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Inledning: Etableringen av e-handel har underlättat vardagen för många människor som nu 
kan handla produkter över internet, hemifrån och när de vill. Så länge som handel har 
funnits har även missnöjda kunder varit ett faktum och så länge handeln fortsätter kommer 
kunder fortsätta att vara missnöjda. E-handeln har gjort att många människor har fått nya 
shoppingvanor och värderingar, men en del är skeptiska till att handla över internet på grund 
av att det är krångligt och att de inte får den sinnliga upplevelsen det innebär att handla i en 
fysisk butik. Missnöjet som uppstår hos kunder som handlar över internet i en virtuell butik, 
tror vi skiljer sig från det missnöje en kund får efter att ha handlat i en fysisk butik. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att från ett kundperspektiv utveckla en djupare förståelse för 
om missnöjda kunders agerande skiljer sig åt vid köp i en fysisk butik jämfört med köp i en 
virtuell butik. Om så är fallet så ska dessa skillnader beskrivas och analyseras för att 
ytterligare kunskap inom området ska uppnås. Senare ska rekommendationer ges till företag 
på hur de ska minska de hinder som kunder upplever vid köp i en fysisk och i en virtuell butik 
då de är missnöjda med en produkt.  
 
Metod: Vi har genom en induktiv ansats samlat in empiri för att utveckla en djupare 
förståelse om kunders agerande vid missnöje. Då kunders agerande skulle studeras, ville vi 
tolka respondenternas ståndpunkter och vi valde att utgå från den kvalitativa metoden. 
Intervjuer gjordes med respondenter som någon gång hade handlat både i en fysisk butik 
och i en virtuell butik. De femton respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval från 
åldersgruppen 25-34 år. 
 
Teori: Teorierna vi presenterar består av konsumentbeteende, olika dimensioner av handel, 
relationsmarknadsföring, kundlojalitet och konsumentens bedömning av företagets kvalitet. 
Vi beskriver även orsakerna till varför en kund blir missnöjd och hur den agerar i en sådan 
situation, då vi anser att detta är relevant för att öka förståelsen för läsaren.  
 
Resultat: För att få upprättelse för sitt missnöje har vi funnit att missnöjda kunder i en 
virtuell butik inte i samma utsträckning kontaktar butiken vid returnering som kunder i en 
fysisk butik gör. Förväntningarna på en köpt produkt i en virtuell butik är inte lika stora som 
produkter köpta i en fysisk butik, vilket påverkar agerandet vid missnöje. 
  
 
 



 
 

Abstract 
 
Title: Dissatisfied customers’ behaviour – a comparison of a purchase in physical store and 
virtual store. 
 
The establishment of e-commerce has faciliated the daily routines for many people. 
Nowadays they can do purchases through internet, directly from their home and whenever 
they want. As long as trading has exist, dissatisfied customer has also been a fact and will be 
as long as we continue trading. New shopping habits and values come with e-commerce. 
Some customer are skeptical because of the missing sensual experience and because they 
estimate e-commerce complicated and problematic. We believed the customer 
dissatisfaction of a purchase through internet, differ from the customer dissatisfaction of a 
purchase done in a physical store.  
 
Our purpose with the thesis is to increase the understanding if dissatisfied customer acts 
differ between purchases made in a physical store from purchases made in a virtual store. If 
that is the case we will describe and analyze the differences for further knowledge of the 
subject. Subsequent recommendations will be given to companies on how to reduce the 
barriers that customers experience when buying in a physical and a virtual store when they 
are unhappy with a product. For this study we applied a qualitative approach and 
accomplished fifteen interviews to get a deeper understanding of the customers’ point of 
view of the disaffected situations. The result presented shows, that unsatisfied customers to 
a virtual store do not contact the store in the same extent as customers to a physical store. 
Expectations of a purchased product in a virtual store are not equal to products purchased in 
a physical store, which affects the behaviour of discontent.  
 
Keywords: Dissatisfied customer, behaviour, physical store, virtual store. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ska vi beskriva bakgrunden till problemet och föra en diskussion 
kring det. Problemdiskussionen leder fram till våra forskningsfrågor och syftet med 
uppsatsen. Vi avgränsar studien och slutligen definieras begrepp som följer i uppsatsen.  

 

1.1  Problembakgrund 

Shopping kan för en del människor vara en slags upplevelse och ett sätt att underhållas. 
Postens utredning ”Distanshandeln idag” (2005) visar att shopping för många är en sinnlig 
upplevelse och konsumenten vill se, känna på och prova de varor de tänkt köpa. Människor 
stimuleras och blir glada över att hitta den efterlängtade klänningen eller det senast 
utkomna dataspelet. Andra människor gläds inte alls åt att spendera tid i stadens butiker och 
ser inte njutningen i att bära runt på tunga shoppingpåsar.  

Som tur är finns det flera alternativ att handla på, både för dem som gillar vanliga butiker 
och för dem som hellre shoppar hemifrån. Distanshandel är ett samlingsnamn för den 
handel som sker på avstånd, det vill säga genom till exempel internet, postorder eller 
telefon. Det innebär att handeln sker från hemmet, vilket underlättar vardagen för många. 
De flesta distanshandlar för att det är billigare och enklare, men även för att det är 
bekvämare och för att det finns ett större utbud än vad som erbjuds på hemorten. Den 
främsta anledningen till varför konsumenten inte handlar över internet är på grund av 
avsaknaden av den sinnliga upplevelsen som nämndes ovan (Distanshandel idag, 2005).  

Sverige är bland de mest IT-mogna länderna i världen och svenskarna är generellt sätt inte 
rädda för att använda ny teknik (Edenholm, 2009). Tillgängligheten och handeln över 
internet är under uppgång, då allt fler svenskar har internet hemma, på jobbet och även i 
mobilen (Elvelid, 2009). Enligt ”Distanshandeln idag” (2005) är internet det mest vanliga och 
moderna sättet att distanshandla på. Under de senaste åren har den elektroniska handeln, 
vidare nämnt e-handel, blivit allt mer etablerad som en del av svensk detaljhandel och 
lågkonjunkturen verkar inte stoppa konsumenten från att handla på internet. De främsta 
skälen till att e-handla, enligt Arne Andersson på Posten Logistik Stockholm, är som för 
distanshandeln, att det upplevs som billigare, enklare, bekvämare och att det finns ett större 
utbud än i fysiska butiker. Även om konsumenterna fortsätter att handla syns en osäkerhet 
hos e-handelsföretagen och tron på framtiden är svår vid tuffa tider i ekonomin. I E-
barometern (2009), som är ett samarbete mellan HUI, Posten och Svensk Distanshandel, 
visas siffror som tyder på att e-handelns kraftiga tillväxt avtagit i den ekonomiska krisen, 
men optimismen hos e-handlarna stiger trots detta. E-barometern (2009) visar även att 82 
procent av e-handelskonsumenterna uppger att de planerar att handla varor över internet 
under det kommande halvåret. 

Att handla på distans är inget nytt fenomen, då denna typ av handel har funnits i många 
decennier. Men med e-handel, som är en relativt ny trend, har många fått nya värderingar 
och beteendemönster, som möjligtvis inte är desamma som vid handel i en vanlig fysisk 
butik. De som har distanshandlat har redan ett beteende och gamla vanor och värderingar 
lever kvar. Kunden har alltid kunnat gå tillbaka med produkter köpta i en fysisk butik och 
postorderkunderna vet hur de ska gå tillväga vid postorderköp. Vid köp på internet finns ofta 
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tydliga förklaringar och instruktioner för hur köp- och betalningsprocessen går till. Köpet 
innehåller olika steg där kunden får bekräfta sitt val och kunden blir på så sätt mer medveten 
om vad köpet innebär och känner också mer eget ansvar för att köpet blir rätt. 
 

Kanske är det just på grund av osäkerheten och det egna ansvaret som det för vissa kunder 
inte är så självklart att handla över internet. ”Distanshandeln idag” (2005) visar varför 
människor inte köper produkter över internet och störst andel svarade att de inte litar på 
betalningssystemet, att det är svårt att se varorna på skärmen, att de vill kunna se och känna 
på varan eller att de helt enkelt inte vet hur man gör. De som väl har vågat sig på att e-
handla kan ibland ändå stöta på problem och oklarheter runt deras lagliga rättigheter. Enligt 
Svensk Lag (2008) så skiljer sig inte kundens rättigheter på internet sig så mycket från en 
fysisk butik. Det som skiljer sig är att kunden har 14 dagar på sig att häva sitt köp som gjorts 
på internet eller på distans i en virtuell butik i Sverige. Den lagliga rätten finns inte om 
kunden köpt en produkt i en fysisk butik. 
 
Det finns många anledningar till att kunden kan bli missnöjd med varan. Det kan vara att 
varan inte stämde överens med bilden på hemsidan, eller att den inte passade 
storleksmässigt. Varan kan vara skadad när den levereras och leveransen kan vara försenad. 
Kunden kan även bli missnöjd vid ett senare tillfälle och vänder sig därför till kundtjänst. 
Missnöjet kan ligga i att kunden inte orkar eller tycker att det är krångligt att skicka tillbaka 
varan. Beroende på en av, några av eller alla dessa olika anledningar att bli missnöjd, 
kommer kunden att agera på olika sätt.  
 
För att ge en bild av hur företagen behandlar kunders missnöje av köpta produkter har vi 
genomfört en mindre förstudie där företags riktlinjer för returer och reklamationer har 
undersökts och jämförts. De olika företagen är mer eller mindre kända och har fysiska 
och/eller virtuella butiker. De säljer böcker, elektronik, kläder och skor till privatpersoner. 
Företagen som har undersökts är Elgiganten (2010), Adlibris (2010), Mandel (2010), HM 
(2010) och Brandos (2010). 
 
Det visar sig att antalet dagar för öppet köp skiljer sig åt mellan de fysiska och virtuella 
butikerna från olika företag, men ibland även inom samma företag. 14 dagars öppet köp är 
det minsta antalet dagar som företagen ger för ångerrätt vid köp från en virtuell butik, vilket 
också är det som gäller i Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Några av 
företagen är mer generösa och erbjuder sina kunder 30 dagars öppet köp. Varorna får bytas 
och returneras, så länge den är oanvänd och i ursprungsskick. Vid byte står kunden för 
fraktkostnaden men samtliga företag står för fraktkostnaden vid reklamationer. 
 
När varor är köpta i en virtuell butik, skiljer sig företagen åt när det gäller återlämning till en 
fysisk butik. Ett undersökt klädföretag vill att samtliga varor köpta i den virtuella butiken, ska 
returneras till returadressen, medan ett undersökt elektronikföretag även tar emot varorna i 
den fysiska butiken.  
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1.2 Problemdiskussion  

Den bästa och effektivaste marknadsundersökningen som ett företag kan göra, är att 
kartlägga kundernas klagomål, som snabbt informerar företaget om fel och brister i kvalitet, 
sortiment och servicenivå. Företag kan aldrig komma ifrån missnöjda kunder och bör därför 
ta tillvara på den information som ges från kunderna. Det är ofta få kunder som är 
missnöjda, men det är de som hörs mest. En missnöjd kund berättar om sitt missnöje för fyra 
gånger fler personer än vad en nöjd kund gör (Barlow & Møller, 1996). Söderlund (2001) 
menar att företag i dagens samhälle är utsatta för stenhård konkurrens, och en lojal kund 
kan snabbt bli illojal om missnöje uppstår. Det är därför viktigt för företagen att få en 
förståelse för kundens problem och på något sätt fånga upp deras missnöje, eftersom detta i 
sin tur kan leda till att kunden blir ännu mer lojal. Detta gäller såväl i en fysisk butik som i en 
virtuell butik.  
 
Kunder till en virtuell butik verkar känna en större osäkerhet överlag när de ska köpa 
produkter, det kan vara hinder såsom olika kostnader som tillkommer då köpet genomförts 
på internet, till exempel tullar och fraktkostnader. Ett annat hinder som kunder upplever kan 
vara tilliten till företagets betalningssystem, men även tilliten till deras sekretess- och 
integritetspolicies. Frågor som kunder ofta ställer sig är om hemsidans betalningssystem är 
tillförlitliga för att kunden ska våga lämna ut kortnummer och personnummer över internet. 
Sedan finns det praktiska problem som möjligheten att komma i kontakt med företaget om 
det skulle uppstå problem med produkten. Möjligheten till kontakt upplevs oftast som ett 
stort hinder då kunden inte på något sätt kan prata med någon ”face-to-face” (Post och 
Telestyrelsen, 2001).  
 
När kunden är missnöjd över en produkt och vill skicka tillbaka den eller kontakta företaget 
så upplevs detta som ett större problem i en virtuell butik än i en fysisk butik. Frakt och 
tullavgifter är också en kostnad som kunden får stå för när missnöje uppstår och varan ska 
skickas tillbaka (Post och Telestyrelsen, 2001). Denna typ av problem står aldrig en kund för i 
en fysisk butik och därför har vår nyfikenhet lett oss till att undersöka om missnöjda kunder 
agerar på olika sätt, beroende på om köpet gjorts i en fysisk butik eller i en virtuell butik.  
 
Vår undran har lett oss till följande frågor: 
 

 Går det att ändra en konsuments beteende över en kortare period, eller är 
konsumenten kognitivt lata och inte vill förändras? 

 Vilka faktorer gör en kund missnöjd? 

 Vad gör en missnöjd kund åt sitt missnöje?  

 Vad gör kunden för att bli nöjd igen? 

 Gör alla missnöjda kunder sin röst hörd? 

 Är förväntningarna av en produkt lika vid köp i en fysisk butik jämfört med en virtuell 
butik? 
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1.3 Forskningsfrågor 

 

 Vilka faktorer påverkar en kunds agerande vid missnöje efter köp av en produkt?  
– På vilket sätt påverkar dessa faktorer agerandet? 

 Beror kundens agerande på om köpet har utförts i en fysisk butik eller i en virtuell 
butik?  
 

1.4 Syfte  

 
Syftet med uppsatsen är att från ett kundperspektiv utveckla en djupare förståelse för om 
missnöjda kunders agerande skiljer sig åt vid köp i en fysisk butik jämfört med köp i en 
virtuell butik. Om så är fallet så ska dessa skillnader beskrivas och analyseras för att 
ytterligare kunskap inom området ska uppnås. Senare ska rekommendationer ges till företag 
på hur de ska minska de hinder som kunder upplever vid köp i en fysisk och i en virtuell butik 
då de är missnöjda med en produkt.  
 

1.5 Avgränsning  

Vi kommer inte att djupare förklara eller gå in på hur företag agerar i en situation där 
kunden är missnöjd. 
 
En avgränsning görs också vid urvalet. Vår studie kommer inte att fokusera på personer som 
är födda innan år 1985 eller efter år 1976, vilket förklaras under Urval. 
  
Missnöjet gäller inte för produkter köpta av andra konsumenter, genom till exempel 
auktioner och annonser. 
 

1.6 Definitioner 

Produkt: Innefattar både varor och tjänster.  
Vara: Ett fysiskt objekt, exempelvis en stol. 
Tjänst: Ett icke fysiskt objekt, exempelvis ett telefonabonnemang. 
Elektronisk handel (E-handel): Handel med varor och tjänster över internet. 
Virtuell butik: Elektronisk butik där handel sker över internet. 
Fysisk butik: Traditionell butik som kunden fysiskt kan besöka. 
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2. Metod 

I denna del redogörs för den metod och tillvägagångssätt som har använts för att uppfylla 
syftet med vår studie. Inledningsvis kommer vi att presentera en förförståelse och 
litteraturstudie som vi har gjort för att ta ut relevant teori. Därefter följer vårt val av 
forskningsansats samt undersökningsmetod. Sedan presenterar vi vår datainsamlingsmetod 
och intervjumetod. I intervjumetoden introduceras frågornas uppbyggnad samt vårt val av 
respondenter. Slutligen presenteras kvalitetskriterier.     

 

2.1 Förförståelse 
Vi valde att närmare studera hur konsumenter agerar när de köpt något och av någon 
anledning känner missnöje. Intresset för kunden har uppstått under vår utbildning då vi läst 
flera kurser som har berört ämnet. Fördjupad kunskap har fåtts från föreläsningar och egna 
studier har också ägnats åt reflektion och diskussion av kundens roll samt beteende.  
 
Intresset för detta har lett oss in på hur kunder beter sig och agerar i en klagomålssituation. 
Då kunden enligt oss är företagets främsta tillgång, anser vi att kundens beteende och 
uppfattning om företaget är viktig att förstå. Att kunden blir nöjd genom hela köpprocessen 
och återkommer vid ett senare tillfälle är inte en självklarhet. Att lyckas med detta är ingen 
lätt uppgift för företagen i den svåra konkurrensen som råder på marknaden i dagens 
samhälle. Det räcker inte att företaget marknadsför sina produkter väl och ger kunden en 
god service vid köpet, de måste även försäkra sig om att kunden går nöjd ur sitt köp även om 
komplikationer skulle uppstå. 
 

2.2 Litteraturstudie 
I början av undersökningsprocessen samlade vi in litteratur som vi ansåg var relevant och 
som berörde vårt valda ämne. Litteraturstudien låg till grund för våra forskningsfrågor och 
vårt syfte. Eftersom e-handel är en relativt ny term har litteratur i läroböcker inte varit 
tillräckligt givande utan vi har även läst vetenskapliga artiklar från handelsjournaler, 
forskningsrapporter och vi har även sökt efter relevanta artiklar i journaler. I 
litteraturstudien används även kurslitteratur som vi tidigare har använt på kurser från vår 
utbildning. 
 
Vid djupare inläsning av litteraturstudien fick vi en uppfattning om vilken litteratur som 
passade våra forskningsfrågor och vi valde därefter ut begrepp som vår studie kom att 
behandla. Under arbetets gång har vi kompletterat med mer litteratur och vi har använt 
statistisk data från Statistiska Centralbyrån, Handels Utredningsinstitut och internetsidor 
som behandlar vårt ämne.  
 

2.3 Forskningsansats  
I forskningsansatsen arbetar forskaren med att relatera teori och praktik med varandra. Det 
finns tre olika ansatser att använda sig av, induktiv, deduktiv och abduktiv. I induktiv ansats 
utgår forskaren från verkligheten (empirin) och formulerar därefter teorier. Deduktiv ansats 
som är den vanligaste uppfattningen om hur teori och praktik förhåller sig till varandra, 
fungerar på motsatt sätt. Forskaren angriper först teorier och skapar hypoteser för att bevisa 
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hur verkligheten fungerar. Den sista ansatsen, abduktion, är en kombination av induktion 
och deduktion (Bryman & Bell, 2005).  
 
För att förklara förhållandet mellan teori och empiri har vår studie grundat sig på den 
induktiva ansatsen, då teoribildningen har skett parallellt med empirisk insamling. Bryman & 
Bell (2005) menar att forskaren i den induktiva processen drar generella slutsatser med 
observationerna till grund. Studiens insamlade empiri har använts för att utveckla en djupare 
förståelse om kunders agerande i vid missnöje. Färdiga teorier har inte kunnat tillämpas då 
tidigare studier i ämnet inte har utförts. Därmed har den deduktiva ansatsen inte varit 
lämplig för vår studie.   
 

2.4 Undersökningsmetod  
Bryman & Bell (2005) beskriver två viktiga forskningsstrategier i den företagsekonomiska 
forskningen, kvalitativ och kvantitativ metod. I den kvalitativa forskningen ligger vikten i att 
samla in och analysera data. Forskaren vill få individens uppfattning och tolkning av sin 
verklighet och därför är denna forskningsstrategi mer inriktad på ord än på siffror, för att ge 
ett större djup. Styrkan med en kvalitativ metod ligger i att forskaren får en helhetsbild som 
möjliggör en ökad förståelse av problemet (Holme & Solvang, 2007). 
  
Eftersom vårt syfte var att få en djupare förståelse för hur konsumentens agerande skiljer sig 
i vid missnöje, ville vi därför få konsumentens ståndpunkt. Vi använde oss av den kvalitativa 
forskningsmetoden, då vi har velat få en djupare förståelse och tolkning av respondenternas 
uppfattning. Holme & Solvang (2007) nämner att forskaren i kvalitativ forskning vill använda 
begrepp som verktyg för att kunna ge en allmän bild av sitt problem. På så sätt menar 
Bryman & Bell (2005) att forskaren beskriver olika sammanhang och skapar en förståelse för 
det fenomen som den ämnar studera. 
 
Om vi istället hade använt en kvantitativ metod, hade vi genom enkäter fått ett större 
material att arbeta med. Vi hade fått fler respondenters svar, vilket statistiskt hade kunnat 
säkerställa tänkta hypoteser. Men vi hade då, från början, fått bestämma vilka hypoteser 
som möjligt stämmer in på kundens agerande och respondenten skulle själv inte kunna 
uttrycka och sätta egna ord på den upplevda situationen.  
 

2.5 Datainsamling 
Det finns två metoder för att samla in data, primär och sekundär data. Sekundärdata är 
enligt Bryman & Bell (2005) redan insamlat material som ursprungligen har använts för ett 
annat syfte. De främsta anledningarna till att använda sekundärdata är att forskaren sparar 
både tid och pengar istället för att samla in egen data och forskaren kan därigenom lägga 
tiden på analysen. Sekundärdata kan även användas och analyseras på nya sätt som inte 
gjordes under den första undersökningen. Däremot bör sekundärdata ifrågasättas då ingen 
kontroll på kvaliteten finns. Primärdata är den data som forskaren själv tar fram för sitt syfte 
(Bryman & Bell, 2005).   
 
I vår studie använde vi oss av både primär- och sekundär. Primärdata samlades in genom 
intervjuer med 15 utvalda personer. Sekundärdata har fåtts från litteratur, vetenskapliga 
artiklar och andra skrivna uppsatser inom samma ämnesområde. 
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2.6 Intervjumetod 
I den kvalitativa forskningsstrategin används lämpligen intervjuer för att samla in empirin. 
Intervjuerna genomförs antingen på ett ostrukturerat eller på ett semi-strukturerat sätt 
(Bryman & Bell, 2005). Syftet med en kvalitativ intervju är att finna företeelser, egenskaper 
eller innebörder. Vikten ligger vid att ge generella formuleringar av intervjuarens 
frågeställningar samt att få respondentens uppfattning och tolkning av dess sociala 
verklighet (Svensson & Starrin, 1996).  
 
Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Denna typ av intervju ansåg vi 
vara bäst lämpad för vår studie eftersom detta gav respondenterna möjligheten att fritt 
svara på frågorna utifrån deras verklighet och upplevelse.  För att våra intervjuer skulle 
kunna utföras krävdes det en förförståelse i vårt ämne, förförståelsen fick vi genom vår 
litteraturstudie. Därefter skapades en intervjuguide som hade till syfte att ta upp frågor som 
berörde våra forskningsfrågor. Vi utgick ifrån studiens forskningsfrågor och utvecklade sedan 
frågor utifrån de teorier vi ansåg vara relevanta. Det var på så sätt viktigt att våra frågor var 
välformulerade som fokuserade på att få fram väsentlig information som anknöt till studiens 
forskningsfrågor (Merriam, 2009).  
 
Intervjuguiden som gjordes behövde däremot inte följas strikt och ordningsföljden på 
frågorna varierade beroende på vilken riktning intervjun tog. Respondenten gavs på så sätt 
möjlighet att till en viss del styra utvecklingen av intervjun. (Holme & Solvang, 1997).  Den 
viktigaste uppgiften för oss som intervjuade, var att hjälpa respondenten att få en förståelse 
för vad vårt syfte med studien var (Bryman & Bell, 2005). Vid oklarheter i intervjufrågorna 
hjälpte vi respondenten genom att förtydliga frågan.   
 
2.6.1. Frågornas uppbyggnad 
Kvalitativa intervjumetoders styrka, är att de påminner om ett vanligt samtal och en 
situation som är hämtad från vardagen (Holme & Solvang, 1997). Frågornas uppbyggnad har 
arbetats fram utifrån vad vi ämnat studera, och teorin har därför legat till grund för de frågor 
vi ställt till våra respondenter. Intervjuguiden utformades med tjugoen basfrågor och 
följdfrågor som kunde ställas beroende på respondentens svar. Kompletterande frågor lades 
till under studiens gång, då vi ansåg att även dessa var grundläggande för att vidare kunna 
diskuteras i empiriavsnittet. Vi valde att dela upp frågorna i fysisk och virtuell butik, för att 
på bästa sätt kunna jämföra respondentens svar. De grundläggande uppgifterna för 
situationen placerades tidigt i intervjun för att få en överblick av den utvalda situationen. 
Ytterligare frågor utformades även för att mer detaljerat gå in på upplevelsen kring det 
missnöjda köpet. Vid uppbygganden av våra frågor har dubbelfrågor försökt att undvikas och 
frågornas öppenhet har även tagits i beaktelse för att få respondenternas egen tolkning av 
frågorna. Respondenterna blir på så sätt inte tvingade att använda forskarens ordval, vilket 
är fallet med slutna frågor. Vår intervjuguide har styrt våra intervjuer beroende på 
respondentens utförlighet, förmåga att uttrycka sig samt engagemang av situationen.    
 
2.6.2. Urval 
Urvalet ska göras med stor omsorg, då valet av undersökningspersoner har en stor betydelse 
för resultatet. Syftet med intervjuerna som görs i studien ska öka informationsvärdet och 
skapa en djupare förståelse för det forskaren syftar att studera. Urvalet av respondenter 
görs inte slumpmässigt utan på ett systematiskt sätt. Detta innebär att forskaren har 
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medvetna uttryckta kriterier med utgångspunkt i frågeställningarna, och att de respondenter 
som väljs ut antas ha goda kunskaper i ämnet. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren 
använder sig av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga. (Bryman & Bell, 2005). 
  
Detta har vi tagit fasta på när vårt urval gjordes. Alla respondenter i våra intervjuer ingick i 
den åldersgrupp som handlar mest över internet. Enligt internetstatistik (2010) handlade 
åldersgruppen 25-34 år, 82 procent via internet under år 2009. Vårt urval grundade sig på 
denna statistik som vi ansåg vara trovärdig. Intervjuerna gjordes från ett bekvämlighetsurval 
med 15 respondenter, de behandlas som anonyma.  
 

2.7 Sanningskriterier  
I den kvantitativa forskningen används begrepp som reliabilitet och validitet. Bryman & Bell 
(2005) anser att kriterierna för dessa begrepp, förutsätter att det är möjligt att inte endast 
komma fram till en absolut bild av verkligheten. Istället kan det finnas flera dimensioner av 
verkligheten och därför anser Bryman & Bell (2005) att forskaren bör använda två andra 
begrepp för att bedöma kvaliteten i en kvalitativ forskningsmetod, nämligen trovärdighet 
och äkthet. 
 
Trovärdighetsbegreppet bedömer tillförlitligheten i resultatet, alltså om forskaren har 
uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Det bedömer även pålitligheten av 
forskningsprocessen, och möjligheten till att styrka att forskaren inte medvetet har låtit 
personliga värderingar påverkat slutsatserna. Begreppet äkthet visar om respondenternas 
åsikter framgår på ett rättvist sätt. 
 
Vi anser att vår studie har utförts på ett trovärdigt och äkta sätt. Respondenterna 
representerar hela urvalsgruppen och deras deltagande hjälpte oss att förstå agerandet vid 
missnöje i en fysisk butik och i en virtuell butik. Alla respondenter hade olika upplevelser och 
uttryckte sin syn på verkligheten, vilket gav analysen och slutsatserna ett värde. Det blir mer 
trovärdigt när respondenterna själva får sätta ord på sina upplevelser och erfarenheter, 
istället för att få svarsalternativen genom en enkät. 
 

2.8 Källkritik 
Enligt Holme & Solvang (1997) ska en källa vara relevant till det syfte som forskaren ämnar 
studera. Hur källan värderas utifrån relevans och användbarhet beror på forskarens 
frågeställningar. 
 
Primärdatan till studien samlades in från femton respondenter, vilka har valts utifrån ett 
bekvämlighetsurval. Urvalet anses som trovärdigt eftersom vi har velat få flera olika 
personers uttalande om missnöje. Urvalet är av blandade åldrar, kön och sysselsättning. Fler 
respondenter hade dock ökat djupet. 
 
Till teoridelen av studien har sekundärdata samlats in genom litteratur, vetenskapliga 
artiklar och från hemsidor på internet. Vissa teorier har endast haft ett fåtal källor, vilket vi 
inte anser gör teorin mindre trovärdig. Den har ändå bidragit till att svara på vårt syfte. I 
vissa fall har äldre litteratur använts, eftersom mer aktuell litteratur inte alltid har hittats. 
Dock anser vi att även äldre källor har varit relevanta eftersom de har beskrivit teorins 
ursprung. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från databasen Elin och Emerald där 
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endast vetenskapliga artiklar publiceras, och därför anser vi att artiklarna har hög 
trovärdighet. Datan som har samlats in från hemsidor kan inte vara helt kvalitetskontrollerad 
men vi tycker att trovärdigheten på de källor vi använt oss av har varit tillräckligt hög. All 
data har bedömts kritiskt. 
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer relevant teori att presenteras för att ge läsaren en förståelse för det 
vi ämnar studera. Till en början presenteras hur kunden agerar vid missnöje. Vidare förklaras 
olika dimensioner av handel för att sedan ge läsaren en förståelse för konsumentbeteende. 
Sedan följer ett avsnitt om relationsmarknadsföring. Vidare presenterar vi orsaker till varför 
en kund blir missnöjd samt konsumentens bedömning av företagets kvalitet och dess 
förväntningar på företaget förklaras. Kapitlet avslutas med att en konceptuell modell 
presenteras. 

 

3.1. ”Exit, voice, loyalty theory” 
Denna teori behandlar kundens agerande vid missnöje och är därför högst relevant för vår 
uppsats.  
 

 
   

Enligt Hirshmann (Gummesson, 1995) står 
en missnöjd kund inför tre olika 
beteenden, ”exit”, ”voice” och ”loyalty”. 
 
”Exit” 
Då en kund blivit missnöjd finns valet att 
lämna företaget, ”exit”. Beteendet kan 
yttra sig genom att kunden väljer att gå till 
en konkurrent istället och bestämmer sig 
för att avsluta relationen med företaget 
(Gummesson, 1995).  
 

 
 
 
Källa: Egen tolkning, med inspiration från Gummesson, 1995, sida 97 

 
”Voice” 
Kunder blir väldigt ofta mer eller mindre missnöjda med produkter de köpt och vid det 
tillfället måste kunden på något sätt kunna få uttrycka sitt missnöje. Kunden kan välja att 
visa sitt missnöje genom att säga ifrån och kräva rättelse, använda sin ”voice” (Gummesson, 
1995). Kunden kan använda sin ”voice response”, vilket innebär att kunden klagar och riktar 
sitt missnöje direkt mot företaget. Kunden kan även uttrycka sitt missnöje till sina vänner 
och bekanta, det så kallade ”private response”, och därmed använda sitt ”word-of-mouth”. 
Kunden kan även kommunicera sitt missnöje ut mot andra kommunikationskanaler, ”third-
party response”, som tidningar, konsumentorganisationer och även genom rättslig väg 
(Solomon et al, 2006).  
 
Men de flesta kunder som är missnöjda väljer att inte klaga till företaget, då kunden anser 
att det inte är värt besväret. Dessutom kan det vara svårt att hitta information om hur man 
ska gå tillväga när man har bestämt sig för att klaga. Många företag gör det medvetet 

Figur 1 Missnöjda kunders beteende 
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krångligt för kunden, för att slippa de missnöjda kundernas klagomål och som tidigare 
nämnts så är risken då större att kunden uttrycker sitt missnöje för utomstående som 
resulterar i att företaget får ett dåligt rykte (Barlow & Møller, 1997).   
 
På grund av detta bör företag satsa på att ha en effektiv klagomålshantering där kunden lätt 
kan uttrycka sitt missnöje direkt till företaget, för att undvika negativ informationsspridning 
som inte är bra för företaget. De kunder som ger uttryck för sitt missnöje direkt till företaget 
är också de som med största sannolikhet återkommer till företaget. Anledningen till detta 
tycks vara att kunden får känslan av att klagomålet som framförs är betydelsefullt då 
företaget tar itu med kundens missnöje. På detta sätt skapas förhoppningsvis en nöjdare 
kund som på så sätt kommunicerar en positiv bild av företagets klagomålshantering till 
vänner och bekanta. Eftersom kunder har en tendens att lyssna mer på sina vänner och 
bekanta än vad som sägs i traditionell reklam så är det viktigt för företaget att ta till sig och 
lyssna på den missnöjda kundens klagomål och göra det som krävs för att kunden ska bli 
nöjd igen. (Barlow & Møller, 1997).  
 
”Loyalty” 
Kunden kan också välja att förbli lojal mot företaget trots att kunden är missnöjd, ”loyalty” 
(Gummesson, 1995). Denna kombination (Låg kundnöjdhet – hög lojalitet) uppstår då 
kunden upplever att det finns restriktioner i valet, så kallade bytesbarriärer (Söderlund, 
2003). 
 
Ännu en förklaring till denna kombination kan vara att kunden är knuten till ett 
lojalitetsprogram, till exempel en kundklubb där insamlade poäng ger rabatt (Söderlund, 
1997). Söderlund (1997) får medhåll från Lundberg & Renberg (2007) som även anser att en 
kunds lojalitet, trots missnöje, kan påverka kundens benägenhet att återvända för köp vid 
ett senare tillfälle. Professor Bhattacherjee (2001) menar att om kunden inte finner tjänsten 
som användbar så återkommer den heller inte. 
 

Begreppet lojalitet är svårdefinierat, men Söderlund (2001) anser att det handlar om ett 
affärsförhållande som löper under en lång tid. Det vill säga att kunden uppvisar samma 
beteende när den utsätts för samma situation igen. Detta lojalitetsbeteende har kommit att 
stå i fokus under den senaste tiden på grund av flera anledningar. Den främsta orsaken till 
ett förändrat fokus hos företagen är att företagets befintliga kunder har blivit allt viktigare 
då befolkningstillväxten har minskat samt att det är svårt att hitta nya kunder eftersom 
konkurrensen ökar. Företagen kan inte längre erbjuda unika produkter och det gör att 
kunden har många potentiella leverantörer som kan tillgodose deras behov (Söderlund, 
2001). Som senare kommer att nämnas får företagen istället bygga upp långsiktiga relationer 
där företagen kan arbeta med de kunder som de har sedan tidigare (Grönroos, 2008). 
 
Genom att bygga relationer skapas förhoppningsvis en slags lojalitet mellan parterna. Men 
Söderlund (2001) menar att det finns två typer av lojala kunder, den falskt lojala kunden och 
den sant lojala kunden. Det som skiljer dem åt är deras känslomässiga koppling till företaget. 
Den falskt lojala kunden kan lämna företaget så fort ett bättre alternativ dyker upp och tar 
endast hänsyn till vad den får. Däremot har den sant lojala kunden ett starkare emotionellt 
band till företaget och är inte lika benägen att byta företag om bättre tillfälle ges (Söderlund, 
2001).  
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För att kunna påstå att en kund är lojal, finns ett antal mått för att mäta kundens lojalitet 
gentemot företagets produkter. Utsträckning är ett lojalitetsmått som avser hur länge 
individen har varit kund i företaget, ett annat mått är frekvens där det mäts hur ofta en kund 
väljer att handla hos företaget under en viss tidsperiod. Ytterligare ett lojalitetsmått är djup, 
som till exempel anger hur många produkter i sortimentet som kunden köper av ett företag, 
under en viss period. Även icke köprelaterade beteenden som att rekommendera andra 
personer att köpa produkten (word-of-mouth och word-of-mouse; mail, bloggar, 
communities) är vanliga indikatorer för att mäta kundens lojalitet (Söderlund, 2001).  
  
Orsaker till kundlojalitet 
Ett påstående som ofta används i samband med lojalitet är att en nöjd kund är lojal, men det 
behöver inte vara så i alla lägen. Nedan följer en fyrfältsmatris som beskriver de olika 
kombinationerna av kundnöjdhet och lojalitet (Söderlund, 2001).    
 
 

Figur 2 Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet 

 
 

Källa: Egen, med inspiration från Söderlund, 2003, sida 59 

     
Låg kundnöjdhet – Hög lojalitet; Här väljer kunden att fortsätta vara lojal trots sitt missnöje 
på grund av olika barriärer. Dessa barriärer kan vara informationsbarriärer (begränsad 
kunskap om alternativ på marknaden), marknadsstrukturella barriärer (begränsat antal av 
leverantörer på marknaden), budgetbarriär (kundens monetära resurser tillåter inte att byta 
leverantör), avtalsbarriärer (juridiskt bindande kontrakt), sociala barriärer (preferenser och 
vanor) samt förändringsbarriärer (motstånd mot förändringar). Det är ofta dessa barriärer 
som förklarar varför en missnöjd kund fortsätter att vara lojal mot leverantören (Söderlund, 
2001).  
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Hög kundnöjdhet – Hög lojalitet; Denna kombination uppstår då kunden känner sig nöjd med 
sitt köp. Den nöjda kunden fortsätter att handla hos leverantören och visar på så sätt ett 
lojalt beteende (Söderlund, 2001).  
 
Låg kundnöjdhet – Låg lojalitet; Kunden anser sig vara missnöjd på något sätt. Detta kan 
bland annat bero på att kunden fått ett otrevligt bemötande, oskäliga väntetider och höga 
priser. Detta i sin tur mynnar ut i att kunden väljer att gå till en annan leverantör (Söderlund, 
2001).   
 
Hög kundnöjdhet – Låg lojalitet; I denna situation går kunden nöjd ur ett köp men 
bestämmer sig ändå för att byta leverantör. En förklaring till denna företeelse kan vara att 
kunden får ett förändrat behov som leverantören inte kan tillfredsställa. Det kan även vara 
så att leverantören förändrar sitt erbjudande men att kunden fortfarande har samma behov 
som tidigare (Söderlund, 2001). 

 
3.2. Dimensioner av handel 
Handel och e-handel är vida begrepp och har flera dimensioner. Modellen ”Dimensioner av 
handel” presenteras med avsikt att skapa förståelse för de olika sätten som kunden kan välja 
att handla på.   
 
Professor Bhattacherjee (2001) påstår att kunder idag är mer krävande än förut och 
eftersom de har mer tillgång till information kan de lättare fatta sig egna beslut. Behoven 
som kunderna har ska gärna uppfyllas direkt, på ett perfekt sätt och med fördel vara gratis. 
Utöver den stora mängden information som kunden kan tillgå kan den även välja att handla 
på olika sätt. Konsumenten kan välja att gå den traditionella vägen genom att handla i en 
vanlig butik, eller genom att göra sina köp på distans. Turban (2006) hävdar att 
konsumenterna handlar på internet för att spara tid, de kan shoppa när de fysiska butikerna 
är stängda, de shoppar på internet för att undvika köer och för att få bättre pris på 
produkten. Konsumenten tycker även om att få speciella erbjudanden på internet, som till 
exempel varor som finns i lager just för tillfället och andra kampanj- och reavaror. 
Bhattacherjee (2001) tillägger att även om konsumenten väljer att genomföra sina köp på 
elektronisk väg, alltså genom e-handel, finns det även här flera olika former som köpet kan 
utföras på. Om det inte finns ett tydligt skäl att välja ett speciellt företag framför ett annat, 
så tenderar kunden att experimentera mera och utföra köpet från ett annat företag.  
 
Turban (2006) beskriver e-handel som en process av att köpa, sälja, överföra eller byta varor, 
tjänster eller information via datanätverk och internet. Hur köpet utförs beror på graden av 
digitalisering, övergången från fysiskt till digitalt. Turban (2006) förklarar här digitaliseringen 
av tre dimensioner. ”Virtual Product” visar hur virtuell själva varan som säljs är, alltså i hur 
stor grad varan är digitaliserad. ”Virtual Process”, visar hur virtuell processen (till exempel 
betalningen) som genomförs är. Turban (2006) menar att ”Virtual Player” visar hur digital 
leveransmetoden är. Alla tre dimensioner kan vara både fysiska eller digitala. Tillsammans 
bildar dessa tre dimensioner, olika typer av handel som kan urskiljas i de åtta olika kuberna i 
modellen nedan (Turban, 2006).  
 
Den blåa kuben längst ner till vänster visar den traditionella handeln (commerce). Där är alla 
dimensioner fysiska, eftersom ingenting sköts över internet. Varan som köps är fysisk, det vill 
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säga att det är ett fast föremål. Processen, som tidigare nämnts kan vara betalningen, sker 
fysiskt, det vill säga med personlig kontakt. Även leveransen sker på ett fysiskt sätt (Turban, 
2006). Med andra ord kan kuben jämföras med en så kallad ”brick-and-mortar”-butik där 
handeln sker i en vanlig butik med personlig kontakt med kunden (Investopedia, 2010).  
 
På motsatt sida av modellen sitter den röda kuben, ”The core of electronic commerce”, 
kärnan av e-handel. I den kuben är alla dimensioner helt digitala, allt sköts över internet. 
Kunden beställer produkten över internet och överföringen och betalningen av den digitala 
produkten går via internet. Det vill säga att ingen fysisk kontakt är involverad (Turban, 2006). 
Ett exempel på en sådan e-handel är filmtjänsten film2home.com, som innebär att kunden 
hyr en film och får den levererad. Kunden kan sedan se den direkt genom datorn inom en 
viss tid (Film2home, 2010). 
 
Däremellan är de andra kuberna mixer av fysiska och digitala dimensioner. Kuben längst ner 
till höger visar handel av en fysisk vara som går genom en fysisk process men via en digital 
agent. En sådan delvis digital e-handel kan till exempel vara beställning av en dator från Dell. 
Beställningen görs över internet men varan är fysisk och levereras på ett fysiskt sätt. Ett 
annat sätt att handla varor över internet är genom auktioner. E-auktioner liknar vanliga 
auktioner fast de istället görs online. Varor och tjänster säljs både till och från 
privatpersoner, till och från företag eller genom en blandning av de båda (Turban, 2006).   
 
 
 

Figur 3 Dimensioner av handel 

 
 

Källa: Delcourt, (2010) 
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3.3. Konsumentbeteende  
Vi har valt att redogöra för ett antal begrepp inom konsumentbeteenden då vi anser att 
konsumentbeteenden ligger till grund för att få en förståelse för hur kunden beter sig och 
väljer att agera i situationer när de är missnöjda.    
 
För att företag ska nå ut till kunderna och övertyga dem om att välja just deras produkter 
framför andra, är förståelsen för konsumeters beteende av betydelse. Hur kunder väljer och 
konsumerar varor och tjänster beror på många olika faktorer. Dessa påverkansfaktorer kan 
vara demografiska-, geografiska-, psykologiska- och beteendemässiga.  De demografiska 
faktorerna kan bland annat delas in i kön, ålder, familjeförhållanden, inkomst, utbildning och 
religion. Även geografiska faktorer, som vilken världsdel konsumenten kommer från eller om 
den bor i en stad eller på landsbygden, påverkar konsumentens köpbeteende. Den 
psykologiska faktorn som också påverkar konsumentens beteende, kan delas in i 
personlighet, livsstil och socialklass (Kotler & Armstrong, 2008).   
 
Hur individens beteende och uppfattningar påverkas vid konsumtion är bland annat 
beroende på hur dess referensgrupp är utformad. Alla individer i ett samhälle har olika 
kulturella värderingar och olika uppfattningar om hur världen borde vara strukturerad. En 
referensgrupp är en faktisk eller påhittad grupp som är uppfattad utifrån en individs 
utvärdering, strävan och beteende. Referensgruppen kan vara föräldrar, vänner, grupper 
som delar samma intresse, politiska partier eller sportklubbar (Solomon, 2006). Vilken 
attityd individen har mot ett varumärke samt vid vilket tillfälle som köpet görs påverkar 
kundens beteende. Människor påverkas och influeras av andra människor och de motiveras, 
tänker och agerar på ett visst sätt Kotler & Armstrong (2008). Konsumentbeteende handlar 
även att förstå vem kunden är, hur köpprocessen går till och vilka förväntningar kunden har 
(Solomon, 2006).  
 
Med dagens utveckling av handel över internet har kunden fler valmöjligheter och Hedlund 
(2008) understryker att det är kunden som har kontrollen över vem denne väljer att handla 
hos. Vidare menar Hedlund (2008) att kunden inte längre är lojal på samma sätt som förr och 
därför blir det allt viktigare för företagen att lära sig hur kunden tänker och att anpassa 
marknadsföringen till kunden och dess verklighet. Konsumenten har idag helt nya 
konsumtionsmönster än tidigare som företagen måste ta hänsyn till. Konsumenter har bland 
annat ett större behov av att yttra sig och lyssnar hellre på sina vänner än den traditionella 
marknadsföringen, som konsumenter dessutom är mer kritiska mot. Bloggar där 
konsumenten kan diskutera med sina vänner och bekanta har fått ett högre användande och 
år 2006 uppskattades det finnas 50 miljoner bloggar i hela världen (Hedlund, 2008).  
 
För att företag ska kunna marknadsföra sig på internet är det mest primära att de förstår 
kundens nya beteende online och vad som krävs för att uppmuntra dem till ett 
onlineanvändande. Det främsta användningsområdet på internet är mail. En undersökning 
av internetanvändare i Storbritannien från år 2002 visade att fyra miljarder e-mail skickades 
dagligen. När konsumenten vill ta kontakt med företaget så använder de sig helst av av 
mailsupport. Näst därefter är det mest populärt att använda internet för att hitta 
information om produkter oavsett om köpet kommer att ske i en fysisk butik eller i en 
virtuell butik (Chaffey, 2002).  
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Enligt E-barometern (2009) är sökmotorer, som exempelvis Google, det sätt som flest 
utnyttjade för att söka information eller få inspiration till köp av en vara på internet. Det är 
även vanligt att använda jämförelsesajter och fråga vänner om råd. Sociala medier (det vill 
säga bland annat bloggar, communities, forum, videosajter eller fotosajter) användes under 
2009 bara av 18 procent jämfört med de 71 procent som använde sökmotorer för att söka 
information. Samtidigt ökar användandet av sociala medier då 68 procent av de tillfrågade 
konsumenterna menade att de någon gång har blivit inspirerade av att köpa något på 
internet efter att ha läst om det på social medier och mer än varannan konsument besöker 
exempelvis videosajten Youtube minst en gång i veckan. Chaffey (2002) nämner att andra 
populära internetaktiviteter är underhållning, vilket innebär att ladda ner musik och spel, 
eller att läsa de senaste nyheterna om en kändis eller sportstjärna. 
 
Om företagen förstår hur kunden använder den nya sortens medier, som till exempel 
bloggar och communities, i beslutet för köpet, kan de hjälpa kunden i varje steg av 
köpprocessen. Kunden ska kunna ändra sig från att bara handla på internet till att handla 
även i en vanlig butik, en så kallad mixad köpmetod. Modellen för köpprocessen visar hur 
kunden börjar med ett problemigenkännande, letar sedan information och bedömer 
informationen. Därefter gör kunden ett beslut och köper i bästa fall produkten. Sedan vill 
kunden ha efterköpssupport (Chaffey, 2009).  
 
Det finns fem olika typer av internetanvändare identifierade. De visar alla olika 
sökbeteenden som stämmer överens med syftet av användandet av internet. De olika 
beteendena kan finnas hos samma person fast i olika situationer på internet. Styrda 
informationssökare letar efter produkter, marknader och annan information om något de är 
intresserade av, till skillnad från de så kallade ”surfarna” som mer oplanerat klickar sig runt 
på olika hemsidor med hjälp av hyperlänkar. ”Surfarna” klickar troligen oftare på reklam men 
detta beteende idag är mindre vanligt. Vidare finns de styrda köparna, de som besöker 
internet för att köpa en viss produkt, ”fyndarna” utnyttjar erbjudanden och fria produkter 
(Chaffey, 2009). Till sist finns de som besöker internet för att roa sig. I en undersökning som 
Svensk Handel (2010, a) har utfört, har nio av tio tillfrågade konsumenter berättat att de ofta 
eller ibland använder internet för att hitta information om produkter, när de planerar att 
köpa något i en fysisk butik.  
 
3.3.1 Osäkerhet vid utlandshandel 
I Svensk Handels (2010, a) undersökning, har beräkningar gjorts för att redovisa svenskarnas 
handel över internet, på utländska hemsidor. Trots att fler och fler aktörer världen över är 
uppkopplade och har möjlighet att sälja och köpa produkter, visar resultaten från 
undersökningen relativt låga siffror med tanke på att e-handeln är global. Konsumenten 
fortsätter att handla lokalt och då helst från hemsidor från sitt eget land men ibland även 
från grannländerna (Svensk Handel, 2010). 
 
Anledningen till svenskarnas osäkerhet att handla från utlandet rör främst betalning, 
leveransfrågor och bytesfrågor. Svenskarna handlar gärna på fysisk väg från grannländerna 
och Tyskland och det mönstret börjar även synas på internet nu. Man kan tro att vi handlar 
mycket från USA, men undersökningen visar att så inte är fallet. Det beror troligen på att 
konsumenten hålls tillbaka av tullar samtidigt som en del utländska företag inte betalar frakt 
över atlanten. Osäkerheten kan förklaras med att konsumenten är omogen och ovan vid e-
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handel men att det håller på att ändras ju mer konsumenten använder och handlar över 
internet (Svensk Handel, 2010).  
 
3.3.2 Shoppingbeteende 
Vilken typ av shopping som kunden väljer att genomföra beror på vilket köpbeteende denna 
befinner sig i. Enligt Levy & Weitz (2007) kan kunden identifiera sig med tre olika shopping-
beteenden; bekvämlighetsshopping, jämförelseshopping och specialitetsshopping. 
 
Bekvämlighetsshopping 
När konsumenten bekvämlighetsshoppar strävar denne efter att minimera tiden och sin 
ansträngning inför köpet. Vid denna typ av shopping genomförs sällan några jämförelser 
mellan olika varumärken och produkter samt vilken butik som kunden väljer är inte av 
betydelse. Utmärkande för de konsumenter som shoppar efter bekvämlighet är att de inte är 
särskilt priskänsliga eller lojala. Ofta är det stormarknader och närbutiker som riktar sig till 
denna grupp av shoppare och de strävar efter att finnas i närheten där konsumenten finns. 
Återförsäljarna ökar bekvämligheten för sina shoppare genom goda parkeringsmöjligheter 
samt att de gör det lätt för konsumenten att hitta vad de letar efter i butiken (Levy & Weitz, 
2007). 
  
Jämförelseshopping 
När en konsument ägnar sig åt jämförelseshopping är kunden fullt medveten om vad den 
letar efter för produkt. Sällan efterfrågar konsumenten något speciellt varumärke och vilken 
butik som köpet kommer att genomföras i spelar inte heller någon roll. Jämförelseshopping 
karakteriseras av att konsumenten ägnar stor tid vid att hitta information om produkten och 
de planerar sina inköp noga. Produktkategorier som kännetecknas av detta beteende är 
möbler, kläder och elektronik. Företag i dessa kategorier placerar sig ofta tillsammans såsom 
klädbutiker i shoppingcenter samt elektronikbutiker finns ofta på samma handelsområde. På 
detta sätt lockar de kunder som har detta shoppingbeteende (Levy & Weitz, 2007).      
 
Specialitetsshopping 
Utmärkande för specialitetsshopping är att konsumenten vet vilken produkt eller varumärke 
som denne är ute efter. Konsumenterna har en hög grad av varumärkeslojalitet och denna 
konsument är villig att spendera mycket tid på att hitta just den produkt som efterfrågas. Ett 
klädesplagg från någon unik designer kan vara ett exempel på en sådan produkt i denna 
kategori av köpbeteende (Levy & Weitz, 2007).  
 

3.4. Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring är relevant för uppsatsens ämne då företagen i dagens samhälle 
står inför en hård konkurrens. Det blir på så sätt allt viktigare att bygga långsiktiga relationer 
med sina kunder för att inte förlora dem till konkurrenterna. Men relationen har fått en ny 
roll, då relationen inte alltid behöver byggas på fysisk närvaro.   
 
Sedan 1970-talet har marknadsföringens kärna ansetts vara ett utbyte av värden, det så 
kallade transaktionsperspektivet. Företagens främsta fokus låg på att få kunder att köpa 
deras produkter och några ansträngningar att behålla samt att vårda sina befintliga 
kundrelationer gjordes inte från företagens sida. Idag befinner sig de flesta företag i en hård 
konkurrens där det är viktigt att få kunderna att stanna hos dem. Företagens produktutbud 
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är inte heller unikt på samma sätt som tidigare och därför anses det viktigt att kunna erbjuda 
ett mervärde utanför produktegenskaperna. Därför har det vuxit fram ett nytt 
marknadsföringsperspektiv, det så kallade relationsperspektivet. Detta perspektiv fokuserar i 
större utsträckning på interaktionen och relationen mellan kunden och företaget (Grönroos, 
2008).   
 
 
Gummesson (1995, s 16) definierar relationsmarknadsföring på följande sätt:  
 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum.” 

 
 
Berry (Arnerup-Cooper et al, 1998, s 19) definierar relationsmarknadsföring som att: 
 

”attrahera, upprätthålla och, i komplexa serviceorganisationer, befrämja kundrelationer” 

 
 
Även om relationsmarknadsföring definieras på olika sätt är grundtanken densamma hos alla 
författare. Grundtanken baseras på att marknadsföring bör bygga på ett relationsperspektiv 
istället för ett transaktionsperspektiv. Detta tankesätt är inte nytt men ändå har företag 
generellt sätt fokuserat på att stimulera transaktioner istället för att bygga långsiktiga 
kundrelationer. Det är inte förrän på senare år som företagen har insett att det är av stor 
betydelse att lägga mer resurser på att vårda de befintliga kundernas relationer och inte 
bara på att attrahera nya kunder. Naturligtvis är nya kunder också av stor betydelse men 
företagen behöver ha en balans mellan satsningarna (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). 
 
För att kunden och företaget ska utveckla långsiktiga relationer med ett företag behöver 
kunden känna att fördelarna överväger nackdelarna. Grönroos (2008) anser att det finns tre 
typer av fördelar då kunden har hittat en tillförlitlig relationspartner; säkerhet, sociala och 
särskilda förmåner. Den känsla som kunden främst känner är känslan av att relationen gör 
kunden mer säker i sitt val än om kunden hade valt ett annat företag istället. På detta sätt 
kan kunden eliminera känslan av att inte ha gjort ett optimalt val. Säkerhetsaspekten sägs 
vara nyckeln för en välfungerande långsiktig relation. Även sociala fördelar skapas genom att 
företagen bygger upp en speciell kontakt och relation med de anställda på företaget. Denna 
relation bygger på tillförlitlighet och förtroende mellan parterna, detta kan ta tid men i 
slutändan så har en välfungerande relation bildats. Kunden får även tillgång till särskilda 
förmåner då en långsiktig relation prioriteras högre av företaget än vad andra kunder gör. 
Förmånliga priser och tilläggstjänster är några av de fördelar som kunden får vid en relation 
med företaget. Det är dessutom kunden som avgör om en relation har skapats eller inte 
(Grönroos, 2005 och 2008).  
 
Den elektroniska relationen 
Enligt Gummesson (2008) innebär den elektroniska relationen att ingen fysisk relation 
uppstår. Kunden och företaget befinner sig på två skilda ställen. ”Face-to-face” kontakten 
försvinner och den nära personliga relationen förflyttar sig allt längre bort i och med den 
höga teknologiska utvecklingen. Den mänskliga kontakten går därmed förlorad och företag 
lär bara känna sina kunder genom statistik och transaktioner. Relationen till ett e-
handelsföretag får kunden via företagets kundtjänst som oftast är på telefon, mailkontakt 
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eller möjligtvis genom chat, där kunden och företaget ”samtalar” över internet. Denna 
relation ser annorlunda ut då förtroendet som skapas inte innehåller någon fysisk ”face-to-
face” kontakt (Gummesson, 2008). Förtroendet som inte går att få över internet, försöker 
kunden istället finna genom andra element. Exempel på detta kan vara vilka garantier som 
kunden blir informerad om, hur användbar och tillgänglig kunden upplever att hemsidan är, 
vad andra kunder utger för kritik och omdömen, utlovade löften till kunden och vilka tidigare 
erfarenheter kunden har (Chaffey, 2009).  Gummesson (2008) förklarar denna relation som 
ganska kortvarig, men kan betyda väldigt mycket för kunden beroende på om de löser 
kundens problem eller inte.     
 

3.5. Orsaker som gör en kund missnöjd  
Det finns många olika anledningar till att en kund blir missnöjd både i en fysisk och i en 
virtuell butik.  Det kan bland annat bero på att förväntningarna som kunden haft har varit för 
höga och att produkten inte har levt upp till dem. Det kan även handla om att det är fel på 
varan på något sätt, tillexempel att produkten inte fungerar. Kunden kan även blivit drabbad 
av dåligt bemötande av företagspersonalen (Söderlund, 2001). En annan bidragande faktor 
kan vara att leveransen är sen eller helt uteblir. Även betalningen kan bli fel, det vill säga att 
företaget tar för mycket betalt eller att betalningen dras från kundens konto och ingen 
produkt levereras. Lagerstatusar kan vara dåligt uppdaterade och ge kunden en förhoppning 
att en vara finns i lager fastän den inte gör det (Bhattacherjee, 2001).    
 
Turban (2006) visar en modell över kunders tillfredsställelse med internetshopping, och där 
framgår att navigationen på hemsidan och lättheten att använda den, gör kunder nöjda. Får 
de inte detta kan alltså ett missnöja uppstå. Vidare förklarar han att kunderna kan bli utsatta 
för olika bedrägerier. Varorna de beställer kanske inte håller den kvalitet som de förväntar 
sig, de kanske inte får varorna i tid, de kan få betala för sådant som de tror att säljaren skulle 
betala för. 
 

3.6. SERVQUAL-modellen  
Kundens missnöje är olika starkt, beroende på vilka förväntningar som kunden har på 
företaget. Skillnaden mellan kundens förväntade servicekvalitet och den upplevda service-
kvaliteten visas med följande teori. 
  
För att förklara de gap som bildas mellan hur företagens kvalitet på service utförs och 
kundens förväntningar på kvaliteten, har modell över service kvaliteten uppkommit. 
Parasuraman, Zeithaml och Berry har utformat en modell som kallas SERVQUAL (Fedoroff, 
2010). Grönroos (2008) förklarar modellen som en mätmetod där olika attribut definieras för 
att beskriva egenskaper hos en tjänst. Respondenter får sedan betygsätta attributen och på 
så sätt kan servicen mätas. Företag kan använda sig av modellen för att minska de största 
gapen mellan företagens utförande och kundens förväntningar (Fedoroff, 2010). 
 
Modellen är baserad på fem olika dimensioner som Grönroos (2008) beskriver på följande 
sätt:  
 
Materiella ting är lokal, personal, utrustning och bruksmaterial som kunderna upplever 
tilltalande.  
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Tillförlitlighet, förmågan att ge kunderna en korrekt tjänst, att inte göra några misstag och 
att leverans sker vid utlovad tid. 
 
Tjänstvillighet, att personalen på företag visar sin vilja att hjälpa kunden, att de tar emot 
kundens önskemål, ger kunden information om när tjänsten kommer utföras samt att 
förmedla en snabb service. 
  
Försäkran, de anställda ska vara tillmötesgående och inneha den kunskap som krävs för att 
svara på kundernas frågor. Kunderna ska känna tillit till företaget. 
 
Empati, företagen ska bry sig om kunden och förstå deras problem. Kunderna ska 
individualiseras och motta personlig service, till exempel genom bekväma öppettider.  
 
Det ska även tilläggas att det finns en del studier som visar en osäkerhet i validitet och 
tillförlitlighet kring de fem dimensionerna (Fedoroff, 2010).  
 
SERVQUAL-modellen på internet 
Chaffey (2009) visar att SERVQUAL-modellen även kan tillämpas vid användandet av 
internet. Han beskriver olika dimensioner av modellen och han styrker sina påståenden med 
hjälp av en undersökning där 8600 konsumenter från Storbritannien ingick och där mail 
skickades till 331 olika företag.  
 
De immateriella dimensionerna innefattar lättheten att använda och förstå hemsidans 
design. Chaffey (2009) presenterar en studie som visar att huvudanledning till varför 
konsumenter återvänder till en hemsida var att innehållet på den höll hög kvalitet och 
därefter att den var lätt att använda.  
 
Tillförlitligheten på företaget kan bero på hur lätt det är att komma i kontakt med hemsidan 
eller till exempel om kunden får svar på de mail de skickar till företagen. Studien visar att 
nästan alla företag kunde ta emot mail, men det var bara 62 procent som faktiskt svarade på 
dem, vilket betyder att kundens tillförlitlighet för företaget minskar. Lättillgängligheten var 
även svag på de olika hemsidorna, det tog lång tid för viss information att visas och kunders 
ointresse av att vänta har fått många företag att förlora intäkter (Chaffey, 2009).  
 
Tilliten till företaget undersöktes även i studien. Av svaren på mail som inkom från 
företagen, var det enbart hälften som levererades med ett personligt svar. Kunderna tyckte 
även att privat information om dem var en fråga om tillit. De kännde mer tillit hos företag 
som ändvänder sig av säkerhetscertifikat (Chaffey, 2009). 
 
Empati är en annan dimension som kunden sätter värde på för att återvända till en hemsida. 
Det kan påstås vara svårt att visa empati utan personlig kontakt, men studien visade att 
flertalet företag gav personliga svar och det bevisar på så sätt att det går att visa empati 
genom mail (Chaffey, 2009).   
 
I köpprocessen finns många olika steg där kunden kan få service från företaget och där köpet 
kan underlättas. Medkänslan för kundens svårighet att välja produkter, förstå hur de 
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fungerar eller supporten efter köpet är viktiga aspekter för hur kunden upplever kvaliteten 
av företaget (Chaffey, 2009).  
 

 
Figur 4 SERVQUAL-modellen 

 
 

Källa: Grönroos, 2008, sida 117 

 
 
De olika gapen 
De olika gapen som SERVQUAL- modellen tar upp är enligt Henning (2009); avståndet mellan 
vad kunder förväntar sig och vad ledningen tror att kunderna förväntar sig. Vidare tar 
modellen upp avståndet mellan vad ledningen uppfattar att kundernas förväntningar är och 
att de gör vad som krävs för att uppfylla dessa förväntningar samtidigt som de förmedlar den 
informationen vidare till organisationen. Ett annat gap är mellan vad företaget levererar ut 
till kunden och vad kunden upplever att de levererar.  
 
Det slutliga femte gapet, är vad kunden förväntar sig och vad den faktiskt upplever av 
förväntningen. Förväntningen som kunden har, har den fått från dess omgivning genom 
”word-of-mouth”, deras personliga behov och deras egna tidigare förväntningar (Henning, 
2009). 
 
Bhattacherjee (2001) beskriver att när konsumenter stöter på ny innovativ service har de 
ofta orealistiskt låga eller höga förväntningar. E-handel är en sådan service då 
konsumenterna är osäkra på vad de kan förvänta sig. Om de har en låg förväntan kan de 
fortfarande acceptera en service och vidare utveckla och forma mer konkreta förväntningar. 
Om kunden har väldigt låga förväntningar kan de vara väldigt lätta för företaget att leva upp 
till och kunden kan inse att deras förväntningar var orealistiskt låga. På samma sätt kan 
orealistiskt höga förväntningar minskas vid början av servicens användande, eftersom några 
av förväntningarna kanske inte blir bekräftade. 
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3.7. Konceptuell modell 
Utifrån teorierna och de begrepp som tas upp ovan har vi kommit fram till en modell som 
består av faktorer som vi tror påverkar en missnöjd kunds agerande. De missnöjda kunderna 
från en fysisk butik och en virtuell butik, tror vi agerar sitt missnöje på olika sätt som vi 
förklarat tidigare. De agerar antingen genom att lämna företaget (exit), göra sin röst hörd 
genom att yttra sig till andra (voice) eller genom att fortsätta vara lojala mot förtaget 
(loyalty). 

 
Vi kommer vidare i Slutdiskussionen, redogöra för hur våra respondenter agerade utifrån de 
teorier och begrepp vi har valt att belysa i den konceptuella modellen. 
 
 
Figur 5 Konceptuell modell 

 
 
Källa: Egen 

 
 
Den konceptuella modellen ovan visar de påverkande faktorerna (de gröna figurerna) till hur 
en missnöjd kund, i en fysisk butik (FB) och en virtuell butik (VB), enligt teorin bör agera. 
Följande faktorer tror vi påverkar den missnöjda kundens agerande. 
 
Kundens val av butikstyp; visar att kunder väljer att handla på olika sätt, genom den 
traditionella vägen eller på distans. Enligt Turban (2006) väljer konsumenterna att handla på 
distans för att spara tid, shoppa när de fysiska butikerna håller stängt och för att undvika 
köer. Konsumenten väljer att handla helt fysiskt, delvis digitalt och delvis fysiskt eller helt 
digitalt över internet.  
 
Orsaker till en kunds missnöje; betalningen, sen leverans, dålig service och fel på produkten 
är faktorer som vi tror är de största anledningarna till att missnöje hos en kund uppstår. 
 
Kundens relation till företaget; teorin hävdar att en relation till företaget är positivt när 
kunden är missnöjd i en fysisk butik. Medan den fysiska kontakten försvinner vid handel i en 
virtuell butik och den relation som finns kvar är i så fall kortvarig men starkt betydande för 
kunden, istället är det andra element som påverkar. 
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Kundens förväntningar på företaget; kan beskrivas med begrepp som bland annat service 
och empati, och de har betydelse för hur kunden agerar vid missnöje. Ju högre förväntningar 
kunden har på företaget desto större blir missnöjet om förväntningarna inte upplevs. 
 
Utlandshandel; de kunder som väljer att handla produkter från utländska virtuella butiker, 
känner osäkerhet angående betalning, leverans- och bytesfrågor.  
 
Vidare symboliserar den röda figuren hur kunden agerar, genom exit, voice eller loyalty. De 
nedersta pilarna som riktar mot den röda figuren, visar att modellen här ännu inte är 
fullständig. Den resterande delen av modellen, som kommer redogöra för resultatet av 
studien, visas i kapitlet Fullständig konceptuell modell. 
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4. Presentation och diskussion av resultat 

Detta avsnitt är en sammanställning av det material vi har fått in från våra respondenter 
under intervjuer. Vi diskuterar även respondenternas svar med teorierna som bakgrund. 
 

4.1 Kundens val av butikstyp 
Våra respondenter väljer att köpa produkter från både fysiska butiker och virtuella butiker. 
En del använder sig både av internet och av fysiska butiker när de ska köpa en produkt. 
Några har undersökt varan i butiken och sedan valt att köpa den i en virtuell butik medan 
andra har valt att göra tvärtom, leta efter varor på internet och sedan gått till den fysiska 
butiken för att köpa varan. En del respondenter som handlat i en virtuell butik säger att de 
nästa gång istället ska handla i en fysisk butik för att slippa krångla om missnöje uppstår. När 
ett missnöje har uppstått vid köp i en virtuell butik har någon respondent även nämnt att 
den gått till den fysiska butiken i samma kedja för att få hjälp av en fysisk person. Vi tror att 
kunder av bekvämlighetsskäl och nyfikenhet väljer att sitta hemma framför datorn och 
undersöka den virtuella marknadens utbud. Vi tror även att kunden jämför produkter och 
butiker på internet för att spara tid. Detta styrks även av Arne Andersson som är e-
handelsspecialist på Posten. Konsumenten kan läsa om andra kunders upplevelser i forum 
och de kan även använda sig av speciella jämförelsesajter för att lättare kunna välja en butik. 
Med fler personers åsikter blir kunden mer säker på att butiken exempelvis är trygg att 
handla i, att produkterna har bra kvalitet och att servicen är till belåtenhet. Men vi tror att 
nyfikenheten ibland inte räcker till ett fullbordat köp, då de känner ett behov av att känna på 
och prova varan i en fysisk butik istället. På motsatt sätt, tror vi, att det även finns kunder 
som först besöker den fysiska butiken för att sedan gå hem i lugn och ro och beställa 
produkten från en virtuell butik, på grund av exempelvis prisskillnader.    
 
Köp från de fysiska butikerna är främst köp av fysiska varor som kläder och tekniska prylar, 
vilket Turban (2006) ser som den traditionella handeln, som den blå kuben representerar i 
figuren av olika dimensioner av handel. I de fysiska butikerna har respondenterna även gjort 
en del köp av tjänster som exempelvis abonnemang. 
 
Även i de virtuella butikerna är köpen främst fysiska varor som kläder, och tekniska prylar, 
vilket Turban (2006) förklarar i figuren av dimensioner av handel, som en delvis digital 
handel, då beställningen görs över internet men varan är fysisk. Från de virtuella butikerna 
väljer respondenterna att köpa mindre varor som är lättare att frakta och lämna tillbaka. De 
större och dyrare varorna som en TV till exempel, är respondenterna mer tveksamma till att 
köpa i virtuella butiker och överväger sådana köp mer noggrant i en virtuell butik. Vi tror att 
vid ett högre pris så är kunden alltid mer eftertänksam och de tar längre tid på sig att fatta 
ett beslut. Vid köp i virtuella butiker tror vi att kunden är än mer osäker på köpet, särskilt 
eftersom en vara inte fysiskt kunnat undersökas eller att rådgivning med kompetent 
personal uteblir.   
 
Respondenterna håller med våra tankar och förklarar att de anser att det är lätt att handla 
från en fysisk butik och även att gå tillbaka och lämna tillbaka en vara i en fysisk butik om 
missnöje uppstår. Nackdelen med att ha handlat i en fysisk butik när missnöje uppstår är att 
det kan vara för långt till butiken för att kunden ska återkomma.  
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Bhattacherjee (2001) påstår att kunder idag är mer krävande än förut vilket vi kan förstå 
efter samtal med våra respondenter. Produkten som de är ute efter kanske inte ens finns i 
någon fysisk butik i deras stad och då letar de istället efter produkten på internet över hela 
världen. Respondenterna anser att det finns ett större utbud av butiker och produkter på 
internet. De uttrycker att de har blivit mer villiga att handla i en virtuell butik då de upplever 
att det har blivit säkrare. Ju fler säkra och bra köp som görs desto säkrare blir kunden att 
fortsätta handla i en virtuell butik. Vi håller med Bhattacherjee (2001) om att kunder kräver 
mer och mer, vilket vi tror uttrycker sig i att konsumenten vill känna att hemsidan är mer 
individanpassad. Konsumenten känner en större säkerhet då de virtuella butikerna lägger 
större vikt på en väl utformad hemsida som är mer integrerad med kunden. När kunden 
känner att hemsidans funktioner blir mer anpassad och att hemsidan blir mer lättanvänd, 
blir kunden även mer trygg och säker i sitt köp.    
 
Turban (2006) hävdar att konsumenterna handlar på internet för att spara tid, de kan 
shoppa när de fysiska butikerna är stängda, de shoppar på internet för att undvika köer och 
för att få bättre pris på produkten. Våra respondenter uttrycker även positiva sidor med 
internet. Någon respondent berättar att det är mer bekvämt att handla i en virtuell butik 
eftersom man då slipper den fysiska kontakten med en person och att det går snabbt, lätt 
och är smidigt. Eftersom vi har frågat våra respondenter om deras missnöjda köp så 
uttrycker de extra starkt den negativa sidan med att handla i en virtuell butik. 
 
Det mest återkommande uttrycket som våra respondenter svarat vid köp av produkter i 
virtuella butiker, var ”krångligt”. De tyckte att det är krångligt att handla i en virtuell butik, 
köpet består av många steg och några kan bli fel, vilket i ett fall ledde till sen leverans av 
varan. Respondenterna tyckte även att det var krångligt att skicka tillbaka och reklamera 
varan, då missnöje uppstod. Någon tyckte att det var krångligare att få hjälp i den virtuella 
butiken än vad det egentligen borde vara. Det kostar även för mycket att lämna tillbaka 
varan till en virtuell butik, förklarar några respondenter. Bhattacherjee (2001) beskriver även 
att om det inte finns ett tydligt skäl att välja en butik så tenderar kunden att experimentera 
mer och välja en annan butik. En respondent menar att konkurrensen på internet är hård 
och väljer därför att testa andra butiker om inte exempelvis produktsortimentet faller den i 
smaken. Vi tror att kunden upplever det som mer krångligt på grund av att det är mer 
tidskrävande att gå igenom alla steg för att lämna tillbaka en vara i en virtuell butik än i en 
fysisk butik. Stegen innebär att kunden först måste kontakta företaget på något sätt, 
problemet ska sedan förklaras, om kontakten görs via mail måste kunden vänta på ett svar. 
Om en vara ska skickas tillbaka måste kunden själv slå in paketet, betala porto och gå till 
postlådan. Nu får kunden vänta igen på en bekräftelse och ett beslut från företaget. Oavsett 
om de får en ny produkt eller om de ska få pengar tillbaka, så tar även denna process tid. Det 
som skiljer sig från att lämna tillbaka en vara i en fysisk butik jämfört med en virtuell butik är 
att kunden i den fysiska butiken går tillbaka direkt till företaget och får hjälp med sitt 
problem direkt. På så sätt minskas väntan och osäkerheten på om problemet kommer att 
lösas.  
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4.2 Orsaker till kundens missnöje 
Köp från en fysisk butik 
 
Betalning  
Bhattacherjee (2001) nämner att det kan uppstå problem med betalningen, att kunden kan 
betala för mycket eller att varan inte levereras efter det att kunden har betalt. Betalningen i 
en fysisk butik sker direkt över disk, kontant eller med kort.  
 
Att varan inte levererades efter det att kunden hade betalat höll på att hända för en av 
respondenterna, som köpte en bil. Kunden blev inte missnöjd efter köpet, utan under köpet. 
När köpet hade genomförts och han hade betalat bilen med kort, sa säljaren att han inte 
kunde köra hem bilen förrän efter tre dagar. Säljaren förklarade att kunden inte kunde hittas 
i datasystemet som användes och bilen kunde därför inte för tillfället ställas på honom. 
Problemet löstes, då säljaren kunde ställa bilen på respondentens pappa, och de kunde på så 
sätt köra iväg med bilen redan samma dag. Respondenten blev missnöjd över säljarens 
agerande och tror att detta beteende berodde på att företaget bara ville bli av med bilen 
utan att betala skatt. I den här situationen var kunden hela tiden nöjd med köpet av bilen 
och med säljaren, till dess han hade betalat och skulle köra hem bilen. 
 
Att fler respondenter inte har svarat att det har haft problem med betalningen i en fysisk 
butik, tror vi kan bero på att betalningen i en fysisk butik utförs direkt vid köpet, och det 
uppstår sällan komplikationer som inte kan lösas på plats. Problem med att exempelvis 
magnetremsan på kortet inte fungerar, tror vi inte uppfattas som ett tillräckligt stort 
problem för att slutligen göra kunden missnöjd över köpet. 
 
Sen leverans 
Detta är inget som våra respondenter har upplevt vid köp från en fysisk butik, då alla har fått 
med sig varan direkt från butiken. Vi utesluter däremot inte att varor som den fysiska 
butiken beställer hem till kunden inte kan bli försenade och på sätt påverka kundens 
nöjdhet. 
 
Dålig service  
De flesta respondenter som valde att gå till företaget ansåg att de fick ett trevligt 
bemötande av butikspersonalen. Butikspersonalen visade också att de hade en förståelse för 
kundernas problem. Vilket enligt Grönroos (2008) visar på butikspersonalens empati för 
kunden. Vi anser det vara viktigt för personalen att göra så, eftersom kunden upplever sitt 
problem som det mest viktiga att lösa och de har tagit steget att komma tillbaka till 
företaget för att uttrycka sitt missnöje. De vill få något slags medlidande och självklart har de 
som förhoppning att företaget ska lösa problemet. Lättillgängligheten är också en betydande 
faktor, utifrån vad våra respondenter uttryckt, vilket även Grönroos (2008) håller med om.  
 
Det är viktigt att företagets personal är där för att hjälpa kunden i situationer när kunden är i 
behov av det. Vi anser det vara en självklarhet att företaget ska ha personal som är där för 
kunden och inte tvärtom. Vi anser att kunden ska få känslan av att vara en viktig individ, som 
även Grönroos (2008) uttrycker. Det är viktigt att kundens problem tas på största allvar, 
annars är risken att dåligt rykte sprids, negativ ”word-of mouth” (Barlow & Møller, 1997).  
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En del av våra respondenter upplevde personalen som otrevliga, snorkiga och 
ifrågasättande. Den respondent vars cykel hade gått sönder, upplevde personalen som 
väldigt ifrågasättande över vad som hade hänt. Personalen visade upp en sorts skepsis 
gentemot hans händelse. Han upplevde det som att personalen inte var där för hans skull 
utan mer för att det var ett måste.  Han kände inte den lättillgänglighet och empati som han 
förväntade av företagets service. En annan incident som en respondent upplevde, var det 
servicebemötande som han fick när han ifrågasatte kvaliteten på en telefon som han hade 
fått gratis. Respondenten fick en uppfattning av att vara till besvär då han uttryckte sitt 
missnöje för personalen i butiken. Han uttrycker därför att avsaknaden av empati för hans 
problem till en stor del kan förklaras till varför han inte vill gå till företaget igen. Vi anser att 
personalen har ett ansvar att förmedla rätt känsla och agera professionellt inför kunden.  
 
Trots det, från en början, goda bemötande och tillit som kunden kände för företaget, 
ändrades den upplevda kvaliteten på ett ögonblick. Grönroos (2008) modell av SERVQUAL 
visar på att gapet mellan kundens förväntade och upplevda kvalitet av företaget, blir större 
när förutsättningarna för dimensionerna tillförlitlighet, försäkran och empati, förändras. 
Säljaren visade inte empati och hänsyn till kunden vilket kunden tolkade som att han blev 
lurad och att säljaren handlade oärligt.  
 
Fel på produkten  
Av respondenterna som har handlat kläder och skor var det främst kvaliteten som de var 
missnöjda med. Att plagget var felsytt och att sömmarna var vridna eller sönder var vanliga 
fel som respondenten upptäckte när de väl kommit hem med varan. En respondent nämner 
att fleecejackan som hon hade köpt drog åt sig allt, den var av dålig kvalitet och höll inte de 
förväntningar som hon hade på plagget. Att plagget inte passade även om det hade provats i 
butiken, var det också flera som svarade. Det tror vi kan bero på att kunden varit stressad 
eller köpt varan på impuls och inte tänkt sig in i situationen då den ska använda plagget. Det 
är samtidigt inte lätt att få samma känsla i ett provrum som när plagget ska användas. När 
kunden gör impulsköp genomgår den heller inte hela köpprocessen. 
 
För de mer tekniska produkterna som respondenterna hade köpt, var majoriteten missnöjda 
med att den fysiska varan efter ett tag gick sönder eller att den fungerade dåligt. En 
respondent som hade köpt ett fast abonnemang fick inte själv välja vilken telefon som skulle 
medfölja. Telefonen han fick, fungerade dåligt, hade låg batteritid och respondenten tror att 
det var den billigaste modellen som butiken sålde. Han ansåg själv att han fick dålig service 
och när han försökte byta upp sig till en bättre modell, sa säljaren att det var omöjligt. Att 
det medföljde en telefon i abonnemanget var inget som kunden hade räknat med. Kundens 
förväntningar var att köpa ett abonnemang och telefonen blev som en bonus för honom. 
Som Bhattacherjee (2001) förklarar, har kundens förväntningar överträffats och byggs på så 
sätt upp till nästa kontakt med företaget. Även kundens omdöme om företaget och butiken 
tror vi ökade, eftersom den upplevda tjänsten överträffade hans förväntningar. Företaget 
försökte göra kunden extra nöjd genom att oväntat erbjuda en tilläggsprodukt för att skapa 
mervärde, men som i det här fallet inte lyckades särskilt bra.  
 
För de respondenter som hade köpt mobiltelefoner var det mer tekniska aspekter som 
gjorde att de blev missnöjda. Exempelvis utrycker sig en respondent att hennes mobiltelefon 
stänger av sig själv och två andra respondenter att deras mobiltelefoner har slutat att 



~ 28 ~ 

 

fungera. Även andra tekniska varor hade enligt respondenterna fått nedsatt funktion eller 
helt slutat fungera efter ett tag.  
 
 
Köp från en virtuell butik 
 
Betalning 
Som Post och Telestyrelsen (2001) nämner kan kundens tillit till företagets betalningssystem 
utgöra ett hinder när de ska handla. Våra respondenter anger att de har blivit mer trygga att 
handla i virtuella butiker och de tänker inte längre på säkerhetsaspekten lika mycket. De 
känner sig trygga att lämna ut person- och kontaktuppgifter, i alla fall vad det gäller svenska 
butiker. Den utländska handeln tas upp senare i detta kapitel. Vi tror att företagen blir mer 
medvetna om att kunderna kräver bättre betalningssystem och olika certifikat som ”Trygg e-
handel” för att göra att kunden känner sig trygg när de handlar i en virtuell butik. Vi tror att 
de nu mer erfarna internetanvändarna känner sig säkrare vid handel i virtuella butiker och 
om företag använder sig av certifikat som kunden känner igen blir den än mer trygg. Har 
kunden dessutom handlat i en butik en gång tidigare, så kan de förmodligen avgöra om 
betalningssäkerheten var tillräckligt stark. 
 
En del kunder väljer att betala med faktura för att vara säkra på att produkten kommer fram 
och att de blir tillfreds med den innan de betalar. Om de ska lämna tillbaka en vara klagar de 
flesta respondenterna över att fraktkostnaden tillkommer vilket även Post och Telestyrelsen 
(2001) håller med om. Ibland var frakten så pass hög att det skulle bli dyrare än vad själva 
varan var värd och respondenten valde därför att behålla den. Vi tror att kunden inte vill 
betala för en onödig extra kostnad, enbart för att den inte var nöjd med en vara. 
Fraktkostnaden som uppstår vid returnering till en virtuell butik uppstår inte när kunden ska 
lämna tillbaka en vara till en fysisk butik och kunden kanske därför känner att det hade varit 
enklare att handla i en fysisk butik om missnöje uppstår. 
 
Sen leverans 
Några respondenter nämnde att deras leverans var försenad, att utlovad rabatt inte drogs 
eller att förväntningarna inte stämde överens med hur kunden upplevde varan. Detta tycker 
vi visar på att företaget utlovar mer än de kan hålla. Kunden får förhoppningar och blir sedan 
istället besvikna när de inte får vad som utlovas.  
 
Dålig service   
Bemötandet i en virtuell butik är inte som i den fysiska butiken, utan kunden upplever inte 
personalen utifrån kroppsspråk och röstläge som kunder kan göra i en fysisk butik. De 
upplevs istället utifrån hur de formulerar meningar i både tal och skrift. De flesta av våra 
respondenter som kontaktade företaget gjorde det på mail och detta är enligt Chaffey 
(2009) den kommunikationskanal som används mest när kunden vill ha support. 
 
Majoriteten av respondenterna tyckte att bemötandet var bra från företagets kundsupport, 
men en respondent uttryckte att mailkontakt inte kändes personligt, eftersom företagen 
ofta använder sig av standardiserade mallar. Det är inte alls ovanligt med opersonliga svar 
från företagen, vilket även Chaffey (2002) bekräftar i sin studie. Men respondenterna 
uttrycker att det mest primära är att få problemet löst och inte hur bemötandet är i sig. Men 
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det underlättar om personalen bemöter kunden med respekt och har en förståelse för hur 
kunden uppfattar sitt problem. Vi anser att detta är företagets chans att visa kunden empati 
och känslor inför de missnöjda kunderna, men istället väljer många företag att ha 
standardiserade mallar vilket inte vi upplever som professionellt.   
 
Vi tolkar respondenternas svar som att de inte vill känna sig som en i mängden. De vill 
istället känna att deras missnöje och problem tas på största allvar. Några av respondenterna 
fick inget svar tillbaka och enligt Chaffey (2002) är det inte heller ovanligt att svar uteblir från 
företagen. Vi får intrycket av att respondenterna i de flesta fall, känner att företagen är lätta 
att ta kontakt med, men det är långt ifrån varje gång som företagen svarar på mail. 
Respondenterna menar att eftersom mail ibland är det enda kontaktsätt som företaget har, 
blir de istället helt otillgängliga då de inte svarar. Vi hävdar att kundens känsla av att företag 
är lättillgängliga och sprider en tillit till kunderna om de svarar på mailen, påverkar 
helhetsintrycket av företaget. 
 
Fel på produkten  
Vid köp av kläder och skor på internet fanns det även tydliga fel på varorna. En skinnjacka 
som köptes hade ett hål i fodret vilket upptäcktes när den hade levererats hem. Jämfört med 
köp från en fysisk butik, var det mer vanligt att varorna köpta på internet inte höll de 
förväntningar som respondenterna hade, vilket även Söderlund (2001) nämner som orsak till 
missnöje. De tyckte att storleken var fel och att storleksmåtten på kläder från en utländsk 
sida inte stämde med de svenska mått som de var vana vid. En respondent förklarade att det 
fanns måttanvisningar på hemsidan men att de var svåra att följa och det var svårt att mäta 
hemma själv. Han menade att han antagligen hade mätt fel. 
 
Även en respondent som köpte ett par byxor på internet tyckte att det var svårt att förstå 
hur just den storleken skulle passa på henne. När byxorna väl levererades hem tyckte hon 
inte att de satt så bra på henne som de gjorde på modellen, de var alldeles för stora. En 
annan respondent hade köpt ett par skor med klack men hade glömt att kolla upp hur hög 
klacken var och insåg när de levererades hem, att de var för höga. Detta tycker vi visar att 
det är svårt att handla kläder över internet eftersom kunden inte kan prova varan. Det är 
även svårt för kunden att analysera köpet och tänka igenom allt, sådant som skulle vara mer 
självklara vid ett fysiskt köp, exempelvis att klacken är för hög.  
 
En respondent hade köpt en dator i en virtuell butik. När den sedan började fungera dåligt 
kontaktade han en fysisk butik ur samma kedja. Butiken kunde inte hjälpa honom utan 
hänvisade till deras kundsupport på hemsidan. De kunde inte heller hjälpa till, och kunden 
blev hänvisad till datormärkets kundsupport, som var engelsk. Genom att chatta, det vill 
säga att kommunicera online via skrift med en annan person på internet, försökte kunden 
förklara sitt problem. Det var svårt att förklara och uttrycka sig på internet, tyckte 
respondenten. Han nämnde även att det kändes som att den enskilda butiken inte ville ta 
emot internetkunder. Datorn är fortfarande inte inlämnad, eftersom kunden inte tror att de 
kan lösa problemet och för att han inte heller vill skicka iväg den. Vi tror att kunden känner 
uppgivenhet när han gång på gång skickas vidare och inte får den hjälp han behöver.  
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4.3 Kundens relation till företaget 
Kundens relation med den fysiska butiken 
Grönroos (2008) nämner vissa fördelar, säkerhet, sociala och särskilda förmåner, som en 
kund kan få då det finns en tidigare affärsrelation med företaget. Dessa fördelar styrks även 
av våra respondenter som nämner att relationen blir en typ av säkerhet och trygghet till 
både företaget och personalen. Vissa respondenter menar att det underlättar att prata med 
någon i personalen som de har en relation till, då missnöje uppstår. En respondent anser att 
”det underlättar om man har pratat med någon innan, att han/hon känner igen en och då 
sparar man tid”. Som enligt Grönroos (2008) är den sociala fördelen med en relation, även 
den har en stor betydelse. På så sätt växer en relation sig starkare som bygger på tillit och 
förtroende som även Grönroos (2008) nämner är en viktig faktor för relationsbyggandet.  
 
Vi anser att en relation mellan kund och företag underlättar vid missnöje, då kunden på 
något sätt får känslan av att inte behöva försvara sitt missnöje och inte förklara felet så 
mycket som om det inte skulle finnas en relation. De ”känner” varandra och personalen vet 
vem kunden är sedan innan. Personalen måste på något sätt göra så att kunden känner sig 
trygg i sitt agerande och då är vi tillbaka på de sociala och säkerhetsaspekterna igen. Dessa 
två fördelar är de som gör att relationen växer sig starkare snabbare. Men det finns 
undantag där vissa av respondenterna har svårare att klaga till någon i personalen som de 
redan har en affärsrelation till. Olika individer tycker det är olika svårt eller lätt att klaga och 
vi anser att det beror på vilken personlighetstyp och grad av självsäkerhet som individen har. 
    
Kundens relation med den virtuella butiken 
I den virtuella relationen försvinner den personliga ”face-to-face” kontakten och relationen 
byggs istället med hjälp av andra faktorer. Såsom tilliten till hemsidan, betalningssystem, 
vilka garantier som företaget lämnar samt hur hemsidan är utformad (Chaffey, 2009). 
  
I den virtuella butiken anser de flesta respondenterna att det inte är viktigt med en 
affärsrelation, då de hävdar att det inte kan skapas någon affärsrelation med en virtuell butik 
och att internet är opersonligt. Anledningen till detta tror vi kan bero på att kunden inte ser 
personen bakom datorn. I de fallen där respondenterna har kontaktat företaget via mail och 
haft en längre mailkonversation, så är det olika personer varje gång som har svarat på deras 
mail. Respondenterna hävdar att det borde underlätta om samma person hade tagit hand 
om problemet, för att bygga en typ av relation. Det underlättar så klart för både kunden och 
företaget om kunden inte behöver dra upp anledningen till missnöjet varje gång denne 
kontaktar företaget. Återigen anser vi att tid kan sparas om företagets personal slipper läsa 
in sig på samma kunds problem flera gånger. Vissa respondenter har även tagit upp att de 
inte får något svar tillbaka och enligt Gummesson (2008) kan utebliven mailkonversation 
göra att en kund inte känner att det är givande med en relation på internet överhuvudtaget.   
Relationen ger inget mervärde tycker en del av våra respondenter, men enligt Chaffey (2009) 
så byggs inte relationen genom fysisk kontakt och det är andra element som påverkar 
kunden. Dessa element kan till exempel vara utformningen av hemsidan och tillgängligheten 
som kunden känner. En respondent anser att han medvetet väljer bort relationen när han 
väljer att handla på internet. Men enligt Chaffey (2009) och Gummesson (2008) så kan det 
byggas relationer på internet, men inte genom den fysiska kontakten som fås i en fysisk 
butik. En del respondenter påpekar att det inte spelar någon roll vem som sitter på andra 
sidan datorn så länge de kan hjälpa till att lösa problemet som uppkommit. Det håller även 
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Gummesson (2008) med om, men på detta sätt så blir det inga längre relationer som 
uppstår. De få som tycker att affärsrelationen är viktig på internet anser att det är lättare att 
påpeka sitt missnöje om de på något sätt kan hänvisa till någon i personalen.   
 

4.4 Kundens förväntningar på företaget 
Förväntningar på den fysiska butiken 
Modellen SERVQUAL som Fedoroff (2010) skriver om, visar alla gap som kan förekomma 
mellan kunden och företaget och inom företaget och ut till kunden. Om kundens 
förväntningar uppfylls så blir gap 5 i SERVQUAL-modellen mindre. Henning (2009) säger att 
förväntningen som kunden har, har den fått från dess omgivning genom ”word-of-mouth”, 
deras personliga behov och deras egna tidigare förväntningar. Förväntningar på företaget 
diskuterar även Grönroos (2008). Han nämner begreppen tjänstvillighet, försäkran och 
empati och påstår att om kunden inte känner förtroende för företaget och om dess 
förväntningar på servicekvaliteten inte stämmer överens med den upplevda kvaliteten, 
uppstår ett gap och kunden känner missnöje.  
 
Några av de respondenter som kontaktade butiken för att få hjälp blev ändå inte nöjda. De 
fick den hjälp av personalen som de hade förväntat sig men det var andra anledningar som 
gjorde att kunden inte blev nöjd. Grönroos (2008) förklarar att positivt upplevda 
förväntningar gör kunden, vilket i det här fallet inte stämmer. Respondenterna tyckte att 
personalen lyssnade på deras problem men förklarade att det var andra anledningar som 
gjorde att kunden inte blev nöjd. En av dem förklarade att han i stort sätt var nöjd med deras 
bemötande men att han hade blivit mer nöjd om mobiltelefonen kunde reklameras direkt, 
eftersom butiken redan första gången inte kunde hitta vad felet på mobiltelefonen var. 
Andra respondenter hade inte några förväntningar alls, eller visste inte vad de kunde 
förvänta sig av butiken.  
 
En respondent svarade att han inte blev nöjd efter att han kontaktat företaget. Han hade 
velat få mer hjälp av den butik där cykeln hade köpts. Han hade inte så höga förväntningar 
på just den butiken eftersom de i första hand inte säljer cyklar och han ansåg även att han 
fick skylla sig själv som köpte den billiga cykeln i den affären och att han från början skulle 
kunna räknat ut att den skulle gå sönder. Om cykeln istället hade inhandlats i en vanlig 
cykelbutik hade han haft mycket högre förväntningar. Respondenten fick den hjälp han 
förväntade sig men var ändå inte nöjd, eftersom han inte orkade gå med den trasiga cykeln 
till butiken. Att kunden inte orkar lämna tillbaka varan beror ju självklart på 
omständigheterna runt individen, om avståndet till butiken är långt eller om kunden kan 
transportera cykeln med något annat färdmedel tillbaka till butiken.  
 
De kunder som blev nöjda, blev nöjda för att de fick pengarna tillbaka och en respondent 
blev positivt överraskad då hon fick pengar tillbaka istället för ett tillgodokvitto som hon 
trodde att hon skulle få. Att förväntningen på företaget ska uppfyllas för att göra kunden 
nöjd, har alltså spelat en mindre roll för våra respondenter. De som fick något i utbyte, alltså 
pengar eller ett nytt plagg blev till sist nöjda med sitt köp, medan de som gick därifrån med 
samma fel på produkten förblev missnöjda. Detta visar på att det främst felet med 
produkten som kunden vill ha hjälp med. 
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Vi tror alltså att det viktigaste för kunden är att deras problem blir löst, att den varan som är 
sönder ersätts eller lagas, eller att den försenade leveransen kompenseras med god service. 
Självklart är ett bra bemötande en påverkande faktor för kundens nöjdhet. Men om vi ser till 
respondenternas svar, är de inte alltid som de har varit nöjda med bemötandet i den fysiska 
butiken, men ändå blivit nöjda efter att de kontaktat företaget, eftersom deras problem har 
lösts. Vi tror även att när kunden får mer hjälp och servicen är högre än förväntat, ökar 
kundens förtroende för företaget och vilja att besöka butiken. 
 
Förväntning på den virtuella butiken 
Respondenter som kontaktade den virtuella butiken efter ett missnöje, hade delade 
meningar om hur deras förväntade hjälp upplevdes. En del fick bra hjälp och några fick till 
och med mer hjälp än de förväntade. Ett företag hörde av sig tillbaka till kunden och frågade 
varför hon inte var nöjd, vilket kunden inte alls hade förväntat sig. Andra fick inte alls den 
hjälp de hade förväntat sig. Bhattacherjee (2001) förklarar att en kund som har relativt låg 
förväntan ändå kan acceptera en service och utveckla sina förväntningar till nästa gång. De 
låga förväntningarna kan ändras och bli högre när kunden har fått mer hjälp än förväntat.  
 
Vi tror att det kan vara svårt för kunder, som handlar på internet för första gången, att veta 
vad de kan förvänta sig när de inte riktigt vet vad tjänsten innebär eller hur köpet i e-handel 
går till. Vi tror även att kunden lär av sina misstag och inte gör om samma misstag som förra 
gången, utan är mer försiktig och kontrollerar sina kommande köp mer noggrant, vilket 
några av våra respondenter håller med om. De respondenter som kontaktade företaget och 
som därefter blev nöjda, blev nöjda för att de fick lämna tillbaka eller byta ut de varor som 
de varit missnöjda med. Någon var lite besviken på att få betala porto men ansåg att det i 
alla fall var en mindre kostnad än om hon hade behållit kläderna. 
 
De fortsatt missnöjda kunderna hade önskat att problemet kunde lösas, till exempel för den 
respondent som hade köpt en dator som gick sönder och som inte var så lätt att lämna 
tillbaka eller få support till. Företaget skulle även kunna lösa problemet på ett smidigare sätt. 
Ett företag svarade inte på kundens mail och kunden blev därför besviken och missnöjd. Han 
tror att det var medvetet från företagets sida och han kände sig som en i mängden av alla 
mail de borde få. Enligt Chaffey (2009) minskar kundens tillförlitlighet för företaget. 
 
Vi tror även att den missnöjda kunden, vid köp i en virtuell butik, helst vill få sitt problem 
löst. Som en respondent nämner, ville den att det skulle gå till på ett smidigare sätt, vilket 
visar på att problemlösningen var krånglig på internet. Bristen på mailsvar till kunden anser 
vi sänker kundens förtroende för företaget. Att som kund känna sig som en i mängden, kan 
nog vara vanligt på internet men som nämnts ovan har även respondenterna fått flera 
positiva bemötanden från företagen. 
 

4.5 Utlandshandel 
Osäkerheten kring utlandshandel på internet är stor bland konsumenter i Sverige. Detta 
märks inte minst på de siffror som Svensk Handel (2010) har tagit fram. Utifrån våra 
respondenter så anser sig de vara mer försiktiga när de handlar över internet och de tänker 
mer på riskerna som tillkommer. Risker som att betalningen ”försvinner” och inga produkter 
levereras samt att det tillkommer oförutsedda kostnader som till exempel tullavgifter är 
något som våra respondenter tagit upp. Detta styrks även av Svensk Handels (2010) 
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undersökning som visar på att svenskar har en osäkerhet kring betalning, leveranssätt och 
bytesrätt. De respondenter som köpt produkter utomlands har varit fullt medvetna om 
riskerna, men har ändå valt att handla. Vi anser att detta beteende är irrationellt, men 
förmodligen så överväger faktorer som pris eller exklusivitet de nackdelar och hinder som 
kommer i samband med utlandshandel.  
 
Några respondenter var missnöjda för att de hade blivit utsatta för bedrägeri. Bhattacherjee 
(2001) nämnde att säljaren kan ta för mycket betalt eller att produkten inte alls levereras. 
Att säljaren tog för mycket betalt råkade en av respondenterna ut för. Han hade beställt ett 
par märkessolglasögon som var betydligt billigare än i någon annan butik och redan där blev 
han misstänksam men han hade fått för sig att han köpte dem från en outlet. När paketet väl 
kom, en månad för sent, var det adresserat från Kina. Företaget som han hade köpt de från, 
höll till i England och han tog för givet att han hade fått ett par billiga kopior. Fakturan som 
egentligen skulle skickas till det engelska företaget, låg med i paketet, och där kunde han 
läsa vad företaget hade betalat för dem. Företaget har här tydligt visat hur de har bedragit 
kunden, ett felsteg som vi tror kommer skada företaget på lite längre sikt. Respondenten 
kände sig besviken och lurad. Han sökte efteråt upp information om företaget och kunde 
läsa vad andra hade råkat ut för. Vid nästa köp tänker respondenten kontrollera företaget 
mer noga. 
 
För en annan respondent dök paketet inte ens upp, vilket Bhattacherjee (2001) även nämner 
som en förklaring till missnöje. Hon hade betalat med kort och pengarna hade dragits från 
kontot men några kläder fick hon inte se och inte pengarna heller. En respondent som hade 
köpt ett abonnemang från USA, skulle få hem en kod för att öppna upp ett program, men 
koden kom aldrig. Detta menar vi aldrig skulle hända i en fysisk butik eftersom varan lämnas 
över disken. Bedragare har även tidigare funnits vid handel i fysiska butiker men visar sig nu 
på ett annat sätt på internet. Det är något som företagen och kunderna hela tiden måste 
vara uppmärksamma på och vi tror att utvecklingen kommer gå mot en tryggare handel. Ju 
mer kunden använder internet och handlar i virtuella butiker, sjunker misstron och handeln 
ökar. Men vi tror även att om kunden gång på gång blir missnöjd efter köp i en virtuell butik 
så påverkas kundens köpbeteende negativt och kunden känner sig hämmad inför nästa köp. 
Svensk Handel (2010) visar att svenskar helst handlar från svenska hemsidor för att de är 
oroliga över om det utländska företaget är pålitligt gällande betalning och leverans. 
Osäkerheten förklaras med att konsumenterna är omogna och ovana inför internethandel 
och därför blir känslan av osäkerhet större. Vi tror att den generation som växer upp nu på 
ett annat sätt blir invanda med internets fördelar och ser e-handel som ett naturligt sätt att 
utföra sin shopping på.  
 

4.6 ”Exit, voice, loyalty” 
Kundens agerande efter missnöje från en fysisk butik 
Av de respondenter som inte kontaktade företaget är det bara en som inte tror sig besöka 
butiken igen. Detta förklarar Gummesson (1995) som att kunden har blivit missnöjd och 
därför bestämt sig för att lämna företaget som kund och istället gå till en konkurrent. Detta 
beteende kallar han för ”exit”. Vi tror inte att kundens missnöje enbart behöver bero på 
produktens egenskaper utan kunden kan även gå missnöjd ur ett köp på grund av andra 
orsaker. Exempelvis skulle ett dåligt bemötande kunna vara en anledning till att kunden 
istället väljer att gå till en konkurrent som även denna respondent förklarar. Vi anser därför 
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att det är viktigt för företagen att ge extra god service och ge kunden ett mervärde för att 
den inte ska välja en konkurrent istället. Kunden kan även välja en konkurrent på grund av 
att de har bättre priser.  
 
Respondenten var både missnöjd med servicen och bemötandet, men nöjd med själva köpet 
eftersom han fick en bil, till ett bra pris, som planerat. Söderlund (2003) menar att en kund 
som har låg kundnöjdhet och låg lojalitet till företaget, på något sätt har blivit missnöjd, till 
exempel genom att de fått ett dåligt bemötande. Då respondenten även var nöjd med köpet, 
är hans kundnöjdhet relativt hög samtidigt som lojaliteten är låg, eftersom han inte kommer 
att besöka butiken igen. Söderlund (2003) förklarar detta som att leverantören har ändrat 
sitt erbjudande om att bilen kunde köras iväg samma dag, trots att kunden fortfarande har 
samma behov, vilket hände just i denna köpsituation. Situationen är ett gränsfall av 
kundnöjdhet, eftersom personalens bemötande är dåligt samtidigt som kunden anser sig 
vara nöjd med produkten. Det är på grund av det dåliga bemötande som respondenten i 
framtiden har valt att han inte kommer handla där.  
 
Enligt Gummesson (1995) kan kunden trots missnöje välja att vara lojal mot företaget, vilket 
de flesta respondenterna även håller med om. En del som blivit missnöjda över sin produkt 
kan tänka sig att handla på företaget igen, men vissa hävdar att de inte skulle köpa just det 
varumärket som de varit missnöjda med. Vi anser att även detta är ett slags ”exit”, det 
behöver inte innebära att kunden bara byter företag utan även att kunden väljer att byta 
varumärke. Vi tror att det är mer vanligt idag eftersom vi tror att kunder är på jakt efter olika 
varumärken och det flesta köp nu mera kanske sker i en och samma butik där flera 
varumärken finns representerade. Kunden blir inte illojal mot företaget utan snarare mot 
varumärket.  
 
En del respondenter har även handlat på företaget efter sitt missnöje, då de anser att 
butiken hade andra bra produkter i sitt sortiment. Söderlund (2001) förklarar detta som en 
lojalitet som är djup, eftersom kunden köper flera produkter ur företagets sortiment under 
en viss period. Vidare förklarar Söderlund (2001) att kunden fortsätter vara lojal på grund av 
olika barriärer. I fallet med telefonen hålls kunden kvar eftersom ett avtal har ingåtts och 
kunden inte har laglig rätt att byta, vad Söderlund (2001) kallar för en avtalsbarriär. Vi håller 
med om att kunden kan bli missnöjd men att det inte nödvändigtvis måste vara företagets 
fel, lojalitet kan uppstå ändå. Söderlund (2001) berättar att kundens lojalitet kan visa sig, 
även om den inte handlar, ett så kallar icke köprelaterat lojalitetsbeteende. Det kan vara att 
rekommendera andra att köpa produkten, genom ”word-of-mouth”, ”word-of-mouse” och 
bloggar till exempel. Vi anser att ryktesspridning påverkar andra konsumenter starkt oavsett 
om det är positivt eller negativt.  
 
Det var enbart någon respondent som inte blev nöjd just för att han hade fått ett dåligt 
bemötande i en fysisk butik, eller inget bemötande alls. Respondenten hade gärna mottagit 
ett ”Hej”. Han anser att personalen måste agera mer professionellt inför kunderna och att 
kunden alltid bör sättas i första rum och vara prioritet nummer ett. Respondenten är 
fortfarande kund hos företaget, då han har andra produkter från företaget, men undviker att 
besöka butiken igen på grund av det otrevliga bemötande han fick sist. Vi anser att det blir 
som en tvingande lojalitet när en kund har abonnemang som man inte kan bryta. Söderlund 
(2001) uttrycker, att kunden är falskt lojal när den kan lämna företaget så fort ett bättre 
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alternativ dyker upp och Gummesson (1995) förklarar att så fort kunden får tillfälle kan den 
välja att byta till en annan konkurrent. Eftersom respondenten fortfarande är kund hos 
företaget anser vi att företaget borde intressera sig mer för honom eftersom han antagligen, 
genom ”word-of-mouth”, kommer sprida ett dåligt rykte till sina vänner att inte handla där. 
Majoriteten av respondenterna i studien valde att ta kontakt med företaget när de varit 
missnöjda över sin produkt, vilket visar på att de använt sin ”voice response”, som enligt 
Solomon et al. (2006) är ett sätt att uttrycka sin missnöjdhet på. Kontakten innebar att de 
gick tillbaka till den butiken där köpet hade ägt rum för att uttrycka sitt missnöje direkt till 
företagets personal. Detta sätt är det som är naturligast när kunden har köpt en produkt i en 
fysisk butik.    
 
De respondenter som inte valde att gå till företaget för att klaga, valde istället att uttrycka 
sitt missnöje för vänner och bekanta, det vill säga att de enligt Solomon et al. (2006) 
använde sig av ”private response”. De få som inte kontaktade företaget på något sätt tyckte 
att det var för jobbigt och ansträngande att gå tillbaka till butiken, vilket även Barlow & 
Møller (1997) framhåller, för att avståndet till företaget ansågs vara för långt. Anledningen 
var, att varan var för stor och otymplig att ta med sig till företaget och att avståndet till den 
fysiska butiken ansågs ligga för långt bort. Så var fallet för den respondent vars cykel hade 
gått sönder. En annan respondent svarade att han inte ville lämna ifrån sig sin dator på 
reparation, eftersom han inte kunde vara utan den. Ännu en anledning till att 
respondenterna inte kontaktade företaget var för att värdet på varan var så pass lågt att de 
inte tyckte det var värt den kostnad som skulle uppstå vid returnering till en fysisk butik. 
Utifrån våra respondenters svar så finns det alltså hinder som gör att kunden inte kontaktar 
företaget, även om den fysiska butiken ligger i närheten.  
 

Kundens agerande efter missnöje från en virtuell butik 
En av våra respondenter blev utsatt för bedrägeri. Respondenten trodde att han hade köpt 
ett par märkessolglasögon, men istället fick han ett par kopior. Han uttryckte i intervjun att 
han var lite misstänksam mot företaget redan från början, och kände sig lurad. Istället för att 
kontakta företaget, som han ändå inte trodde skulle svara om han kontaktade dem, valde 
han att varna andra konsumenter på olika forum istället. Enligt Solomon et al (2006) 
kommunicerade han sitt missnöje genom ”third-party response”. Vi anser att detta tredje 
sätt att uttrycka sin missnöjdhet har en väldig genomslagskraft, det är många som får 
tillgång till informationen och kan på så sätt slippa bli lurade av samma företag. Indirekt 
tolkar vi respondentens agerande som att han inte kommer handla i den virtuella butiken 
igen, som Gummesson (1995) förklarar som ett sätt att göra en ”exit”.  
 
Vi förvånades av att det var så pass många som trodde att de skulle handla i butiken igen 
eller som redan hade handlat efter sitt missnöje. Några av de respondenter som hade köpt 
kläder förklarade att de först ville prova dem i en fysisk butik innan de slutligen beslutade sig 
för att köpa det på internet. Deras erfarenheter av missnöje har gjort att de är mer försiktiga 
och noggrannare tänker igenom köpet. 
 
En respondent nämner att hon kan tänka sig att handla i den virtuella butiken igen, men 
kanske inte kläder utan hellre accessoarer och sådant som inte har några storlekar. Efter att 
kunden har testat att handla över internet, och inte blivit besvikna, tror vi att de blir mer 
trygga och vågar handla mer. Om kunden däremot blir besviken och missnöjd över att man 
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beställt fel storlek till exempel, så tröttnar kunden till slut, vilket några av våra respondenter 
uttrycker. 
 
Av de kunder som valde att inte kontakta företaget efter missnöjet så kan de flesta ändå 
tänka sig att besöka butiken igen, även efter missnöjet. Det tror vi beror på att det var fel på 
just den varan de köpte och att det nödvändigtvis inte måste bli fel vid nästa köp. Felköpen 
berodde på saker som kunden skulle kunnat ha tittat upp innan som egentligen gillar butiken 
och inte har varit missnöjda med köp därifrån förut. Den enda kunden som inte tänker 
handla i den virtuella butiken igen hade handlat utanför Europas gränser och ansåg att det 
blev för stora tullkostnader om hon skulle returnerat kläderna. Vi tolkar detta som en 
kostnadsbarriär som påverkar kundens agerande när de blivit missnöjda. 
 
Vi anser att problemet med tullar inte fås vid köp i en fysisk butik. Det kan för kunden vara 
svårt att vara lojal mot ett utländskt företag, med tanke på om produkten inte är till 
belåtenhet och den måste returneras. Dels kan det vara krångligt att returnera varan och 
kunden vill kanske dessutom inte betala tullkostnaden, som även en respondent nämnde. 
Dessa negativa aspekter av utländsk handel tror vi gör att kunden kanske inte gärna väljer 
att handla där igen. 
 
Av de respondenter som valde att kontakta företaget då de blivit missnöjda, vilket Solomon 
et al. (2006) kallar ”voice response”, valde majoriteten att maila till företaget. Detta var 
oftast det enda sättet som respondenterna kunde komma i kontakt med företaget. En av 
våra respondenter köpte en tjänst från USA, vilken innebar att han skulle få en kod till ett 
abonnemang skickad till sig. Tyvärr levererades aldrig koden. Han valde då att maila till 
företaget, men de svarade inte och som han uttryckte det ”det kändes som jag skänkte bort 
pengarna”. Enligt Chaffey (2009) är det väldigt vanligt att företag inte svarar på mail. Vi anser 
att detta är en bidragande faktor till att kunden ännu mer går missnöjd ur köpet och sprider 
missnöjet till vänner och bekanta. Känslan av tillförlitlighet till företaget är enligt Chaffey 
(2009)  en viktig dimension, som har en stor del i hur kunden upplever tjänstekvaliteten. 
Tillförlitligheten till att företaget anser vi är väldigt viktigt för de virtuella företagen eftersom 
de främst har en kontaktpunkt, det vill säga mail.  
 
De respondenter som inte gick till företaget yttrade sig istället genom att de beklagade sig 
för sina vänner och bekanta. De valde alltså enligt Solomon et al. (2006) att använda sin 
”private response” för att uttrycka sin missnöjdhet. En del av respondenterna angav, som 
även nämndes vid agerandet i fysisk butik, att det kändes för jobbigt och inte värt mödan 
med det merarbete som krävdes, för att återlämna varan. En respondent beskrev 
förfarandet som att ”det är krångligt att gå till ett postkontor, fixa med emballage och sedan 
posta det”. En annan respondent valde att inte kontakta företaget eftersom kostnaden för 
att skicka tillbaka varan skulle ha blivit högre än vad varan var värd. Vi kan tycka att om 
kunden har blivit missnöjd så kan det vara mer värt att lösa problemet än att fortsätta att 
vara missnöjd. 
 
En del av våra respondenter hade köpt varor och tjänster utanför Sveriges gränser, vilket var 
en stor risk, som en av våra respondenter understryker. Några köpte kläder i USA som var för 
små och uttryckte det som att det var deras eget fel och inte företagets, att de inte kollat 
upp storlekarna ytterligare. De valde dock att inte kontakta företaget eftersom tullavgiften 
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för att skicka tillbaka kläderna skulle bli högre än vad kläderna kostade från början. Detta 
gjorde att respondenterna valde att avstå från returneringen. Det var även vissa 
respondenter som valde att avstå på grund av språket. Vi ser en tendens hos våra 
respondenter som visar att de som inte kontaktat företaget, redan innan de fått produkterna 
levererade, tagit ett aktivt beslut om att inte skicka tillbaka varorna om de skulle bli 
missnöjda.  
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5. Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den analys som ligger till grund för våra slutsatser. 
Slutligen ger vi metodkritik, förslag till vidare forskning samt rekommendationer till företag. 

 
Kundens val av butikstyp 
Valet av butikstyp beror på vilken typ av vara kunden är intresserad av. I vissa fall är kunden 
kanske ute efter ett lågt pris och väljer därför att handla i en virtuell butik och i andra fall vill 
kunden kunna utforska varan på ett fysiskt sätt innan ett köp görs. Det kan även bero på hur 
kunnig kunden är, och hur mycket hjälp som den vill ha från personal i en fysisk butik. 
Respondenternas svar visar att kundernas sätt att tänka angående priset på produkten inte 
skiljer sig mellan den fysiska och den virtuella butiken. När värdet på produkten är högt krävs 
en noggrannare utvärdering av alternativ och en längre beslutsprocess för att göra ett köp 
oavsett butikstyp. 
 
Respondenterna anser att det är lätt att handla från en fysisk butik och även att gå tillbaka 
och lämna tillbaka en vara i en fysisk butik om missnöje uppstår. Vi tycker inte att det verkar 
som att kunderna tycker att de kan jämföra de olika butikstyperna fysisk och virtuell butik. 
Handel i den virtuella butiken har fler steg och att handla i en virtuell butik verkar inte vara 
det mest naturliga sättet att handla på. Kunden känner en osäkerhet och upplever det som 
att det finns fler hinder med att handla i en virtuell butik, vilket även Post och Telestyrelsen 
(2001) tar upp. Men nyfikenhets- och bekvämlighetsskäl samt att hitta information lätt på 
jämförelsesajter, kan vara anledningar till att kunden väljer att handla i en virtuell butik. 
Alltså finns det både positiva och negativa sidor med att handla i en virtuell butik som även 
våra respondenter understryker. 
 
Vi tycker att det verkar som att kunder är mer benägna att köpa vissa varor i en virtuell 
butik. De behöver kanske inte undersökas närmare och det kanske inte kan uppstå tydliga 
och betydande fel på varan. Ett exempel på det kan vara parfymer eller böcker. Andra 
varugrupper som en kund kanske inte är lika benägen att köpa i en virtuell butik skulle kunna 
vara livsmedel, som kunden själv gärna vill kunna jämföra och känna på. Dessutom tror vi att 
just livsmedel vill införskaffas genom en sinnlig upplevelse.  
 
Orsaker till kundens missnöje 
Respondenterna har förklarat för oss att de av olika anledningar har blivit missnöjda över 
köpet beroende på vilken produkt de har köpt. När kunden har handlat kläder i en fysisk 
butik och känt sig missnöjd efteråt, har de ibland inte provat plaggen vilket vi tror kan bero 
på att de har varit stressade och handlat på impuls. De har inte tänkt sig in i situationen då 
plagget ska användas, samtidigt som vi anser att det inte är lätt att få samma känsla i ett 
provrum som när plagget ska användas. Vid impulsköp anser vi att kunden inte har lika höga 
förväntningar på produkten eftersom den inte har genomgått hela köpprocessen. Första 
steget i köpprocessen, problemlösning, kan lösa problemet att kunden behöver varan 
snabbt, men information om produkten från kommersiella kanaler har kunden antagligen 
inte utsatts för. Däremot kan ett impulsköp mycket väl ha påverkats av kundens vänner. 
Eftersom kunden inte har letat fram information och troligtvis inte har haft flera alternativ 
att välja mellan, är en utvärdering mellan produkter inte heller något som har skett vid 
impulsköpet.  
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Att impulsköpa något går även i viss utsträckning att göra på internet, eftersom kunden inte 
får känna på varan och närmare undersöka den. Kunden kan surfa runt på internet och som 
av en händelse komma över en produkt som den egentligen inte var ute efter. Vi tror att 
själva beteendet för impulsköp är likartat i en fysisk butik och i en virtuell butik, eftersom 
köpet inte är planerat. Men som våra respondenter har nämnt, tycker de att det är 
krångligare att lämna tillbaka något i en virtuell butik än i en fysisk, vilket kunden har i 
åtanke. Ett köp i en virtuell butik tänks antagligen igenom en extra gång, vilket gör att 
impulsköpen på internet inte är lika självklara som i en fysisk butik. 
 
Den respondent som berättade om ett telefonabonnemang som han hade köpt i en fysisk 
butik, och där en telefon ingick som en bonus för honom, tror vi ökade omdömet om 
företaget och butiken, eftersom den upplevda tjänsten överträffade hans förväntningar. Det 
visade sig att telefonen inte fungerade till hans belåtenhet och efter att han besökte butiken 
sjönk därmed det positiva omdömet han hade om butiken. Företaget försökte göra kunden 
extra nöjd genom att oväntat erbjuda en tilläggsprodukt för att skapa mervärde, men som i 
det här fallet inte lyckades särskilt bra.  
 
De respondenter som hade råkad ut för tekniska problem med sina varor hade inte haft 
tillräckligt med egna kunskaper för att lösa problemet och hade därför fått kontakta 
företaget för att få varan reparerad. Det visar sig att oavsett om den tekniska varan är köpt i 
en fysisk eller i en virtuell butik har respondenterna uttryckt att de inte velat lämna ifrån sig 
den eftersom den dagligen används. Istället avstår respondenterna från att lämna ifrån sig 
varan och lever med att den inte är helt fungerande. 
 
De flesta av våra respondenter fick ett trevligt bemötande när de kontaktade företaget, både 
i de fysiska och virtuella butikerna. Det vi funnit vara intressant är att bemötandet inte i 
någon större utsträckning påverkade kundens nöjdhet. Utifrån vad våra respondenter 
uttryckt så är det främst att få problemet löst, till exempel att varan lagas eller ersätts som 
de värdesätter när de väljer att ta kontakt med företaget.  
  
Vi anser att det är svårt för kunden att bedöma om personalen är genuint trevliga eller om 
det bara är en fasad ut mot kunderna, i en virtuell butik, då ingen fysisk kontakt fås. Det 
negativa med internet är att kunden inte ser kroppsspråk och inte hör röstläget hos 
personen och får då uppfattningen om bemötandet utifrån vad som sägs i telefon och i mail. 
Respondenterna uttrycker att de inte tycker det känns som ett personligt bemötande i en 
virtuell butik, men det är inget som de uttrycker att de saknar. Vi tycker inte att det finns 
något som säger att bemötandet är särskilt personligt i en fysisk butik heller, den stora 
skillnaden mellan fysisk butik och virtuell butik är att bemötandet är ”face-to-face”.   
  
Bemötandet är bara en bieffekt, då kunden måste kontakta företaget. Det är inte därför de 
väljer att kontakta företaget för att få ett bemötande, de vill få hjälp med sitt problem och 
inget annat. I den fysiska butiken så är det trevligare om personalen bemöter en med ett 
leende eller frågar vad man vill ha hjälp med, men det är inget som egentligen är av värde 
för hur nöjd kunden blir. 
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Kundens relation till företaget 
Utifrån respondenternas svar så menar vi att det är ganska självklart att affärsrelationen är 
mer viktig i den fysiska butiken än i den virtuella. De understryker även att det kan 
underlätta att ha en affärsrelation med någon på företaget om de ska ta kontakt med 
företaget. Vilket samma respondenter menar att det inte gör i samma utsträckning när de 
ska ta kontakt med ett företag i en virtuell butik, eftersom de ändå inte vet vem som sitter 
bakom skärmen eller telefonen.  
 
Det verkar som att fysiska företag har förstått vikten av att bygga relationer med sina 
kunder, då respondenterna uppfattar det som att personalen är trevliga. Det är inte bara så 
att kunden kommer för att köpa en produkt, utan även att de på något sätt vill känna en 
sorts säkerhet till företaget. Detta nämner även Grönroos (2003) som en av de fördelar som 
en relation innebär. Vi anser att kunden i en virtuell butik kommer ifrån det traditionella 
relationskapandet då den fysiska kontakten försvinner. Vi tolkar respondenternas svar som 
att de flesta virtuella företagen har misslyckats med att skapa relationer med sina kunder, då 
de flesta respondenter uttrycker att det inte kan skapas. Det verkar som att respondenterna 
inte känner att det ger något mervärde i att försöka skapa en relation till företaget. För 
utifrån respondenternas svar så verkar de vara mer transaktionsinriktade, som Grönroos 
(2008) uttrycker det, när de väljer att köpa produkter i virtuella butiker. Däremot är det 
andra element i den virtuella butiken som anses vara relationsskapande. Enligt Chaffey 
(2009), är dessa element exempelvis hemsidans utformning, vilka garantier som ges samt 
vilka omdöme som andra kunder ger om butiken. Elementen är inget som våra respondenter 
uttryckt direkt men indirekt kan vi tolka svaren som att det är viktigt när de väljer i vilken 
virtuell butik som de handlar i.    
  
De virtuella butikerna kan inte skapa någon relation som innebär en ”face-to-face” närvaro, 
men därför är det desto viktigare att de bygger upp ett förtroende gentemot kunden på ett 
annat sätt, till exempel genom kontakten med kunder genom mail och telefon. Denna 
kontakt är viktig och företagen bör därför visa empati gentemot kunden när de väljer att 
kontakta företaget. Företag har tyvärr en tendens att inte svara på mail som våra 
respondenter understryker. Men när de väl svarar så uppfattas svaren som väldigt 
opersonliga, vilket påverkar kundens upplevelse runt företaget negativt, vilket vi inte anser 
vara ett bra sätt att bygga en relation på.  
 
Kundens förväntningar på företaget 
Kundens förväntningar på hjälpen den skulle velat ha vid missnöje, har varit olika hos 
respondenterna. Vissa har haft höga förväntningar på att företaget ska hjälpa kunden med 
dennes problem medan andra inte har haft särskilt höga förväntningar eller inga 
förväntningar alls. Den missnöjda kunden i både den fysiska och virtuella butiken söker sig 
till respektive butik för att få sitt problem löst. De respondenter som har uttryckt att de 
känner att de måste övertyga butiken, för att få rätt om den felaktiga varan, tror vi har haft 
låga förväntningar på den hjälp den skulle få. Kände respondenten däremot att den bara ville 
ha någon slags upprättelse för missnöjet, var förväntningarna högre och besvikelsen blev 
ännu större när de inte fick den hjälp de hade velat ha.  
 
Respondenterna antyder att de helst vill få sitt problem löst när de kontaktade företaget. De 
har skett på lite olika sätt och en del respondenter hade velat att problemlösningen skulle ha 



~ 41 ~ 

 

skett på ett smidigare sätt, vilket visar på att de tycker att problemlösningen var krånglig på 
internet. Respondenter har via mail, som i många fall varit den enda kontaktmöjligheten till 
den virtuella butiken, kontaktat företaget, med förväntningen om att de ska svara och hjälpa 
respondenten med dess problem. Det visade sig att en del respondenter inte ens fick ett 
mail tillbaka, varpå kundens förväntning av hjälpen inte uppfylldes. Att som kund känna sig 
som en i mängden, kan nog vara vanligt på internet men som nämnts ovan har även 
respondenterna fått flera positiva bemötanden från företagen.  
 
Förväntningen som kunden har på hjälpen den söker av den fysiska butiken, är enligt våra 
respondenter, att deras problem ska bli löst. Ett trevligt bemötande har varit mindre viktigt 
för kunden och i vissa fall har ett dåligt bemötande inte gjort kunden mer missnöjd utan den 
har blivit nöjd på grund av att problemet har lösts. 
 
Utlandshandel 
Utlandsköp som har skett i en virtuell butik, har gjort kunderna missnöjda för att varan inte 
passade, var fel eller sönder vid leveransen eller att produkterna aldrig dök upp. Samtliga 
respondenter som har handlat utomlands vill inte besöka butiken igen, och de nämner att de 
kommer tänka sig extra nog för nästa gång de handlar från en utländsk virtuell butik. 
Internet möjliggör en global marknad med ett oändligt utbud, som konsumenter lockas av. 
När något går fel och kunden blir missnöjd, anser vi att det många gånger är svårt att få 
problemet löst. Respondenterna som hade köpt kläder berättade att de inte orkade skicka 
tillbaka kläderna för att tullkostnaden skulle bli så pass hög att det inte skulle vara värt det. 
Även andra varor som hade gått sönder eller var fel, behöll kunden, just för att det inte rent 
ekonomiskt var värt att skicka tillbaka varan. Att de inte heller vill handla i butiken igen och 
inser riskerna med att handla från utlandet, gör att lojaliteten inte bara till den specifika 
butiken minskar, utan även till andra utländska virtuella butiker. Beteendet smittar av sig på 
alla virtuella butiker och blir kunden missnöjd flera gånger som en respondent uttrycker det 
så slutar det i att kunden drar alla virtuella butiker över en kant.  
 
De respondenter som hade blivit utsatta för oärliga säljare hade alla köpt produkter från 
utländska virtuella butiker. Vi tror att bedragare alltid kommer finnas både i fysiska butiker 
och i virtuella butiker, men att de kommer verka på olika sätt. Rädslan för bedrägeri och 
osäkerheten att handla på internet minskar hela tiden och vi tror att ju mer kunden 
använder internet och blir van vid att handla kommer även fler att göra så. Kunden kommer 
kräva mer säkerhet i betalningarna och kanske att butikerna de handlar genom ska inneha 
något slags certifikat som bekräftar att det är tryggt att handla där. Genom ett mer frekvent 
användande av internet, teknisk utveckling av hemsidor och ett mer tillgängligt sätt att 
handla över internet, kommer även viljan att handla öka. Vi tror även att osäkerheten för 
utlandsköp kommer minska med tiden, ju mer konsumenten mognar i e-handelns utveckling. 
 
Kundens agerande 
Respondenterna i vår studie som har varit missnöjda med en produkt från en fysisk butik 
valde främst att ta kontakt med företaget genom att gå till den fysiska butiken. Detta är det 
naturligaste sättet att ta kontakt med en fysisk butik om kunden vill få problemet löst. 
Respondenterna har inte uttryckt det som att de skulle vilja att de fysiska butikerna skulle 
utöka möjligheten att kunna kontakta de på andra sätt. Men hade det funnits fler 
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kontaktsätt så tror vi utifrån respondenternas svar, att de fler gånger hade kontaktat butiken 
vid missnöje.  
  
I en virtuell butik är fysisk kontakt inte möjlig och respondenterna har istället kontaktat de 
virtuella företagen främst via mail, som oftast också har varit det enda kontaktsättet. 
Avsaknaden av fler kontaktsätt påverkade kundens känsla av lättillgänglighet och vissa valde 
därför att inte ta kontakt med företaget. Vi uppfattar det som att kunderna blev mer 
begränsade av tanken att kontakta företaget då de bara kunde skicka mail till det virtuella 
företaget. Vissa av respondenterna uttryckte att de hellre skulle vilja ringa företaget för att 
på så sätt slippa vänta på svar från företagen som ofta tar lång tid. Vi anser att detta kan 
vara en orsak till att kunden känner osäkerhet, till om företaget kommer att svara, då 
kunden får känslan av att bli en i mängden. Enligt Chaffeys (2009) undersökning så var det 
enbart 62 procent av företagen i hans studie som svarade på mail de fick från kunder. I vissa 
fall valde företagen att inte svara på mail och om det var deras enda kontaktmöjlighet så tror 
vi att de förmodligen tappat förtroendet hos kunden.   
  
Eftersom respondenterna uttryckt att de inte tar kontakt med de virtuella företagen i samma 
utsträckning som i en fysisk butik så tolkar vi det som att de ser fler hinder när de ska 
returnera varan i en virtuell butik. Anledningen till detta tror vi kan bero på att det krävs ett 
merarbete från kundens sida när en vara ska skickas tillbaka till en virtuell butik. Det är inte 
bara ett moment som ska genomföras utan ett flertal. Varan ska paketeras om, skickas iväg, 
få besked av företaget om vad som händer, eventuellt få en nya vara, som tar ytterligare ett 
par veckor, eller eventuellt vänta på återförande av pengar för varan. Ofta är det kunden 
själv som står för kostnaden vid returnering och detta kan även vara ett hinder uttrycker 
några respondenter. Tjänster är något svårare att returnera då det inte innebär någon fysisk 
vara, inget som kunden eller företaget kan ta på. Det är svårt som det är med att köpa 
tjänster i en fysisk butik, men om kunden dessutom gör det på internet så är hela processen 
digital, som enligt Turban (2006) är en typ av handel som kallas ”The core of electronic 
commerce”. Företaget befinner sig då på internet, tjänsterna de säljer är helt digitala och 
tjänsten skickas digitalt till kunden. Vi anser att det är svårt att reklamera en tjänst när 
kunden är missnöjd, eftersom en tjänst är något som konsumeras direkt, vilket gäller både i 
fysisk och i virtuell butik. Vissa respondenter har uttryckt att det är svårt och besvärligt att 
bevisa vem som har gjort fel om det skulle vara så att tjänsten till exempel inte dykt upp.   
  
Vi hävdar utifrån våra respondenters svar att värdet på produkten har en stor inverkan till 
om kunden väljer att kontakta företaget eller inte, både i en fysisk och i en virtuell butik. De 
uttryckte det som att det tog för mycket tid och att det inte var värt den extra 
ansträngningen då det avsåg en billig produkt. Det är svårt att tolka vad som avser en billig 
produkt, eftersom det är upp till varje individ, men några av våra respondenter har använt 
några hundra kronor som ett relativt mått för vad som avser en billig produkt. Vi kan även se 
en annan anledning till varför respondenterna inte väljer att ta kontakt med företaget, 
nämligen att storleken på varan har en betydelse för om kunden väljer att kontakta 
företaget eller inte. Respondenten som hade problem med sin cykel, hade köpt den för 
tvåtusen kronor men brydde sig ändå inte om att lämna tillbaka den. Alltså spelade inte 
priset någon roll i detta fall. Det är inte enbart fysiska hinder utan även språkliga hinder som 
vissa av respondenterna har uttryckt, när de köpt produkter som de blivit missnöjda med i 
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en virtuell butik. Vi anser att detta blir ett hinder då det är svårt att formulera sig på ett 
annat språk, som även en av våra respondenter har uttryckt det. 
  
Vi ser en tendens utifrån vad våra respondenter svarat, att de som inte kontaktat den 
virtuella butiken redan har tagit ett aktivt beslut. Det innebär att kunden redan innan de fått 
varan levererad har bestämt sig för att inte skicka tillbaka varan om de skulle bli missnöjda. 
De har valt att ta en risk och de köper så klart produkten med förväntningen att de inte ska 
bli missnöjda. Men blir de missnöjda så har en del av respondenterna uttryckt att de lägger 
över ansvaret på sig själva att det blivit fel. Vi tror att det kan bero på att de inte undersökt 
storleksguider när de köpt kläder, kollat på leveranstider med mera. Detta slipper kunden i 
en fysisk butik när de istället kan hitta säkerheten genom att exempelvis ta på varan, prova 
den och personalen som jobbar i butiken kan också få kunden att känna en säkerhet. På 
detta sätt försvinner vissa hinder som kunden kan känna när de köper produkter i en virtuell 
butik.   
  
Vi tycker oss kunna se ett mönster utifrån våra respondenters agerande, att de var mer 
toleranta när de köpte produkter i en virtuell butik. De hade inte lika höga förväntningar 
eftersom de inte kunnat granska varan i förväg, som i en fysisk butik. Kunden kan exempelvis 
inte bedöma kvaliteten på varan utifrån en bild på en hemsida och förväntningarna blir på så 
sätt lägre. Exempelvis om en vara inte passar eller om det är skadat vid en leverans så har 
vissa respondenter svarat att de haft mer överseende om de köpt produkten i en virtuell 
butik än om de skulle köpt samma vara i en fysisk vara.  För att kunden vet vad som kan 
förväntas om de tittat, känt och eventuellt provat varan innan. Vi tror att en kund i en fysisk 
butik inte skulle tolerera att till exempel larmet hade gjort ett hål i plagget, som dessutom 
var någon annans fel. Men vi tolkar det som att kunden i en virtuell butik har en högre 
toleransnivå. 
 
En nöjd kund borde vilja vara mer lojal mot en butik än en missnöjd kund. För att kunden ska 
vara nöjd med köpet samt företaget och inte gå till en konkurrent, så har respondenterna 
uttryckt att de vill få sitt problem löst. De har svarat att de kan fortsätta vara lojala mot både 
en fysisk och en virtuell butik efter missnöje. Missnöjet har då inte riktats mot butiken på en 
produkt som har funnits i sortimentet. Även om själva varumärket inte har varit till kundens 
belåtenhet anser de att butiken är bra och har ett brett sortiment.  
 
Denna djupa lojalitet har vi förstått är större till en fysisk butik än till en virtuell. Kunden i en 
virtuell butik anser vi kan vara mer illojal mot butiken efter ett missnöje, om den är mer 
inriktad på de olika varumärkena. Dessutom förklarar våra respondenter att de jämför 
produkter från virtuella butiker och väljer att handla i den butik det är billigast. Det är även 
lätt för kunderna att byta butik på internet, eftersom kunden inte bygger upp någon relation 
med företaget samt att de inte begränsas av de butiker som endast finns i närområdet. 
 
Vi tror att kunden i en fysisk butik även har en virtuell butik i åtanke som alternativ butik 
nästa gång den ska handla, om kunden känner sig missnöjd. Där kan ju produkten till och 
med vara billigare och om den personliga servicen ändå inte var att föredra i den fysiska 
butiken, kan kunden lika gärna handla på internet. På internet finns det dessutom 
obegränsat med virtuella butiker som kunden kan handla från. De respondenter som har 
svarat att deras köp på internet inte har varit planerade tror vi inte heller är särskilt lojala 
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kunder mot den virtuella butiken. Nya e-handelskunder tror vi främst utforskar den breda 
marknaden till dess den hittar butiker som är tilltalande. På internet blir kunden även 
påverkad av reklam när den surfar runt och kan lätt klicka sig in på en annan hemsida, vilket 
inte är ett särskilt lojalt beteende. 
 
Det är fler respondenter som vill eller redan har handlat i en fysisk butik igen efter missnöje, 
jämfört med en virtuell butik. Vi tror att det beror på att kundens förväntningar inte är 
desamma på en vara som de köper på internet och att de anser sig ha mer eget ansvar för 
att köpet ska bli rätt i en virtuell butik. Gäller det köp av kläder vill respondenterna helst 
kunna prova kläderna först och anser att det är svårt och krångligt att skicka tillbaka de på 
internet. ”Konkurrensen är hård och jag testar hellre en annan butik än att gå tillbaka till 
samma”, uttrycker sig en respondent. 
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6. Fullständig konceptuell modell 
 
Den konceptuella modellen nedan visar de faktorer (de gröna figurerna) som utifrån våra 
respondenters svar faktiskt påverkar den missnöjda kundens agerande. Med hjälp av pilarna 
utläses vilka påverkande faktorer som påverkar den fysiska butiken (FB) och den virtuella 
butiken (VB).   
 
 
 
Figur 6 Fullständig konceptuell modell 

 
Källa: Egen 

 
 
Kundens relation till företaget; Vi har utifrån våra respondenters svar funnit att 
affärsrelationen i en fysisk butik har en stor betydelse för hur de agerar i en situation där 
kunden är missnöjd. Medan respondenterna menar att affärsrelationen i en virtuell butik 
inte går att få, därför påverkar den inte en missnöjds kunds agerande. 
 
Kundens förväntningar på företaget; Våra respondenter menar att deras förväntningar är 
lägre på de produkter som köps i en virtuell butik än i en fysisk butik. De har en högre 
toleransnivå att något kan bli fel, eftersom de inte själva har möjlighet kontrollera produkten 
genom att till exempel titta och känna på varan innan den har levererats.  
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Utlandshandel; Denna typ av handel påverkar kundens agerande då våra respondenter 
uppfattar det som att en osäkerhet uppstår. Kundernas osäkerhet ligger i att de inte vet hur 
de ska gå tillväga samtidigt som kostnaderna, som kunden själv får stå för när de ska skicka 
tillbaka en vara, är höga.  
 
Kontaktmöjligheter; Våra respondenter upplever det som att kontaktmöjligheterna är färre 
och mer osäkra i en virtuell butik än i en fysisk butik. Oftast finns det endast ett sätt att 
kontakta företaget på, vanligen mail, vilket påverkar kundens agerande på så sätt att de 
tycker att det känns för osäkert om de får svar tillbaka eller inte från företaget. Vi ser en 
tendens utifrån våra respondenters svar att de struntar i att kontakta företaget när missnöje 
uppstår i en virtuell butik. 
 
Värdet och storleken på produkten; Utifrån våra respondenters svar så påverkas agerandet 
av värdet och storleken på produkten vid missnöje, både i en fysisk och i en virtuell butik. Är 
värdet på produkten för låg så väljer kunden att inte kontakta företaget samtidigt som 
kunden väljer att kontakta företaget om värdet på produkten är tillräckligt hög. Om 
storleken på produkten är för stor så tycker kunden att det är krångligt att lämna tillbaka 
den. 
 
Kundens mognad till internet; Mognaden och osäkerheten som kunden känner för internet 
verkar påverka hur en kund agerar i en missnöjd situation. 
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7. Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen var att från ett kundperspektiv utveckla en djupare förståelse för om 
missnöjda kunders agerande skiljer sig åt vid köp i en fysisk butik jämfört med köp i en 
virtuell butik. De slutsatser vi har kommit fram till är följande: 
 

 För att få upprättelse för sitt missnöje har vi funnit att missnöjda kunder i en virtuell 
butik inte i samma utsträckning kontaktar butiken vid returnering som kunder i en 
fysisk butik gör. 

 
Anledningar till detta är att returneringsprocessen för en virtuell butik anses vara mer 
krånglig än att fysiskt gå tillbaka till en fysisk butik. Även storleken på varan och 
värdet på produkten anses ha betydelse för om kunden tycker att det är värt 
besväret att kontakta en virtuell butik.  
 
 

 Förväntningarna på en köpt produkt i en virtuell butik är inte lika stora som 
produkter köpta i en fysisk butik, vilket påverkar agerandet vid missnöje.  
 
Anledningarna till detta är att kunden känner ett större ansvar för om den köpta 
produkten blir till belåtenhet. Kunden har inte kunnat undersöka och granska 
produkten på ett fysiskt sätt vilket ökar risken att produkten inte blir till belåtenhet.  
 
 

 En tidigare affärsrelation är inte viktig för en kund i en virtuell butik, vilket den är för 
en kund i en fysisk butik. 
 
Att ha en affärsrelation med personalen i en fysisk butik, gör det lättare för kunden 
att uttrycka sitt missnöje. Affärsrelationen med en virtuell butik anses vara 
opersonlig men avsaknaden för affärsrelationen ses inte som ett hinder för att 
uttrycka sitt missnöje. 

 
 

 Kunden upplever det som att det finns fler hinder vid returnering till en virtuell butik 
jämfört med en fysisk butik. 
 
Frakt- och tullkostnader, att returneringen till en virtuell butik utgörs av fler steg och 
att returneringsprocessen tar längre tid till en virtuell butik än till en fysisk butik, 
upplevs som hinder när en missnöjd kund ska returnera en vara till en virtuell butik. 
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Metodkritik 
Vi har velat få en djupare förståelse för hur kunder agerar och valde därför en kvalitativ 
forskningsansats. Under studiens genomförande förstod vi att ett större antal respondenter 
skulle ha gett en bredare syn på deras missnöje. Primärdatan hade först kunnat samlas in 
genom en fokusgrupp för att diskutera hur kunderna agerar vid missnöje. Sedan skulle en 
enkät kunna utformas med de begrepp som uppkommit i fokusgruppen. Genom en enkät 
hade vi på ett lättare sätt kunnat generalisera hur kunderna agerar vid missnöje. 
Intervjuguiden som vi har använt oss av har inte varit tillräckligt kvalitativ för att förstå 
djupet i respondenternas ståndpunkter. 
 

Vidare forskning 
I vår studie har vi undersökt kundens agerande vid missnöje i fysisk butik och i virtuell butik. 
Eftersom missnöjet inte bara angår kunden, så skulle det även vara intressant att studera 
företagens agerande gentemot missnöjda kunder.  
 
En annan aspekt som skulle kunna vara intressant för vidare forskning, är att med 
utgångspunkt i vårt material, utforma enkäter för att utifrån en kvantitativ metod ge 
generaliserbara svar.  
 

Rekommendationer till företag 
I denna studie har vi undersökt kundens agerande vid missnöje. Perspektivet har varit utifrån 
kunden men vi tänkte här ändå ge några rekommendationer på hur företag ska göra för att 
minska de hinder som kunden upplever vid missnöje. 
 
Handel i en fysisk butik är inte detsamma som handel i en virtuell och det fysiska konceptet 
kan därför inte rakt över flyttas till internet. Det krävs en hel del förarbete och eftertanke 
när en fysisk butik ska etablera sig på internet. Vi anser att det är viktigt att företag ser till 
kundens behov och att så långt det går försöka integrera kunden med hemsidan och butiken. 
Så gäller även när kunden blir missnöjd. Kunden vill främst att det den är missnöjd över 
(både vid köp i en fysisk och i en virtuell butik) ska lösas och den kräver snabba och smarta 
lösningar.
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Bilagor 
Bilaga 1 
Anledningen till att vi valt att ta med en bilaga om lagarna är för att tydliggöra för läsaren 
vilka rättigheter som konsumenten har i samband med att kunden är missnöjd med ett köp 
av en vara eller tjänst i fysisk butik samt i virtuell butik.  
 
Lagar 
 
Köplagen  
Denna lag gäller köp av lös egendom (SFS 1990:931).  

 
Konsumentköplagen  
Konsumentköplagen gäller köp av lösa saker (till exempel kläder, möbler, bilar) som en 
näringsidkare säljer till en konsument. I denna lag står vilka rättigheter du har som 
konsument när du köper en vara i en affär av en näringsidkare. I lagen hittar man bland 
annat vilka regler som gäller om konsumenten är missnöjd med varan och vad som då kan 
krävas av företaget/säljaren (SFS 1990:932). 
 
Distans- och hemförsäljningslagen  
Denna lagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal om varor och 
icke finansiella tjänster, distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument och 
hemförsäljningsavtal (SFS 2005:59).  
 
Vid köp av en vara i en (fysisk) affär har konsumenten ingen laglig rätt att häva köpet, men 
när en konsument köper en produkt (vara eller tjänst) på distans eller vid hemförsäljning har 
konsumenten enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, inom Sverige. Om 
konsumenten handlar något utanför Sveriges gränser, tillexempel på Internet, så har även 
här kunden ångerrätt, men ångerfristen kan vara något kortare (SFS 2005:59).  
 
Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster 
E-handelslagen skyddar konsumenten när de handlar produkter på Internet. Lagen ställer 
vissa krav på vad en säljare måste informera konsumenten om samt vilka tekniska 
hjälpmedel som måste finnas när en beställning görs (SFS 2005:562). 
 
Dessa lagar har tillkommit för att skydda konsumenten.  
 
Definitioner: 
Lös egendom – Alla föremål som inte är fast egendom. 
Lösa saker – En sak som går att förflytta. 
Konsument – en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet. 
Näringsidkare – en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband 
med den egna näringsverksamheten. 
Distansavtal – avtal som går inom ramen för ett av näringsidkaren organiserade system för 
att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans. 
Tjänsteleverantör – fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av 
informationssamhällets tjänster. 
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Tjänstemottagare – fysisk eller juridisk person som använder någon av informations-
samhällets tjänster. 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till missnöjda kunder i målgruppen 25-34 år 
 
Fysisk butik    Tjej  Kille Ålder 
 

1. Har du någon gång varit missnöjd med ditt köp? 

Om Ja:  
2. Vad hade du köpt? 

3. Vad kostade det? 

4. Vad var du missnöjd över? 

5. Kontaktade du företaget efteråt?   

Om Ja: 
6. Hur tog du kontakt med företaget?  

7. Hur blev du bemött när du kontaktade företaget?  

8. Fick du den hjälp som du hade förväntat dig?  

9. Blev du nöjd efter att du kontaktat företaget?  

10. Varför blev du nöjd?  

11. Varför blev du inte nöjd?  

12. Vilket bemötande hade du velat få? 

Om Nej:  
13. Vad var det som gjorde att du inte kontaktade företaget?  

14. Uttryckte du din missnöjdhet på något annat sätt? 

15. Kan du tänka dig att handla där igen? 

16. Tycker du att det är lätt att lämna tillbaka något i en fysisk butik? Varför? 

17. Om du är missnöjd, tycker du att det är viktigt att då ha en tidigare affärsrelation med 

någon på företaget? Är det lättare eller svårare att klaga då? 
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Internetbutik  
 

18. Har du någon gång handlat i en internetbutik? 

19. Har du någon gång varit missnöjd med ditt köp?  

Om Ja:  
20. Vad hade du köpt? 

21. Vad kostade det? 

22. Vad var du missnöjd över? 

23. Kontaktade du företaget efteråt?   

Om Ja: 
24. Hur tog du kontakt med företaget?  

25. Hur blev du bemött när du kontaktade företaget?  

26. Fick du den hjälp som du hade förväntat dig?  

27. Blev du nöjd till slut?  

28. Varför blev du nöjd? 

29. Varför blev du inte nöjd?  

30. Vilket bemötande hade du velat få? 

Om Nej:  
31. Vad var det som gjorde att du inte kontaktade företaget?  

32. Uttryckte du din missnöjdhet på något annat sätt? 

33. Kan du tänka dig att handla där igen? 

34. Om du tänker ett år tillbaka, anser du att du är mer villig att handla på internet idag? 

Varför? 

35. Tycker du att det är lätt att lämna tillbaka något på internet? Varför? 

36. Om du är missnöjd, tycker du att det är viktigt att då ha en tidigare affärsrelation med 

någon på företaget? Är det lättare eller svårare att klaga då? 

37. Var ditt köp i den fysiska butiken planerat? 

38. Var ditt köp på Internet planerat? 
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