inte se ”hemsnickrad” ut. 
Peter från Nelly.com berättade också att de hela tiden håller sig uppdaterade genom att titta på 
vad deras konkurrenter och andra branscher gör. Han sade till sist att strategin gällande 
framsidan är att hela tiden visa det senaste. 

I vår teori hittar vi underlag för att det som respondenterna säger angående hemsidan mycket 
väl stämmer. Turban (2008)menar att kunden genom hemsidan skapar sin uppfattning om 
företaget, vilket innebär att första intrycket är viktigt. Internetworld (2008) menar att butiken 
inte måste vinna designpriser, men den får inte se ”hemsnickrad” ut. Weinberg (2000) menar 
att en designer av webbsidor inte bara måste överväga utseende och funktioner utan även 
laddningstid.   

Nästa aspekt gäller internetsidornas navigeringsmöjligheter. En av våra respondenter besökte 
vi i Borås och denne person var Peter på Nelly.com. Han uttryckte ett kort och koncist svar 
gällande faktorn navigering, enkelhet. Få din sida att endast tjäna kunderna menar 
Mohammed et al. (2002). Det ska vara enkelt att hitta produkterna menade Peter, eftersom 
onlineshoppare är kända för att ha dåligt tålamod menar Chen och Chang (2003). John 
Jeansson menade att enkelhet vinner i längden och han fick även medhåll av Robin på 
Stayhard.se som menade att en hemsida ska vara lättnavigerad och inte innehålla massa 
blinkande annonser eller andra störningsmoment. Mohammed et al. (2002) stödjer detta och 
menar att konsumenter vill uppnå deras mål inte beundra grundarnas designtalanger. Vidare 
berättade Robin att: 

”Hittar man inte kassan kommer man ge upp. Vi är jättetacksamma om kunder vill gå igenom 
hela sortimentet, men när man är klar ska man enkelt kunna gå vidare till kassan”.  

Till sist sade Victor från Trygg E-handel att det ska vara lätt att röra sig på sidan och att det 
ska gå snabbt och hitta de produkter som man är ute efter. Här är det viktigt att sidan laddar 
snabbt efter kunden klickat sig vidare till nästkommande sida. Detta beror på att det var 
beräknat att online shoppare i genomsnitt endast väntade i åtta sekunder på feedback från 
systemet innan de lämnade sidan (Dellaert och Kahn, 1999). 
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Enligt Mohammed et al. (2002) är användbarhet den måttstock som beskriver hur väl sidan 
hjälper eller hindrar en användare för att nå dessa mål. Enligt Distanshandel idag (2008) ska 
en bra e-handelssajt främsta kännetecken vara att den är användarvänlig. De skriver vidare att 
4 av 10 personer anser att en e-handelssajt måste vara lättnavigerad. De får även medhåll från 
Goldsmith och Goldsmith (2002) som menar att webbsidor måste göras enkla och lätta att 
använda, därför att icke användare inte är speciellt självsäkra på att de kan handla online på 
ett framgångsrikt sätt.  

Victor på Trygg E-handel nämnde en annan viktig aspekt för hemsidor och det är sidans 
kapacitet att tipsa kunder om liknande produkter. Internetworld (2008) som säger att det är 
viktigt att kunder kan hitta produkter på flera olika sätt och en av dessa är bland annat tips 
från personalen.  

Nästa faktor som e-handelsföretag bör demonstrera väl på sin hemsida är information, men 
även kvalitén på det. Distanshandel idag (2008) menar att fler än fyra av tio, 44 procent av 
kunderna svarar att de ofta läser konsumentomdömen på Internet innan dem handlar. Det kan 
då vara en god idé att komplettera företagens produktinformation med andra konsumenters 
åsikter. Ling Wu och Yan Li (2006) menar på att informationens kvalité är kritisk för 
marknadseffektivitet. De menar vidare att när osäkerhet angående en produkts kvalité är hög 
och en köpare inte kan särskilja mellan hög- och lågkvalitetsprodukter, väljer de ofta 
produkten med det lägre priset. Posten och Handelns Utredningsinstitut, HUI, sammanställde 
22 e-handlares bästa tips för att lyckas med försäljningen och de menade att e-handlare bör 
visa många produktbilder och vara generös med information för att skapa mervärde. 

Information kan uttrycka sig på flera sätt och John Jeansson syftar på en specifik form av 
information nämligen prisinformationen. Han sade: 

”Vi vill veta vad det kostar ganska tidigt i processen. Jag tror inte att många gör ett avslut 
om det de inte får en hint om vad det kostar tidigt i processen”. 

Robin på Stayhard.se instämde och menade att om man vill veta exempelvis köpvillkoren ska 
man lätt hitta dessa. Vilket är en väldigt viktig aspekt. Victor på Trygg E-handel sade att det 
är oerhört viktigt med väsentlig och bra produktinformation och att den ligger i direkt i 
anslutning till själva produkten, framförallt då kunderna inte kan ”känna” på produkten. 
Många kunder kanske vill ringa till företaget för att få en mer omfattande förklaring om 
produkten, då är det viktigt att man har en fungerade kundtjänst. Har man inte det så menar 
Grabner-Kraeuter (2002) att detta kan leda till bl.a. brist på förtroende. Mer om kundtjänstens 
betydelse kommer i kapitlet; under köpet.  
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4.2 Under köpet 

4.2.1 Avsaknaden av det taktila sinnet 

Känselsinnet som är det taktila sinnet förstärker många gånger den totala upplevelsen. 
Känselsinnet blir därför av storvikt för hur kunderna uppfattar en produkt och dess kvalitet 
(Hulten, 2008). Robin Johansson på Stayhard menade på att detta är hela branschens 
utmaning, köper man en bok eller en film över Internet så vet man vad man får. Men köper 
kunden en produkt hos oss kan kunden inte ta eller känna på varan vilket många kunder 
känner ett behov av. Det säger även Turban (2008) då han menar på att många kunder gillar 
att känna och ta på produkterna vilket han ser som en begränsning inom e-handeln. Även Kim 
et al. (2008) menar att det faktum att köparen inte kan känna på produkten under köpet är av 
stor betydelse. Det kan till och med öka den upplevda risken så tillräckligt mycket att kunden 
avstår från köp. Samtliga respondenter var rörande överens om detta problem och det märktes 
tydligt att de tagit det under beaktande.      

”Detta är ett problem som vi jobbar med hela tiden, det gäller att försöka komma så nära 
som möjligt utan att kunden kan känna på själva produkten” 

- Robin Johansson Stayhard.se 

Ett sätt för att minska behovet hos kunderna av att känna på kläderna enligt samtliga 
respondenter är att försöka tillhandahålla så bra och tydliga bilder som möjligt. Detta är 
viktigt eftersom Hultén et al (2008) menar att vår synförmåga anses vara det mest kraftfulla 
av människans sinnen och är det mest förföriska sinnet. Bra och tydliga bilder är även något 
som Posten tillsammans med Handelns utredningsinstitut rekommenderar i sin folder om E-
handlarnas bästa tips för att lyckas med försäljningen (Internetworld 2008).  Enligt Mathilda 
Lundin på Bubbleroom så arbetade dem med att få en så bra bildkvalitet som möjligt på 
kläderna. Sedan får kunden också möjligheten att zooma och se plagget från olika vinklar. 
Vilket leder till att kunden får en bättre upplevelse av produkten. 

”Färg är också ett problem, mest kanske beroende på att färgen blir olika beroende på vilka 
skärmar man sitter med. Sitter du med en halvtaskig laptop kanske inte färgen blir densamma 

som i verkligheten även fast färgen på hemsidan stämmer överens” 

- Robin Johansson Stayhard.se 

Även Peter Eriksson på Nelly berättade att de satsar mycket på fotografering. Hultén et al 
(2008) har ett annat argument som betonar vikten av tydliga och bra bilder, författarna menar 
att ett otydligt färgval försvårar ett företags informations- och kommunikationsutbyte med 
kunderna, vilket i e-handel är så viktigt att kontrollera. De har tillgång till egen fotostudio 
med en mycket avancerad utrustning. De har även en heltidsanställd fotograf som ägnar hela 
dagar åt att plåta kläder från olika vinklar och håll. Peter beskrev också mycket entusiastiskt 
att de börjat använda sig av en ”catwalk”, där de spelar in filmer på modeller med olika plagg 
som de senare lägger ut på hemsidan i anknytning till varorna. Vilket enligt Peter gör så att 
kunderna får en bättre känsla av plaggen.  
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Harrison-Walker (2002) och Srinivasan (2002) stödjer detta när de nämner att det blivit 
viktigare för element som är involverade i designen av en webbsida såsom bakgrundsfärg, 
fonter, bilder, loggor, orderformulär och köpprocesser, att de levererar förstärkta 
kundupplevelser. Speciellt för sensoriska produkter såsom kläder, smycken och tillbehör, 
vilka upplevs genom en eller flera av de fem sinnena (ibid.).  

Mathilda Lundin på Bubbleroom var också väldigt positiv inställd till en ”catwalk” då hon sa 
att även de i framtiden kommer använda sig av en ”catwalk”.  

”I framtiden så kommer vi använda oss av en ”catwalk” tyvärr så hann Nelly före oss. 
Annars är konceptet en kanon ide eftersom du ser fallet på ett helt annat sätt”.  

- Mathilda Lundin, Bubbleroom.com 

Detta stöds av Vertons (2001) argument att en personlig köpupplevelse via olika incitament 
och virtuell bildteknik är viktigare än att uppmuntra klädesartiklarna som konsumenterna 
handlar på nätet.   

Victor Dahlborg på Trygg E-handel uttryckte att självklart är det väldigt viktigt med bra och 
tydliga bilder. En annan vikig aspekt är returerna. Är det lätt att skicka tillbaka produkterna 
och framförallt om det är gratis så ökar det naturligtvis tryggheten för kunderna och ökar på 
så vis även försäljningen. Peter Eriksson på Nelly var även han snabb på att nämna relevansen 
av returer. Kunden får alltid rätt, vill de skicka tillbaka är det aldrig några problem. Vi anser 
att kunder alltid ska få gratis returer och att den returnerade produkten angelägenhet skall ha 
högsta prioritet när den anlänt tillbaka till e-handlaren. Mer om returer kommer i kapitlet efter 
köpet.  

Peter Eriksson på Nelly var även han snabb på att nämna relevansen av returer. Kunden får 
alltid rätt, vill de skicka tillbaka är det aldrig några problem. Logistikproblem finns alltid, har 
det blivit strul så fixar vi till det. Svagheten är att det inte blir spårbart vid retur. ”Vi tar alltid 
smällen”. Vi ser det som en Marknadsföringskostnad, ”lost goods”.  

”Vi har alltid varit väldigt generösa vilket också är en form av ledstjärna för oss. Vi är inte 
omöjliga på något sätt är det en kund som är missnöjd över något försöker vi lösa det på 

bästa sätt genom exempelvis med någon slags kompensation. Vilket vi tror ökar förtroende för 
oss”  

- Mathilda Lundin, Bubbleroom.com 

En annan gemensamnämnare hos samtliga respondenter är att de allihop är högst medvetna 
om relevansen av produktinformationen. Vilket styrks av undersökningen som Posten gjorde 
2009 där det framgick att hela 34 procent ansåg att tydlig och bra produktinformationen är 
den viktigaste egenskapen hos en bra på en e-handelsajt (Distanshandeln idag 2008).  Peter på 
Nelly berättar att av de största hindrena är att de får många returer då storleken har varit fel. 
Men det försöker lösa det genom bland annat storleksmodeller, sen kan kunder gå in och 
betygsätta storlekar, dvs. hur väl storleken stämde i verkligheten. Kunder hjälper kunder, där 
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de kan beskriva hur plagget sitter etc. Storlekstabell, storleksbetyg och 
storleksrekommendationer är strategier för att lösa detta problem. 

”Om man är osäker på sin storlek så måttsätter vi allt” 

- Robin Johansson, Stayhard.se 

Detta styrks också utav Ling Wu och Yan Li (2006) som menar att Informationens kvalité på 
hemsidan är kritisk för marknadseffektivitet. När osäkerhet angående en produkts kvalité är 
hög och köpare inte kan särskilja mellan hög- och låg kvalitets produkter, väljer de ofta 
produkten med det lägre priset, eller att inte handla alls (Ling Wu och Yan Li 2006). 

”Det viktiga är att beskriva och förklara plagget på sidan så att kunden får bra information 
om produkten”  

- Mathilda Lundin, Bubbleroom.com 

Även Mohammed (2002) lyfter fram vikten av produktinformation. Använd klara 
produktnamn. E-handelssidor använder ibland produktnamn som bara shoppare skulle förstå 
om de var bekanta med produkten eller katalogen. Anta inte att kunder förstår din 
jargong(Mohammed et al, 2002).  

4.2.2Avsaknaden av fysisk personal  

Victor Dahlborg på Trygg E-handel menar på att är svårt att få samma upplevelse på Internet 
som du får i en fysisk butik. Men bara för att du går in och handlar med ett betalkort i en 
fysisk butik behöver inte betyda att du är säker. Samtliga respondenterna är överens om att en 
bra kundservice är väldigt viktigt för att göra shoppingen på Internet så tryggt som möjligt. 
Vilket stämmer överens med vad Grabner-Kraeuter (2002) säger då dålig kundservice är en 
bidragande orsak till otillräcklig infrastruktur, brist på förtroende, säkerhet och immunitet 
vilket ofta leder till förlorade intäkter. Turban håller med om detta likaså då han säger att 
företag kan främja e-lojalitet genom att lära sig deras kunders behov, prata med kunder, och 
ge superb kund service (Turban, 2008). 

”Kundtjänsten är väldigt viktig, många går från att ha en telefonkundtjänst till att bara svara 
på e-mail. Där går vi tvärtemot, vi vill vara så tillgängliga som möjligt. Många av den äldre 

generationen ringer gärna till oss, oftast är det inga frågor om själva produkterna utan de vill 
kontrollera att det verkligen finns någon på andra sidan”.   

- Robin Johansson, Stayhard.se 

Robin Johansson förklarade vidare om det skulle bli fel storlek eller fel plagg vill kunden ha 
någon som berättar hur denne skall gå tillväga. Oftast märker de hur enkelt det är när någon 
förklarar det för dem. Kunderna får då känslan av att i här är det lugnt att handla och här får 
man grejerna snabbt och är det några problem så löser det sig. Det är kanske speciellt viktigt 
för de äldre men jag tror att alla uppskattar enkelheten att bara lyfta på telefonen och ”vips” så 
är det löst. Robins påstående stämmer väldigt bra överens med Reichhelds kommentar då han 
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nämner att ingen marknadsföring i världen för god lojalitet kan kompensera dålig 
kundservice, tunt kundvärde eller för en kundrelation byggd på gamla meriter (Reichheld et 
al. 2000).       
 

”Viktigt är naturligtvis att ha en bra kundservice där kunderna kan få svar på sina frågor 
snabbt oavsett om du har telefonsupport eller en mailsupport”.  

- Victor Dahlborg, Trygg E-handel 

Samma rekommendationer som Victor nämnde ovan förespråkar också Computer Sweden 
som säger att e-handlarna bör satsa på service. De flesta konsumentbutiker är helt fokuserade 
på pris medan B2Bbutikerna normalt bättre förstår värdet av god service. Det är svårt att 
lyckas på Internet om man är för dyr då marknaden är i det närmaste transparent på grund av 
prisagenter som Pricerunner och Prisjakt. Men service är en viktig faktor för att vinna nya 
kunder och tjäna mer på befintliga. En professionell kundtjänst som ger råd till kunder som 
handlar komplicerade produkter är ett sätt att slippa priskriga sig nertill botten. Genom att 
vara tillgänglig i telefon när kunderna handlar, och inom ett par timmar svara på mejl, skapar 
ni mervärde (Computer Sweden, 2008).   
 
Peter Eriksson berättade att Nelly har en helt annan approach. De har tagit bort 
telefonkundtjänsten till att bara satsa på en mailkundtjänst. Då han påstår att det tog alldeles 
för mycket tid och energi från personalen och de hellre ville vara en renodlad Internetbutik. 
Självklart ansåg han att det var viktigt att ha en bra kundservice och i dagsläget tyckte han att 
det tog det lite för lång tid innan deras kunder fick svar via mailen, men att det är något som 
de ständigt arbetar med att förbättra. Vilket också Fredholm påpekar då han menar att många 
företag missar att det måste finnas personal avsatt för att sköta den dialog med kunder och 
potentiella kunder som uppstår via e-post (Fredholm, 2000).  
 

Mathilda berättade att även Bubbleroom har ett litet annorlunda förhållningsätt för att trygga 
kunderna. De försöker bygga upp ett starkt förtroende hos kunderna genom att vara så intima 
som möjligt. Eftersom de exempelvis lämnar ut deras egna mailadresser vilket inte många 
konkurrenter gör, Mathilda menar att det får det kunderna att känna sig extra trygga. Även 
fast Mathilda inte sitter på kundtjänst är det många kunder som kommer med frågor till henne 
om både ena och det andra. Vilka hon alltid tar sig tid att svara på, samtidigt som hon ibland 
även ringer till vissa kunder och pratar. Mathilda ansåg att;  

”Är det någon som ringer från kundservice så känner kunderna sig trygga men ringer någon 
från ”själva” företaget får kunderna ett ännu större förtroende för företaget”. 

Detta fenomen pratar Computer Sweden om i sin artikel om e-handlarnas framgångsfaktorer. 
De menar på att det är viktigt att presentera företaget och människorna bakom sajten med 
bilder och texter. Lägg gärna upp mailadresser och telefonnummer till nyckelpersoner inom 
företaget, men hänvisa kundtjänstärenden till kundtjänst. (Computer Sweden 2008)   
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Vidare förklarade Mathilda att den största osäkerheten som många kunder upplever är när de 
inte får svar på sina mail inom rimlig tid. Det är då väldigt viktigt att så snabb som möjligt att 
höra av sig till kunden. De som handlar över Internet regelbundet känner sig nog säkra 
eftersom de vet att de får svar inom en snar framtid. Men lite äldre kunder som tidigare 
handlat via postorder känner sig mer säkra när det nedskrivet på ett papper över Internet. 
Därför är det väldigt viktigt att kunna hantera alla kunders frågor och funderingar inom en 
rimlig tid. 

”För verksamheten är det en kostnadsfråga. Har jag möjligheten att ringa någon så är det en 
trygghet”. 

- John Jeansson, universitetsadjunkt 

Ett annat sätt för att minska avsaknaden av den fysiska personalen var enligt Victor Dahlborg 
att använda sig av smarta ”botar” d.v.s. ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt 
genomföra operationer utan att någon mänsklig användare behöver göra så mycket. Viktigt är 
att boten inte bara har standard svar utan verkligen förstår var kundens problem ligger eller 
vad frågorna handlar om. Vilket också John Jaensson höll med om då han nämnde:  

”Jag tror att man som e- handlare gör klokt i att ta reda på vad kunder känner. ”Ge ett 
ansikte är nog inte dumt!” Bygg upp en profil! Som poppar upp lite här och där. Ge feedback 

i processen är viktig, nu har du lagt något i korgen. nu har vi skickat er produkt”.  

- John Jaensson, universitetsadjunkt 

Det tredje och den sista metoden som respondenterna Victor, Mathilda och Peter nämnde för 
att trygga kunderna var att vara att öppna en Chat på sajten där kunden kan få snabba och 
direkta svar. En stor fördel som e-handlarna också kan utnyttja är att vara så öppna som 
möjligt och låta kunderna lämna recensioner på produkterna. Vilket många gånger inger ett 
större förtroende än vad en säljare säger i en fysisk butik. Eftersom en säljare kanske arbetar 
på provision, har ett stort lager han vill bli av med etc.  
 
Peter berättade att Nelly håller på att införa ett system där kunderna kommer kunna sätta 
betyg på produkterna, storleksrekommendationer etc. Vilket stöds av artikeln”The Role of 
Word of Mouth” där författarna Gauri, Dinesh K. Bhatnagar, Amit och Rao Raghav menar att 
andra kunders omdömen och recensioner har störst inverkan på kundlojalitet.  
Artikeln beskriver vidare att det inte är antalet omdömen en Internetsida har, utan hur hög den 
positiva procenten är som är avgörande. (Gauri, Dinesh K. Bhatnagar, Amit och Rao Raghav 
2008). Även postens undersökning visade att 44 procent av kunderna svarar att de ofta läser 
konsumentomdömen på Internet innan dem handlar. Det kan då vara en god idé att 
komplettera företagens produktinformation med andra konsumenters åsikter (Distanshandeln 
idag 2008).    
  

”Kunderna får också bra information från andra kunder då vi låter kunderna lämna 
recensioner på våra produkter. Vilket kan hjälpa många kunder som är osäkra samtidigt som 
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vi får en bra uppfattning på varför vissa kunder är nöjda respektive missnöjda med 
produkterna” 

 
- Mathilda Lundin, Bubbleroom.com 

 
Även Computer Sweden´s artikel om e-handelns framgångsfaktorer påpekar att personliga 
rekommendationer från vänner och kollegor är mycket viktigt vid köpbeslut. På webben kan 
kundernas egna recensioner, betyg och rekommendationer öka försäljningen. Dåliga betyg är 
egentligen inget problem för ingen vill sälja dåliga produkter. Då är det bättre att sälja 
populära produkter och minska kostnaderna för returer och reklamationer. (Computer Sweden 
2008) 

4.2.3 Svårigheter i köpprocessen  

En av de största osäkerheterna kunderna upplever med Internethandeln är att lämna ut 
personuppgifter och kontokortsnummer under köper. (Turban, 2008). Vilket också är en av de 
stora skillnaderna mellan den fysiska butiken och e-handeln förklarade Victor. I den fysiska 
butiken kan kunden betala varan kontant och på så sätt vara anonym, vilket naturligtvis blir en 
utmaning på Internet fortsätter Victor. För de kunder som handlar i den fysiska butiken är 
detta en trygghet menar Turban (2008). De kanske mest utmärkande skillnaderna mellan en 
fysisk butik och den virtuella butiken är enligt Chen och Chang (2003) pris och bekvämlighet.   

”Det finns ingen sajt där kunderna inte tvingas lämna ut någon form av uppgifter eftersom 
varan fortfarande måste skickas någonstans”. 

- Victor Dahlberg, Trygg E-handel 

Mathilda Lundin på Bubbleroom.com berättade att för att få kunden att känna sig tryggare vid 
köpprocessen så erbjuder de en rad olika betalningslösningar såsom faktura, postförskott, 
delbetalning och kortbetalning. Men kraven slutar inte där, Fredholm (2000) menar att det ska 
vara enkelt att göra en beställning utan att behöva fylla i en massa uppgifter som inte har med 
köpet att göra(ibid.). Fredholm får stöd av Spiller och Lohse (1998) som även de menar att 
kunder kanske inte uppskattar att upprepande behöva fylla i information såsom namn, adress, 
etc. för att fullgöra en internetorder.   

Mathilda menade att då de har så många olika kunder är det viktigt för att erbjuda olika 
betalningsalternativ. Enligt Internetworld (2008) är olika betalningsalternativ också en av 
framgångsfaktorerna, de menade också att trygga betalningslösningar med kort gör att många 
kunders otrygghet med att lämna ut sina kortnummer minskar. 

 Victor på Trygg E-handel förklarade att detta är klokt och att alla seriösa e-handlare ska 
försöka använda sig av så många betalningsmöjligheter som möjligt eftersom du då kan täcka 
in många olika kunders behov. Enligt undersökningar som E-barometern gjorde under 2008 så 
visade det sig att företagen främst utökat möjligheten för konsumenten att betala med faktura. 
2007 var antalet företag som erbjöd faktura 58 procent och 2008, 76 procent. Cirka hälften av 
företagen, 51 procent, erbjöd också kontokortsbetalning.  
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 Mathilda berättade vidare att om det är en kund som är rädd för att lämna ut kortnummer kan 
denne istället välja att betala via faktura. Enligt undersökningar som E-barometern gjort är 
dock den vanligaste betalningsmetoden ändå kontokortet. Fakturaalternativet kom först på en 
tredje plats. John Jeansson gav oss ett annat angreppssätt, då han menade att det vore bra att 
tydliggöra, så här arbetar vi och så här använder vi era uppgifter. Fredholm (2000) stödjer 
detta argument då han menar att kunden vid ordertillfället ska ha ett bra stöd för att få relevant 
information om de produkter som säljs. Egenskaper, priser och leveransinformation skall 
tydligt framgå (Fredholm, 2000).  

Peter Eriksson på Nelly.com pratade även han om fler betalningsalternativ, han sade även att 
de för att än mer ge kunden trygghet använder den största och mest kända leverantören som 
heter Debitech. Köpet genomförs då på deras säkra sida. Att erbjuda flera betalningsalternativ 
är något som Computer Sweden (2008) välkomnade redan i teoridelen. De menade på att ju 
fler betalningsalternativ som erbjuds desto fler kunder kommer då slutföra sina köp. 
Vijayasarathy och Jones (2000) nämner en annan viktig ingrediens, nämligen att 
tillhandahålla enkelhet och snabbhet vid order. De menar att detta är ett krav som alla 
näthandlare borde uppfylla för att kunderna ska känna sig nöjda och för att de ska uppnå ett av 
sina primära motiv för att näthandla (Vijayasarathy och Jones, 2000). Vidare skriver 
Vijayasarathy och Jones (2000) att ju längre och desto mer komplicerad en orderprocess är 
desto större är chansen att man går miste om en potentiell försäljning. 

Tillit för transaktioner är något som Kassim och Ismael (2009) betonar då de skriver att det är 
vitalt att kunder känner att informationen de lämnar är konfidentiell och inte säljs till andra.  
De måste känna tillit för att transaktionerna de gör online är säkra(Kassim och Ismael, 2009). 
Peter berättade vidare att: 

”Vi försöker använda det säkraste systemet som finns. Vi tar alltid personnummer av 
säkerhetsskäl då kort kan vara stulna”. 

Robin på Stayhard.se menade att om man handlade med kort på deras sida så ser de inga 
kortnummer, om man nu skulle vara rädd för att de skulle göra något med det. Robin trodde 
att osäkerheten vid personuppgiftsutlämning handlade om kunders rädsla för att det ska 
komma ut och bli offentligt. Detta stöds av Kassim och Ismael (2009) som menar att rädslan 
för ett uselt säkerhetssystem är den aspekt som skrämmer kunderna mest vilket i slutändan 
bidrar till nedåtgående försäljningssiffror. Kassim och Ismael (2009) får medhåll från Svensk 
distanshandel idag (2008) som hävdar att 81 procent av svenskarna oroar sig över 
betalningarna på nätet. 

Robin menade också att om man drar sitt kort i en fysiskbutik så kan butikspersonalen 
förmodligen göra mer med kortet än vad vi kan göra. Även detta påstående finner vi stöd för 
men denna gång av Vijayasarathy och Jones (2000) som menar att det är paradoxalt att 
konsumenter handlar med kreditkort på restauranger eller lämnar kreditkortsinformation över 
telefonen utan att reflektera över att detta är en större risk än när informationen måste 
överföras via internet. Vijayasarathy och Jones (2000) tror sig kunna förklara denna osäkerhet 



 
46 

 

med att konsumenterna inte känner sig hemma i internetjargongen och den tekniska 
kodningen. Robin förklarade också att: 

”Det svåra är egentligen inte att göra det säkert utan att få kunden att förstå att det är 
säkert”. 

Robin på Stayhard.se berättade att hela branschen försöker göra det säkrare och att det är 
mycket upp till media att få ut det. Vijayasarathy och Jones hävdade redan år 2000 att det är 
relativt säkert att med avancerad kryptering göra överföringar på nätet utan hinder eller 
missbruk. Men E-barometern (2008) menar att betalningssäkerheten fortfarande står som en 
av internethandelns stora utmaningar. Peter på Nelly.com berättade att de samarbetar med tv3, 
tv6 och tv8 vilket har resulterat i en ökad säkerhet hos kunderna. Vilket också är en av 
anledningarna till att de inte är medlemmar i någon organisation som exempelvis Trygg E-
handel. Dock menade Peter på att hade han varit ny och en liten aktör så hade han satsat på att 
vara med i Trygg E-handel.  
 
Victor Dahlborg berättade att Trygg E-handel är en organisation vilket e-handelsföretagen 
måste ansöka till och uppfylla vissa krav för att få bli medlemmar. Syftet med trygg e-handel 
var inte vara ett pekpinne projekt d.v.s. att starta en ny svart lista liknande den som råd och 
rön har. Utan ett projekt som skulle uppmuntra e-handlarna att bli bättre och mer konsument 
orienterade. Enda sättet att få e-handlarna att utvecklas är att öka kunskapen hos både e-
handlarna och konsumenterna om vad det är som verkligen gäller. Tjänsten är inte gratis utan 
det kostar medlemmarna en viss summa pengar varje år för att bibehålla medlemskapet. 
Medlemskapet innebär att Trygg e-handel genomför en regelbunden kontroll av hemsidan 
utefter ett speciellt besiktningsprotokoll som liknar den när du besiktigar bilen. Företagen 
rankas utifrån tre stycken färger: grön, gul och röd. Får du en grönt ljus så är du godkänd men 
får du däremot ett gul ljust innebär det ungefär samma sak som om du besiktigar bilen. Har du 
en blinkers som inte fungerar så får du inte körförbud men du måste åtgärda felet inom en viss 
tid, gör du inte det får du körförbud.  

Robin berättade vidare att kunder förhoppningsvis känner igen Trygg E-handels logga vilket 
han trodde bidrar till deras känsla av tillit. Han förklarade vidare att en logga som de stora 
använder, ger en känsla av trygghet. Något som även Svensk Distanshandels VD Bo Lindell 
även stötte, han menade på att om kunder ser Trygg E-handels symbol på e-handlares sida ska 
kunder känna trygghet.  

Victor på Trygg e-handel nämnde att när konsumenterna ser symbolen ska de få känslan av att 
här är det tryggt att handla. De slipper att besiktiga sidan själv, det är samma sak som om du 
ser en nyckelhålsmärkt matvara, då behöver du inte gå igenom hela innehållsförteckningen 
eftersom du direkt vet att den är godkänd. Vidare fortsatte Victor att berätta att de har fått 
spontana reaktioner på de företag som fått certifieringen och där de ökat sin omsättning med 
ganska dramatiska siffror. Andelen som betalat i förskott har ökat även fast trygg e-handel 
inte förespråkar förskottsbetalningar. De flesta företag som vi pratat med har fått en positiv 
påverkan på försäljning även fast det är svårare för riktigt stora företag att mäta och härleda 
att resultatet påverkats av Trygg e-handel.       



 
47 

 

 ”Syns man i de stora kanalerna så ger det folk mer säkerhet som vilken symbol som helst”. 

  – Peter Eriksson, Nelly.com 

4.3 Efter köpet 

4.3.1 Leveranser, garantier och returer 

Som vi berättade tidigare ska kunden vid ordertillfället ha ett bra stöd för att få relevant 
information om de produkter som säljs Fredholm (2000). Egenskaper, priser och 
leveransinformation skall tydligt framgå fortsätter de. Detta är precis vad Victor Dahlborg på 
Trygg E-handel tryckte på, han menade att man måste vara väldigt tydlig i vilka garantier det 
är som gäller och hur länge de gäller.  
 
Robin Johansson på Stayhard.se berättade att de har information om garantitid osv. Peter på 
Nelly.com berättade att de försöker förenkla regler och öka kundtjänsten.  Vilket också Then 
och Delong (1999) hävdar då de menar att konsumenter tenderar att köpa mer kläder om de 
uppfattar system för beställning som säkra och bekväma. 
 
Victor fortsatte med att berätta att eftersom de inte finns någon lag på att ge garantier så är det 
viktigt att visa vilka garantier som finns. Detta stöds av konsumentverket som menar att 
garantier är frivilligt för säljaren att lämna (Konsumentverket.se). Dock berättade Victor att 
det finns vissa skydd och lagar för konsumenten som reglerar distanshandeln nämligen, 
distanslagen och konsumentköplagen. Victor förklarade också att det naturligtvis också är 
viktigt att försöka erbjuda så snabba leveranser som möjligt och vara noggrann med att 
beskriva när varan ska anlända. Branschtidningen Internetworld (2009) höll med om detta och 
menade på att snabba leveranser är ett absolut måste för att behålla kundernas förtroende. 
Internetworld och Victor får ytterligare medhåll från Warden et al. (2006) som menar att 
leveranstiden skall vara kort annars kan kunden lika gärna handla i en fysisk butik.  

Fördelen med garantier för konsumenterna är att bevisbördan ligger hos företaget inte hos 
kunden, menade Victor. Enligt Robin är de första problemen som kan uppstå att man får fel 
plagg eller fel storlek och detta menar Yianakos (2002) vara en av den vanligaste typen av 
klagomål. 

Men han säger att trots de hårdare regler som gäller över Internet än i vanlig butik så försöker 
de visa att vad du än handlar ska du vara nöjd här. Han berättade också att om produkten 
använts rätt så är det inga problem att reklamera. Vilket också är väldigt viktigt eftersom 
kunden då blir medveten om att vårt företag är seriöst samtidigt som det ökar förtroendet hos 
kunden, vilket egentligen är den bästa marknadsföringen vi kan ha, fortsatte Robin. Robin får 
medhåll från företagande.se som menar att det är viktigt att ge sina kunder en garanti där de 
kan byta eller få tillbaka pengarna om de inte är 100 procent nöjda.   

Att erbjuda enkla returer är enligt Posten ett sätt att öka tryggheten hos kunderna. De menar 
på att den kund som en gång varit missnöjd, men fått riktigt bra hjälp med att lösa sitt problem 
är den som i slutändan är den mest nöjda kunden. Posten skriver vidare att när det handlar om 



 
48 

 

köp på distans dyker problemen ofta upp i samband med en eventuell retur. Men med enkla 
returlösningar kan denna typ av problem minimeras (Distanshandeln idag 2008).  

Peter Eriksson på Nelly sa att när det kom till returer så får kunden alltid rätt, vill de skicka 
tillbaka är det aldrig några problem. Victor nämnde ett tyskt företag som fick tillbaka så 
mycket som 60 – 70 procent av de utskickade varorna, vilket skiljer från Postens mätningar 
här i Sverige där varannan distanshandelskonsument aldrig har returnerat en vara de handlat 
på distans. Kunderna kunde beställa upp till fem par jeans för att försäkra sig om att de fick 
rätt storlek. När Victor hörde detta blev han först förvånad, hur kan ett företag som har returer 
upp till 70 procent vara lönsamt? Detta var en medveten strategi från företagets sida, 
tryggheten hos kunderna blev större, vilket i sin tur ökade försäljningen. Detta kan vi hitta 
stöd för då Then och Delong (1999) hävdade att konsumenter tenderar att köpa mer kläder om 
de uppfattar funktionerna kring returerna som bekväma.  

Posten skriver att drygt hälften, 53 procent, av de som distanshandlar minst en gång per år 
någon gång har återsänt en vara. Högst är andelen bland de kvinnliga respondenterna där två 
av tre, 66 procent, någon gång har returnerat en vara (Distanshandeln idag 2008). Vidare 
skriver Posten att för att en god relation skall byggas till sina kunder är det nödvändigt att alla 
delar av inköpsprocessen fungerar bra, även då konsumenterna vill byta eller av annan 
anledning vill returnera en vara (Ibid.).  

Peter på Nelly fortsatte och berättade att logistikproblem finns alltid. Har det blivit strul så 
fixar vi till det. Svagheten är att det inte blir spårbart vid retur. ”Vi tar alltid smällen”. Vi ser 
det som en Marknadsföringskostnad, lost goods. Vilket också Computer Sweden i sitt 
kompendium E-handel (2008) då de säger; börja inte bråka om det fattas ett emballage eller 
dylikt. Är du gniden kommer kunden att berätta det för alla vänner och bekanta, på bloggar 
och forum. Om kunden har betalat för den returnerade varan bör pengarna skickas tillbaka 
snarast (Computer Sweden, 2008). 

”Vi har alltid varit väldigt generösa vilket också är en form av ledstjärna för oss. Vi är inte 
omöjliga på något sätt är det en kund som är missnöjd över något försöker vi lösa det på 

bästa sätt genom exempelvis med någon slags kompensation. Vilket vi tror ökar förtroende för 
oss”  

- Mathilda Lundin, Bubbleroom.com 

En god returhantering bäddar tillsammans med en välfungerande utdelning och långa 
öppettider för en trygg och smidig distanshandel (Distanshandeln idag 2008). Liang och Lai 
(2002) menar att det dessutom kan vara bra att erbjuda flera olika fraktalternativ så att kunden 
har alternativ för hur de vill motta leveransen.   

4.3.2 Kundlojalitet 

Vi har tidigare berättat att behållandet och attraherandet av lojala kunder fortfarande är den 
viktigaste uppgiften för alla säljande företag, inkluderat e-försäljare(Turban, 2008). Enligt 
Semeijn (2005) är lojala kunder dessutom speciellt viktiga inom e-handel. Mathilda Lundin på 
Bubbleroom.com berättade att de erbjuder mer än deras konkurrenter för att skapa en god 
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relation till kunderna samt att det är den första e-handelssajten som främjar en full interaktion 
mellan deras kunder, vilket enligt Computer Swedens kompendium om E-handel (2009) 
skapar mervärde.  

Peter Eriksson på Nelly.com berättade att de vid den senaste rean lät deras 5000 största 
kunder gå in en dag tidigare än alla andra för att visa hur viktiga de är. Peter förklarade också 
att få kunder och komma tillbaka är extremt viktigt. Att kunder kommer tillbaka kan enligt 
Turban (2008) innebära lägre marknadsföringskostnader och lägre transaktionskostnader mm. 
Reichheld et al. (2000) stödjer detta då de menar att vinsten kommer öka med längden på 
kundrelationen, detta anser de vara av så stor vikt att de benämnt detta som den gyllene 
regeln.  

Enligt Reichheld et al. (2000) bör internetmarknadsförare i syfte att attrahera nya och behålla 
nuvarande kunder, skapa bonusprogram. Detta grundas på att klädeshandlare många gånger 
sparar deras favoriserade klädsidor som bokmärken och återvänder dit när de är i behov av 
informationssökning och underhållning (Reichheld, 2000). På grund av detta menar Kim och 
Kim (2004) att e-lojalitet kan bibehållas om företag erbjuder förstagångsanvändare bonusar 
och belöningsprogram. Detta har flera av våra respondenters företag anammat.  

Peter på Nelly.com berättade att de ska införa club Nelly, där man får poäng på sina köp. 
Peter fortsatte med att berätta att de ska ta detta koncept ytterligare ett snäpp längre och ge 
poäng på allt som kunderna gör som är bra för Nelly.  

”Det kan vara att dem lägger in en storleksrekommendation, skriver ett blogginlägg, att de 
sätter betyg på en storlek eller svarar på en enkät, då ger vi poäng för det”. 

- Peter Eriksson, Nelly.com  

John Jeansson, universitetsadjunkt på högskolan i Kalmar höll med, han ansåg att företag 
skall ge erbjudanden baserade på ageranden. I artikeln ”The Role of Word of Mouth” visade 
det sig dock att det inte är antalet omdömen en Internetsida har, utan hur hög den positiva 
procenten är som är avgörande, vilket tyder på att allt inte är helt positivt med denna attribut 
(Gauri, Dinesh K. Bhatnagar, Amit and Rao Raghav 2008).  

Mathilda beskrev för oss att de använder sig av ett poängsystem som växer när kunden 
handlar eller beroende på hur aktiv kunden är. När kunderna uppnått ett visst antal poäng så 
tar hon personligen kontakt med kunden. Mohammed et al. (2002) skriver att god 
kommunikation kräver högre prestanda från online försäljaren. Men företag kan främja e-
lojalitet genom att lära sig deras kunders behov, prata med kunder, och ge superb kundservice 
(Turban, 2008). Mathilda berättade även att hon arbetar som stylist och då ställer frågor om 
bland annat. vilken färg de gillar etc. Därefter komponerar hon ihop ett paket till dem med ett 
värde mellan 1000 och 1500 kr.    

Mathilda fortsatte att berätta att de även har: 

• Communities: Ett interaktivt community för ”fashion people” 
• Ett interaktivt Köp och Sälj marknad: Medlemmar kan sälja sina gamla kläder 
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• Blogportal: Medlemmar kan starta sin egen ”fashionblog” 

Att de har ett Community är något som John Jeansson också efterfrågade. Mathilda förklarade 
för oss att utvecklingen på just bloggar var något som man måste ta till sig, lära sig och 
utnyttja för att bli framgångsrik. Internetworld (2009) stödjer detta då de menar att 
användandet av modebloggar kan öka lojaliteten.        

Mathilda fortsatte med att berätta för oss att den största bloggen har nästan dubbelt så många 
läsare jämfört med det största modemagasinet, och bloggare sitter numera i främsta raden på 
alla modevisningar. Var tredje tjej i åldern femton till tjugofem har en egen blogg, 
Internetstatistik.se skriver att det idag finns ca 350 000 bloggare och att det framförallt är 
kvinnor i åldersgruppen upp till 25 år som använder sig av bloggar (22 procent).  Av 
Bubblerooms medlemmar så har över femhundra tjejer en egen blogg samtidigt som två till 
fyra tjejer öppnar en ny egen blogg varje dag.  
   
Vidare förklarade Mathilda att de har olika bloggar på hemsidan bland annat Petras blogg 
vilket lockar många kunder och när kunderna väl är inne på sidan är det många som samtidigt 
kikar på sortimentet. Petras blogg är alltså ett bra sätt att locka kunder och attackerar man rätt 
grupp med potentiella kunder kan företag bygga grunderna för en verksamhet som kommer 
fortsätta generera vinst många år framåt menar Reichheld et al. (2000). Mathilda fortsatte med 
att berätta att de använder sig också av något som kallas för köp och sälj vilket fungerar som 
en auktion där kunderna kan köpa och sälja kläder till varandra. 
 

Peter på Nelly.com nämnde också för oss att de använder sig av ett kundindex för att få en 
uppfattning om hur nöjda deras kunder är. Tillfredsställda kunder är enligt Turban (2008) lika 
viktigt som nyckelresultaten återköp och positivt Word – of – mouth. Detta kundindex hade 
de satt ett eget namn på nämligen Nellykundindex. Peter fortsatte med att berätta för oss att de 
bra mätinstrument också på webbmarknadsföringen, men att de inte kunde se var deras 
kunder kom ifrån, vilket Peter tyckte var trist.  
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5. Analys  
 

I detta kapitel kommer vi utifrån våra resultat och teoretisk bakgrund analysera de 
svårigheter och hinder e-handlarna inom klädesbranschen ställs inför. Vidare kommer vi att 

diskutera hur företagen ska kunna lösa dessa svårigheter. 

 

5.1 Före köp 

Då kunder inte fysiskt kan befinna sig i en e-handlares butik, är det viktigt att e-handlaren gör 
allt denne kan för att få kunden att känna förtroende och glädje som i slutändan 
förhoppningsvis leder till ett köp. För att göra detta har e-handlare ett antal aspekter att ta 
hänsyn till. Vi kommer nedan att redogöra för dessa aspekter och varför dessa är viktiga.  
 

5.1.1 Hemsidan 

Först och främst är det viktigt att en hemsida visar upp ett ansikte som symboliserar e-
handlarens företag. Vi menar att företaget skall vara ärliga i deras utformning av hemsidan. 
En hemsida ska representera det som säljs. Säljer företagen billiga secondhand produkter ska 
de inte ge hemsidan ett exklusivt intryck.  
 
En annan aspekt som e-handlare bör tänka på är att de ska vara aktiva på hemsidan och hela 
tiden försöka göra den bättre. Se gärna efter vad konkurrenterna gör om det saknas idéer. En 
klädförsäljare inom e-handeln som alltför sällan uppdaterar hemsidans förstasida tror vi 
kommer leda till tappat kundintresse eftersom de inte lockas med nya plagg. Våra 
respondenter höll med om att det är viktigt att visa det senaste på sajten, men vi tror även att 
hög aktivitet på sajten handlar om att visa för kunden att; ”vi finns, andas och bedriver en 
legitim butik”. 

5.1.2 Navigering 
Vi har tidigare pratat om hur dagens onlineshoppare är kända för att ha dåligt tålamod och att 
det ska gå snabbt att hitta fram till den produkt man är ute efter. Hittar inte kunden produkten 
och för den delen kassan som så kommer kunden att ge upp. Därför är det viktigt att en 
hemsida hålls så enkel det går, konsumenterna vill uppnå sina mål inte beundra era 
designtalanger. Många oerfarna köpare känner sig inte självsäkra på att de kan handla online, 
vilket än mer stärker denna aspekts tyngd. Vi anser att en hemsida dock inte får göras allt för 
”simpel”, det tror vi kan skada företagets image som trovärdiga. Lite av varje är bäst, sen kan 
man ta del av vad kunder anser vara den bästa blandningen.  

5.1.3 Crosselling 
Mail, tips och andra rekommendationer på kläder kallas för crosselling och är viktigt att e-
handlare använder sig av. Denna funktion tror vi kan leda till merförsäljning för ett företag då 
vi som kunder många gånger inte orkar gå igenom hela sortimentet, om vi får förslag på 
produkter som liknar våra tidigare köp ökar chanserna till merförsäljning.   
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5.1.4 Information 
Före ett köp vill en kund vara säker på att företaget faktiskt finns och är varse om vilka 
köpvillkor som gäller. Kunden vill veta vilka betalningsalternativ som finns och om plagget 
kommer att passa någorlunda korrekt. Dessa aspekter hade inte varit ett problem vid köp i en 
fysisk butik men då detta inte är fallet är det viktigt att e-handlare gör vad dem kan för att 
göra kunden så trygg som möjligt. Omfattande information om vilka företaget är, 
mailadresser, telefonnummer etc. bidrar alla till att kunder känner sig mer säkra. 
 
Att vi berör information på ett löst sätt i denna del beror på att den information en kund 
behöver veta före ett köp dels är relativt låg, samt att vi i delen, under köp, kommer att belysa 
denna aspekt mer djupgående.  
 
Till sist vill vi nämna att det är viktigt att e-handlare undersöker hur många av de som besöker 
hemsidan som faktiskt handlar. Eftersom de då får ett konkret svar på hur bra deras hemsida 
faktiskt är. Lyckas företagen uppnå de ovanstående kriterierna innebär det samtidigt att de 
automatiskt också ökar konverteringsgraden d.v.s. att de får kunderna från att bara kika runt 
på hemsidan till att gå till kassan och betala. Vilket i sin tur bidrar till nöjdare kunder och en 
ökad försäljning.   
 

5.2 Under köpet 

5.2.1 Saknaden av det taktila sinnet 

Svårigheten att inte kunna känna och klämma på de kläder vi köper över internet är ett stort 
problem som vi själva upplevt när vi handlat över nätet. Vilket är en av anledningarna till 
många kunder inte väljer att handla kläder online. Under resans gång har vi relativt snabbt 
konstaterat att det inte finns någon ”självklar lösning” på problemet. Vilket också stämde bra 
in på Jonas kommentar då han menade på att det var hela branschens utmaning. 

Vi har under arbetsgång uppmärksamma tre stycken potentiella strategier för att övervinna 
hindret eller åtminstone minska gapet.  

5.2.1.1 Tydliga och bra bilder  
Då e-handlarna inte kan förmedla känselsinnet till sina kunder är det av stor vikt att försöka 
förstärka det sinnet man kan förmedla d.v.s. synsinnet. Genom att bland annat använda sig av 
så tydliga och skarpa bilder som möjligt. Att föredra är också att ge kunderna möjligheten att 
zooma in och se plaggen från olika håll och vinklar. Peter Eriksson på Nelly demonstrerade 
detta genom att zooma in bilderna på hemsidan och vi blev häpna!  Bilderna var så skarpa och 
tydliga, så när han zoomade in bilden kunde vi se fibrerna på klädesplagget. Detta är 
uppenbarligen ett sätt att försöka förbättra kundens upplevelse om material, färg och detaljer.  

Genom att utnyttja Internets fördelar som exempelvis möjligheten till virtuella bilder och 
filmer. Så kan företagen ge kunderna möjligheten att de det plagg de är intresserad av, bäras 
av en modell som går en ”catwalk”. Vilket medför att kunderna kan se fallet i ett nytt 
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perspektiv, samtidigt som kunden får en uppfattning om klädesplaggets passform. Vilket 
ytterligare är ett sätt att försöka minska behovet hos kunderna av att ”känna” på produkterna. 

5.2.1.2 Tydlig och bra produktinformation.  
Relevansen av en tydlig och bra produktinformation går ej att bortse ifrån, om det inte finns 
någon möjlighet att ”klämma och känna” så vill kunderna åtminstone få tillgång till en tydlig 
och bra produktinformation. För att på så vis kunna skaffa sig en rimlig bild och uppfattning 
av produkten utan att känna på den.    

En god idé är att försöka använda sig an någon form av måttsystem där kunderna får 
möjligheten mäta, jämföra och bedöma kläderna för att försäkra sig om att de fått rätt storlek. 
Samtidigt kan det vara smart att skriva storleksrekommendationer på vissa plagg om de skulle 
vara ovanligt små eller stora till storleken. Vi har tidigare själva handlat t-shirts och tröjor 
över Internet, vilket vi inte upplevt som några större problem eftersom vi oftast är medvetna 
om vet vilken storlek vi har.  Det finns i regel bara fem olika storlekar att välja mellan: S, 
M,L,XL och XXL. Ska man däremot handla Jeans så blir det besvärligare eftersom även 
längden på byxbenen har betydelse och vissa jeans är ”tajtare” än andra. Därför är det alltid 
bra om det finns tillgång till olika former av hjälpmedel på hemsidan som mätsystem, tips och 
olika storleksrekommendationer för att underlätta valet av storlek. 

5.2.1.3 Enkla returer 
Eftersom kunderna inte kan känna och pröva produkterna kommer det tyvärr alltid finnas en 
viss felmarginal. Därför är företagen i klädesbranschen tvungna använda sig av ett så 
smärtfritt retursystem som möjligt, för att överhuvudtaget kunna konkurrera med de fysiska 
butikerna. Samtidigt som vi betonar vikten av att vara generös vilket även Peter, Victor, 
Mathilda och Robin rekommenderade. Självklart blir företagen ibland lurade men den 
kostnaden får företaget försöka se som en marknadsföringskostnad. Vi kommer att belysa 
denna strategi mer djupgående i avsnittet ”efter köpet”.    

5.2.2 Avsaknaden av den fysiska personalen  

Eftersom de virtuella butikerna saknar den fysiska personalen så kan det många gånger bli 
till en nackdel för e-handlarna. Det är många kunder som vill ha tips och råd framförallt när 
det gäller kläder, som exempelvis storlek, tvättråd och liknande produkter etc.  

5.2.2.1 Kundservice 
Därför blir det är det viktigt med en bra kundservice där kunderna kan få svar på sina frågor 
snabbt och enkelt. I detta avseende skilde sig våra respondenter åt. Robin Johansson på 
Stayhard nämnde att de satsat stenhårt på kundtjänsten via telefon för att öka tryggheten hos 
sina kunder. Robin menade på att många ringer kunderna bara för att kontrollera att det 
verkligen finns ett seriöst företag på andra sidan skärmen.  

Peter Eriksson på Nelly hade en helt annan approach då de valt att plocka bort 
telefonsupporten helt för att enbart satsa på mailsupporten. Peter menade på att 
telefonsupporten tog alldels för mycket kraft och energi från personalen och valde därför att 
stänga ner supporten.  
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Vi anser dock att en telefonsupport är väldigt relevant för att få kunderna att känna sig extra 
trygga vid sitt handlande över Internet. Det är en stor skillnad på kommunikationen mellan 
mail och telefon, då du på telefon kan få direkta och tydliga svar samtidigt som du snabbt och 
enkelt kan ställa följdfrågor.  

Vi menar på att det blir en annan typ av kommunikation jämfört med kommunikationen via 
mail, där det kan ta upp till några timmar innan du får ett svar. Vi förespråkar att förtagen 
skall tillhandahålla både telefon- och mailsupporten. Självklart är detta en kostnadsfråga men 
finns det möjlighet anser vi absolut att kunden skall få möjligheten att välja vilket sätt han 
eller hon vill kommunicera genom.  

Oavsett om du har båda två eller något av dem är det naturligtvis viktigt att kunden får ett svar 
snabbt.  Eftersom det är en av den största anledningen till att kunderna upplever e-handeln 
som osäker.  

5.2.2.2 ”Botar” 
Vi anser också att det är bra om kunderna får hjälp längs vägen när de handlar. Vissa av våra 
respondenter nämnde ”botar” d.v.s. ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt 
genomföra operationer utan att någon mänsklig användare behöver göra så mycket som ett bra 
förslag där du under köpets gång kan få svar på enkla frågor. Vilket vi anser trygga kunden 
under sitt köp och som förhoppningsvis hjälper kunden fram till ett avslut. Viktigt att 
poängtera att den så kallade boten är en ”smart bot” d.v.s. att den verkligen förstår kundens 
frågor annars är det lätt att boten bara blir till ett störningsmoment.  

5.2.2.3 Öppenhet 
Att ett e-handelsföretag kan ge så omfattande information som möjligt är än mer 
betydelsefullt än för företag som bedriver försäljning i fysiska butiker. Anledningarna är 
många, men eftersom vi bara kan se produkten på vår datorskärm hemma i vardagsrummet är 
det absolut kritiskt att e-handelsföretag kan förklara produktens utformning, mått och villkor 
så väl så att de vore som att vi stod ansikte mot ansikte med försäljaren i den fysiska butiken. 
Det känns också som att e-handlare som visar konsumentomdömen på sina hemsidor ökar 
förtroendet hos kunderna. De kunder som läser andra köpares åsikter om produktens passform 
och fabrikat kommer få ett bättre intryck än att bara se måtten och bilden på plagget. 
Samtidigt som andra kunders åsikter väger tyngre och inger ett större förtroende än vad en 
säljare säger i en fysisk butik. Eftersom en säljare kanske inte alltid är uppriktig, beroende på 
provision, lager etc. Det räcker med att gå till sig själv för att förstå logiken 
Rekommendationer från vänner och kollegor är mycket viktiga och påverkar oss i höggrad.  
 
Jag Carl – Johan Anderberg var själv exempelvis ute efter en ny dator för ett halvår sedan, det 
fanns en uppsjö med olika datorer med liknande prestanda och pris vilket gjorde det svårt att 
välja. Det som avgjorde att jag köpte just en HP dator var på grund av de kundrecensioner 
som företaget lagt ut på sin hemsida. Vilket bidrog till att mitt förtroende för hemsidan ökade 
avsevärt mycket mer än om en säljare i en butik sagt att datorn varit ”outstanding”. Här har e-
handlarna en stor fördel gentemot den fysiska butiken, därför är det väldigt viktigt att de 
också utnyttjar den till max.   
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5.2.3 Svårigheter i köpprocessen.  
Med dagens missbruk och stölder av kontokortsnummer och personuppgifter är det ingen 
större nyhet att konsumenter känner en viss oro när de lämnar ut uppgifter som dessa. Men 
faktum är att vissa uppgifter måste lämnas ut för att produkterna skall hitta fram till köparen. 
Är det så att konsumenter känner sig osäkra vid betalningen är det viktigt att E-
handelsföretag har flera betalningsalternativ. I följande avsnitt kommer vi analysera 
företagens lösningar till konsumenters osäkerhet kring betalningar mm.   

5.2.3.1Personuppgifter och kontokort 
Många känner som vi förstått en viss oro över att behöva lämna ut diverse uppgifter på 
Internet. Detta kan vi förstå eftersom det har skett ett antal incidenter med bland annat stölder 
av kontokort, personnummer etc. Vad många inte förstår är att det är säkert att handla online, 
problemet är bara att konsumenterna inte vet om detta. Nelly använder sig av Debitech, en av 
de största leverantörerna och alla köp genomförs på deras sida. Anledningen till att de tar 
personnummer är av säkerhetsskäl då kort kan vara stulna. Hur som helst, de personer som 
känner en osäkerhet med kontokortsbetalning behöver ha andra betalningsalternativ.   

Alla är vi olika och desto fler betalningsalternativ som erbjuds, desto fler kunder kommer 
känna sig tryggare och fler komma till ”skott” dvs. genomföra ett köp.    

5.2.3.2 Förtroendeingivande medier 
E-handelsföretag kan även försäkra sina kunder om att köp på deras sida är säkert genom att 
samarbeta med uppskattade och förtroendeingivande medier. Vi menar såklart på att dels 
synas i tv men också höras i radio, vilket många av dem större e-handelsföretagen gör. Men 
också genom att visa upp loggor från uppskattade verksamheter såsom Trygg E-handel. Alla 
är dock inte med i Trygg E-handel beroende på att vissa helt enkelt inte lever upp till de krav 
som ställs, men många anser vi heller inte behöva vara medlem i denna organisation. 
Förklaringen är att den exponering i tv och radio som de investerar i skapar en stark trygghet 
hos såväl nuvarande kunder som potentiella kunder. Vi men också Peter på Nelly anser att är 
man liten aktör på e-handelsmarknaden så gör man nog klokt i att utnyttja denna logga.      

5.3 Efter köp 

5.3.1 Returer 

Då e-handelsföretag är etablerade på internet är det många faktorer de måste beakta för att 
kunder skall känna sig säkra på att ett köp hos dem inte är helt bortkastat. Enkla och smidiga 
returer är en sådan faktor. Kunder skall alltid få rätt vid eventuella returer och företag bör vara 
generösa med detta. Mathilda på Bubbleroom berättade att om en kund var missnöjd över 
något så försökte de alltid lösa det på bästa sätt genom exempelvis någon slags kompensation. 
Vi anser att generositet vid returer är en förutsättning för att företag som Nelly, Bubbleroom 
och Stayhard skall kunna ha några kunder överhuvudtaget, eftersom distanshandel som nämnt 
inte ger kunden möjlighet att prova plagget innan köp.   

För att returer skall fungera enkelt är det nödvändigt att inköpsprocessen fungerar bra, även då 
konsumenter vill byta eller av annan anledning returnera en vara. Vi har tidigare skrivit om ett 
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tyskt företag som fick tillbaka så mycket som 60-70 procent av de utskickade varorna, men att 
detta var en medveten strategi från företaget. Resultatet var att kunderna blev tryggare, vilket i 
sin tur ledde till att försäljningen ökade. Allt som allt så handlar det om e-handelsföretagens 
försök i att göra kunden så trygg som möjligt. 

5.3.2 Leveranser 

Vi har tidigare berört ämnet om hur dagens onlineshoppare är otåliga, detta gäller även under 
leveransen. E-handlare måste därför se till att deras kunder slipper vänta en längre tid på 
produkten och istället vänder sig till den fysiska butiken för att erhålla sitt plagg. Det kräver 
att e-handlarna är noggranna med att beskriva när varan ska anlända samt att en viss precision 
i logistiken existerar.  

Att ha snabba leveranser är en strategi som vi anser att e-handlare måste kontrollera, för utan 
dessa kommer konsumenten förr eller senare vända sig till den fysiska butiken och med det 
försvinner e-handelns fördel, bekvämligheten. Intressant är att de två undersökningar vi har 
med i teori avsnittet skiljer sig åt på just snabba leveranser. Frågar man e-handlarna kommer 
snabba leveranser på en andraplats, men frågar man kunderna kommer inte snabba leveranser 
förrän på en femte plats. Är det så att e-handelsföretagen satsar för mycket av energin på 
leveranser när de egentligen kanske skulle satsa mer på exempelvis säkerhet. Oavsett vilket är 
snabba leveranser väldigt viktigt, men det kanske inte är det allra första man ska satsa på. Vi 
har även fått indikationer på att leveransen kan ha olika betydelse beroende på vilken 
målgrupp företagen riktar sig mot. Riktar sig företagen mot den yngre generationen bör de 
lägga extra krut på att vara snabba med leveranserna. Vänder sig företagen mot en lite äldre 
målgrupp kan det vara värt att lägga extra krut på säkerheten istället för snabba leveranser.      

5.3.3 Garanti 

Efter att en kund mottagit sin produkt kan det många gånger råda förvirring angående 
garantitid etc. Företagare måste därför vara tydliga i att informera om vad som gäller. Detta är 
mycket viktigt då garanti dels är något som inte är lagstadgat och därför valfritt samt att dess 
innehåll kan skilja sig emellan företag. Våra resultat har visat att företag kan förenkla regler 
och öka sin kundtjänst men också göra det självklara, nämligen att vara konkreta i sin 
information om garanti.  

Även denna faktor verkar e-handlarna så gott som möjligt främja till kundens fördel. I sin 
helhet anser vi att alla aspekter i detta kapitel är försök att göra kunden så trygg som möjligt 
så att de vågar riskera att köpa ett plagg med risk för misspassning. Som vi kommit att förstå 
nekar e-handlarna sällan några reklamationer och trots att de inte behöver ge några garantier 
är de ofta generösa med detta. Detsamma som vi sa om returer så är generösa garantier något 
vi anser bör vara en förutsättning för att locka till sig kunder. Om det råder osäkerhet om vilka 
garantier som råder ska kunden snabbt hitta dessa och förstår de inte dessa ska de kunna ringa 
till företaget för att få en så klar förklaring som möjligt.    

5.3.4 Kundlojalitet 

Lojala kunder är svårt att hitta på e-handlarens marknad. Konkurrenterna ligger bara ett par 
klick bort. Det är svårt att hitta den perfekta lösningen till detta, men e-handlare kan försöka 
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öka sannolikheten att kunderna kommer tillbaka genom att erbjuda diverse förmåner. 
Bonusprogram är en av dessa förmåner som vi anser att företag bör utnyttja till fullo eftersom 
vi tror att kunderna kommer att engagera sig mer då de vet att en förmån ligger i botten. Vi 
anser att e-handlarna bör försöka vara mer än en” renodlad handelssajt”, detta för att kunders 
grad av lojalitet är låg och att det därför är viktigt att skapa mervärde för kunden genom att 
erbjuda förmåner och tjänster som bloggar, Communitys och bonusprogram. Genom 
Communitys kan kunderna till företaget exempelvis köpa och sälja produkter till varandra.  
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6. Slutsatser 
I denna avslutande del vill vi redogöra för våra slutsatser där vi kommer att svara på vårt 

syfte och våra undersökningsfrågor 
 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka strategier e – handelsföretag inom 
klädesbranschen använder sig av för att överbygga svårigheter och problem som avsaknaden 
av en fysisk butik medför. 

För att lyckas besvara syftet ställde vi också upp två stycken undersökningsfrågor:  

• Vilka problem och svårigheter ställs företag inom klädesbranschen inför, som 
använder internet som sin enda försäljningskanal?  

• Vilka strategier kan företagen använda av för att överkomma dessa hinder?  

Vi har i denna uppsats kommit fram till att det i dagsläget inte finns några självklara lösningar 
till alla problem som e-handlare ställs inför. Exempelvis så är avsaknaden av det taktila sinnet 
ett problem som det inte finns några uppenbara lösningar till. Visst kan företagen minska 
gapet genom att överdimensionera vissa tjänster, men i dagsläget måste företagen acceptera 
att de aldrig kommer att konkurrera med den fysiska butikens möjlighet att sälja produkter 
genom fysisk kontakt. Därför är det viktigt att företagen försöker utnyttjar Internets fördelar 
till 100 procent. Möjligheten att släppa fram andra kunders recensioner om produkter är ett 
sätt att trygga kunden i sitt köp på vilket är betydligt svårare för den fysiska butiken. De har 
också fördelen av att kunna studera kundernas klick beetende, vilket ger en exakt bild av vad 
kunderna efterfrågar.  Genom att verkligen utnyttja dessa aspekter kan de minska behoven av 
de egenskaper vilka Internet saknar.  

Eftersom synen och hörseln endast är de två sinnen som e-handlare har till uppgift att 
tillfredsställa, är det viktigt att de gör allt i deras makt för att stimulera dessa sinnen så att 
kunden kan få en bra uppfattning om produkternas form, färg, fabrikat, etc. Vi har i vår 
uppsats försökt ge förslag på hur detta kan göras samt på hur kundernas osäkerhet kring 
betalningar, returer, leveranser, etc. kan reduceras. Vad vi främst kommit fram till är att 
företagen måste vara tydliga med all sådan information som en kund enkelt skulle kunna få 
om han/hon stod i en traditionell butik. Snabba och helst smidiga leveranser anser vi vara en 
av de främsta egenskaperna som ett e-handelsföretag måste inneha. Kunderna tar idag en risk 
med att handla en produkt de aldrig tagit på vilket fordrar att de måste vara garanterade en 
korrekt produkt. Därför anser vi att företaget skall vara generösa med returer, garantier etc. så 
länge inte människor utnyttjar detta negativt.   

Ett sätt att minska på osäkerheten hos de människor som fortfarande känner att de inte kan 
eller vågar handla på Internet är genom att ha demonstrationer. Vi menar att e-
handelsföretagen kan använda sig av fältpersonal som står i köpcentrum eller dylikt och 
demonstrerar för människor hur de ska gå tillväga när de vill handla. Som en bonus ger detta 
e-företaget trovärdighet när människor ser att de faktiskt existerar.   
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Nedan följer de problem och svårigheter vi diskuterat i denna uppsats. Svårigheterna är 

markerade i fet stil och rekommendationerna är skrivna kursivt. 

 

 

Hemsidan: Hemsidan är i regel den första kontakten kunderna får av företaget 
och bygger därefter sin uppfattning. En hemsida som inte är 
”ärlig” och lockar köparen, bidrar till lägre försäljningssiffror.  
Slöa och komplicerade hemsidor försvagar kundernas 
köpupplevelse. Onlineshoppare är kända för att ha dåligt tålamod 
och vill inte leta efter attribut som exempelvis ”kassan”. 

Struktur Se till att göra hemsidans utformning efter vad som säljs där, håll 
hemsidan uppdaterad med nyheter och annat smått och gott. En 
hemsida som inte andas kan skapa misstankar. 

Navigering: Håll sidan enkel, de vill inte beundra era designtalanger utan vill 
uppnå sina mål.  

Crosselling: Ge tips till kunden på plagg som är under rea och för dem 
kunderna som handlat där tidigare är det bra om man ger dem tips 
på liknande plagg.   

 

Ingen fysisk personal Då kunderna under sin shopping på webbsidan inte kan 
kommunicera med någon fysisk personal. Skapar en osäkerhet hos 
kunderna. 

Bot: Ha gärna en ”bot” som svarar på frågor som kunderna kan känna 
sig osäkra på. Se dock till att ”boten” förstår frågorna annars blir 
den lätt ett störningsobjekt. 

Kundservice: Se till att erbjuda flera kontaktmöjligheter för kunderna. 
Telefonkontakt höjer kundernas känsla av trygghet då de får höra 
en röst. Mail är ett bra alternativ för de kunderna som inte känner 
samma osäkerhet, eller har gott om tid. En symbios mellan de två 
är bäst.  

Öppenhet: Konsumentomdömen och rekommendationer är de källor som 
kunderna litar mest på, lämna kommentarer och recensioner intill 
plagget. 

Känselsinnet Eftersom kunderna rent fysiskt inte kan befinna sig butiken och 
”känna” och pröva produkten bidrar till att kunderna känner en 
osäkerhet kring färg, material, passform och detaljer. 
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Synsinnet: Förstärk synsinnet så mycket som möjligt. Tänk på att kunden inte 
kan hålla produkten i sin hand, se därför till att kunden kan se alla 
detaljer på plagget. Använd alla instrument som finns för att göra 
kunden så trygg som möjligt. Zoomegenskaper är att föredra, 
detsamma med catwalk. 

Produktinformation: Försök att få kunden komma så ”nära inpå” plagget det bara går. 
Var noga med information om plaggets fabrikat och storlekar. 
Erbjud ett måttsystem där kunden kan mäta sig fram till sin 
storlek. 

Returer: Se till att kundens köp inte varit bortkastat, så länge inga 
uppenbara skador finns på plagget, ge kunden alltid rätt! Tänk på 
att kunden tar en ”risk” i att handla ett klädesplagg via Internet, var 
generös med returer, bjud kunden på portot.  

 

Köpprocessen: Historien av missbruk och stölder av kontokort och 
personuppgifter har skapat en oro hos många kunder. Ett företag 
som inte har råd att bedriva omfattande marknadsföring kan skapa 
misstro då kunden inte känner till företaget. 

Betalningslösning: Erbjud flera betalningsalternativ då vissa kunder inte känner sig 
tillfreds med kortbetalningar. Använd stora och erkänt legitima 
betalningsleverantörer.  

Pålitliga Medier: Är man ett litet och nystartat företag gör man bäst i att vara med i 
någon förtroendeingivande organisation som skapar en 
trygghetskänsla hos kunden. Tv och radio är kanaler som alltid 
känns pålitliga för kunden.  

Efter köp: Efter köpet är det viktigt att kunderna får produkten snabbt annars 
vänder sig kunderna till den fysiska butiken. Garanti är inte 
lagstadgat vilket leder till att kunder inte alltid vet vilka garantier 
som gäller. Ett annat problem är e-handelns svårighet att finna 
lojala kunder.  

Garanti:  Var noga med att informera om vilka garantier som gäller. Var 
generös och ge kunden rätt i alla lägen.  

Leveranser: Se till att vårda uppfattningen av e-handelsföretag som smidiga 
och enkla. Se till att logistiken fungerar näst intill felfritt.  

Bloggar & Communitys: Se till att skapa mervärde för kunderna genom att erbjuda 
förmåner som t.ex. bonusprogram, bloggar och Communitys.  
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