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Sammanfattning 
Bakgrund: Konkurrensen har ökat online och fler e-handelsföretag behöver hitta sätt att få 
lojala konsumenter genom att designa webbplatsens olika delar. Konsumentbeteendet har 
ändrats, konsumenter har blivit mer kunniga då de kan söka mer information och har fler 
alternativ att välja bland. Fler klädbutiker öppnar upp online och antalet fysiska butiker riskerar 
att försvinna allt mer. Tidigare studier visar på att det är viktigt att veta hur kvinnor och män 
beter sig när de handlar kläder online då det är ett viktigt marknadssegment. Frågeställningen 
formuleras utifrån problembakgrunden.  
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva lojalitet inom e-handeln, hur den påverkas av 
konsumenters, kvinnor och mäns, upplevelse av webbplatsdimensioner.  
Metod: Genom en kvalitativ metod samlades det empiriska materialet in genom intervjuer med 
konsumenter. 12 intervjuer genomfördes med sex kvinnor och sex män som handlar kläder 
online.  
Slutsats: Uppsatsen visar att lojalitet påverkas direkt av webbplatsdimensionerna 
informationskvalitet och navigeringskvalitet. Dessa två dimensioner påverkar konsumenternas 
val av e-handelsföretag och tillit som skapas till företaget. Övriga dimensioner, till exempel 
estetik och informationsinnehåll, påverkar lojaliteten indirekt enskilt eller direkt tillsammans 
genom påverkan av tillfredsställelse. Kvinnor och mäns köpprocess skiljer sig till viss del, 
kvinnor och män spenderar båda tid i informationssökningsfasen, men män spenderar även tid 
i att utvärdera alternativ. Kvinnor påvisar mer falsk lojalitet och män är mer lojala, samt latent 
lojala.  
 
Nyckelord: Lojalitet, e-lojalitet, konsumentbeteende, webbplatsdimensioner och e-handel. 
 
 

 

  



 
 

 

Abstract 

Background: Competition has increased online, and more e-commerce companies need to find 
ways to get loyal consumers by designing different dimensions of their websites. Consumer 
behavior has changed, consumers have become experts as they now can seek more information 
and have more options to choose from. More clothing stores choose to open up online and the 
number of physical stores is likely to disappear in the future. Theories shows that it is important 
to know how women and men behave when shopping clothes online, as it is an important market 
segment. The question for this thesis is formulated based on the problem background. 
Purpose: The purpose of the paper is to describe loyalty in e-commerce, how it is influenced 
by consumers, women and men's experience of website dimensions. 
Method: Through a qualitative method, empirical material was collected through interviews 
with consumers. 12 interviews were conducted with six women and six men who shop for 
clothes online. 
Conclusion: The statement shows that loyalty is directly influenced by website dimensions of 
information quality and navigation quality. These two dimensions affect consumers' choice of 
e-commerce companies and trust created for the company. Other dimensions, such as aesthetics 
and information content, influence loyalty indirectly individually or directly together through 
the impact of satisfaction. Women and men's buying process differs to some extent, women and 
men spend both time in the information retrieval phase, and men spend also time in evaluation 
of options phase. Women show more false loyalty and men are more loyal and latent loyal. 
 
Keywords: Loyalty, e-loyalty, website dimensions, consumer behavior and e-commerce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Centrala begrepp 
 
Lojalitet: En blandning mellan attityd-, och beteendemässig lojalitet, en positiv attityd som 
konsumenter visar gentemot företag (Hernant & Boström, 2010). 
 
E-lojalitet: Konsumenters uppfattade avsikt att upprepade gånger besöka e-handelsföretags 
webbplatser (Lin, Chiu, Liu, Chen & Hsiao, 2018b).  
 
Tillfredsställelse: En förklaring varför konsumenter blir lojala, en huvudsats för 
konsumentlojalitet (Chang & Chen, 2008; Cyr, 2008; Hernant & Boström, 2010).  
 
E-tillfredsställelse: Konsumenters nöjdhet med avseende på tidigare inköpserfarenheter med 
ett visst e-handelsföretag. Primär indikator för skapandet av e-lojalitet (Christodoulides & 
Michaelidou, 2011).  
 
E-handel: En internetbaserad försäljningskanal som levererar produkter och tjänster via 
internet (Ahn, Ryu & Han, 2007). 
 
Webbplatsdimensioner: Webbplatser består av ett antal attribut, exempelvis designfaktorer 
och layout på webbplatser. Detta kan locka konsumenter och engagera dem som resulterar i 
tillfredsställelse med e-handelsföretag (Dholakia & Zhao, 2010).  
 

- Estetik: Innebär hur e-handelsföretag använder sig av former, färg och bilder på 
webbplatsen (Chang & Chen, 2008). 

- Navigeringskvalitet: Handlar om hur lätt konsumenter kan hitta runt på webbplatsen 
(Chang & Chen, 2008). 

- Informationsinnehåll: Hur lättillgänglig och lättförståelig informationen på en 
webbplats är, till exempel angående produkter (Cyr, 2008). 

- Informationskvalitet: Hur välskrivet och sanningstrogen informationen på en webbplats 
är (Kim & Niehm, 2009).  

- Service: Tjänster som innebär bland annat kundservice, leveranser och snabba svar på 
frågor från konsumenter till ett e-handelsföretag (Zhou, Lu & Want, 2009). 

- Säkerhet: Risker som konsumenter kan uppleva när de handlar online exempelvis att de 
inte kan inspektera varor före köp, transaktioner och lämna ut privat information (Kim 
& Lennon, 2008; Marketline, 2016b). 
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1. Inledning 
Uppsatsens första kapitel innehåller problembakgrund som tar upp tidigare forskning och 
varför ämnet är aktuellt att undersöka. Därefter presenteras problemdiskussion som leder fram 
till den valda problemformuleringen. Syfte och avgränsningar presenteras även här. 
 
1.1 Problembakgrund 
En rapport av Marketline (2016b) visar att den europeiska detaljhandeln online har ökat i snabb 
takt och trenden förväntas fortsätta. I Europa år 2020 beräknas e-handeln vara värd 353,9 
miljarder dollar, en ökning med 68,4 procent sedan år 2015. Internetsökning är relativt enkelt 
och förutsägbart vilket har gjort att e-handel är ett attraktivt val för ett brett utbud av produkter. 
Nya aktörer lockas till sektorn genom sund tillväxt och låga fasta kostnader. Marketline (2016a) 
har genomfört en rapport som visar att den svenska klädhandelsindustrin har ökat de senaste 
åren och förväntas fortsätta i snabbare takt. Konsumenter handlar allt mer på internet och ett 
antal "pureplay", modebutiker som bara existerar online, har dykt upp på marknaden som en 
alternativ shoppingkanal (Marketline, 2016a). En rapport utförd av HUI Research visar att 
konkurrensen från e-handeln blir allt större då onlineshopping har ökat kraftigt de senaste åren. 
Rapporten visar även att antalet fysiska butiker på marknaden väntas sjunka markant fram till 
år 2025 (McCormick, Cartwright, Perry, Barnes, Lynch & Ball, 2014; Lund, 2017). 
Konsumenter handlar i allt större utsträckning via e-handeln, därför har fysiska butiker fått det 
svårare att stanna kvar på marknaden (Bränström, 2017). Postnord AB (2016) menar att e-
handeln är en utmanande bransch därför måste e-handelsföretagen hitta sätt att möta 
konsumenters förväntningar för att de ska komma tillbaka och handla igen.  
 
För att konsumenter ska återkomma och handla igen samt få en positiv bild av företaget spelar 
lojalitet en stor roll. Lojalitet är viktigt då det kan leda till mindre kostnader för företag men 
med hänsyn till konsumenter handlar det om ett starkt engagemang till företaget (Evans, Jamal 
& Foxall, 2008). Konsumentlojalitet är en blandning mellan attityd-, och beteendemässig 
lojalitet. Lojalitet anses som en positiv attityd som konsumenter bland annat visar gentemot 
produktkategorier och butiker (Hernant & Boström, 2010). Lin et al. (2018b) definierar e-
lojalitet som konsumenters uppfattade avsikt att upprepade gånger besöka e-handelsföretags 
webbplatser och till framtida köp. Zheng, Lee och Cheung (2017) menar att e-lojalitetens roll 
har fått stor uppmärksamhet i den starkt konkurrensutsatta e-handelsmiljön. Lojalitet har länge 
varit ett viktigt forskningsämne i den traditionella marknadsföringslitteraturen. 
 
McCormick et al. (2014) nämner att den typiska e-handelskonsumenten i slutet av 1990-talet 
var en välmående och tekniskt skicklig person med låga förväntningar vid köp online. Under 
de senaste åren har utveckling i den tekniska miljön skapat förändringar hos konsumenters 
beteende. Konsumenters köpbeteende har enligt Molenaar (2013) förändrats och den moderna 
konsumenten vill ha bekvämlighet, service och tillgänglighet. Marketline (2016b) och 
Molenaar (2013) menar att internet ger konsumenter möjlighet att söka information innan ett 
köp och kan göra jämförelse för att fatta välgrundade inköpsbeslut. Tillväxten av internet och 
elektronisk e-handel har enligt Zheng, Lee och Cheung (2017) blivit en populär och betydande 
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aktivitet. Enligt Lin, Featherman, Brooks och Hajli (2018a) är det vanligaste 
marknadssegmentet kön, det handlar om hur kvinnor och mäns uppfattning kring 
produktpresentationer skiljer sig. E-handelsföretag har ökat uppmärksamhet till 
webbpresentation och uppgiften är att undersöka hur marknadssegment, kvinnor och män, 
skiljer sig åt. E-handelsföretag försöker skräddarsy sina produktpresentationer för att skapa 
större målmarknader och underlätta informationsöverföring. E-handelsföretag kan 
marknadsföra sina produkter med hjälp av medvetenhet om kvinnor och mäns preferenser och 
baserat på detta tillhandahålla olika versioner av webbplatsen. Könsskillnad på internet är en 
viktig fråga enligt Davis, Smith och Lang (2017) och de menar att det skiljer sig i åsikterna om 
kvinnor handlar mer online än män, eller tvärtom.  
 
Det är viktigt att upprätthålla en attraktiv och effektiv webbplats med tanke på konkurrensen 
inom e-handel, för att locka och behålla konsumenter på webbplatsen (Hasan, 2016). Zhou, Lu 
och Wang (2009) menar att webbplatskvalitet, tilltalande utseende, tydlig layout, effektiv 
navigering och aktuell information kommer att påverka konsumenters första intryck gentemot 
webbplatsen. En högkvalitativ webbplats är ett tecken på e-handelsföretagets förmåga att visa 
intresse för sina konsumenter, vilket kan påverka konsumenters förtroende för företaget. Tillit 
och förtroende återspeglar en parts positiva förväntningar mot framtida beteende. Enligt Lin et 
al. (2018b) är tillit en kritisk faktor på internet för att skapa långvariga relationer med 
konsumenter eftersom de inte har någon direkt kontroll över åtgärderna. Ahn, Ryu och Han 
(2007) menar att förtroende är ofta en stark indikator för konsumenters återkommande till 
webbplatsen för framtida köp. Förbättring av konsumentrelationer kan uppnås genom att 
webbplatsen erbjuder en dynamisk navigering och en användarvänlig webbplats. 
 
För att bygga upp förtroendet hos konsumenter har säkerhet och integritet erkänts som kritiska 
inslag för e-handelsföretag enligt Riquelme och Román (2014). Integritet och säkerhet är 
viktiga faktorer inom onlineförtroende. Konsumenters förtroende för webbplatser kan enligt 
Chakraborty, Lee, Bagchi-Sen, Upadhyaya och Rao (2016) bero på erfarenhet av den 
övergripande tjänsten som erbjuds. Ahn, Ryu och Han (2007) menar att konsumenter kan 
tillhandahålla jämförelser, information och service i form av att e-handelsföretag kan lägga till 
frågor och svar med hjälp av en anslagstavla. Christodoulides och Michaelidou (2011) menar 
att e-handelsföretag behöver underlätta möjlighet till interaktion på webbplatser. Det kan ske 
via chattfunktion mellan konsumenter och e-handelsföretag. Interaktion kommer öka både 
tillfredsställelse och e-lojalitet på den specifika webbplatsen.  
 
Roy och Butaneys (2014) studie visar dimensioner på webbplatser som direkt och indirekt är 
viktiga för att kunna få konsumenter att återkomma samt skapa tillfredsställelse. De fyra 
webbplatsdimensioner som har en direkt påverkan på lojalitet är estetik, navigeringskvalitet, 
informationsinnehåll och informationskvalitet. Dimensionerna visar sig vara positiva för 
lojaliteten till e-handelsföretag och deras webbplatser. Service, eller interaktivitet som Roy och 
Butaney (2014) benämner det, har en indirekt påverkan på konsumenters tillit till e-
handelsföretaget. Enligt Chou och Hsu (2016) behöver e-handelsföretag skapa tillfredsställelse 
för konsumenter, detta genom att förbättra processer genom till exempel service, bekväma 
processer och lindra säkerhetsproblem. Zhou, Lu och Wang (2009) undersökte effekter av 
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webbdesignskvalitet och servicekvalitet på konsumenters återköpsbeteende. Deras resultat 
visar att servicekvalitet är den främsta faktorn som påverkar konsumenters tillfredsställelse och 
förtroende för webbplatsen. Detta påverkar även om konsumenter kommer komma tillbaka och 
handla på webbplatsen igen. Därför är det betydelsefullt att lägga stor vikt vid servicekvalitet 
på webbplatsen för att behålla konsumenter.  
 
1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
Konkurrensen ökar på e-handelsmarknaden och fysiska butiker riskerar att bli allt färre (Hasan, 
2016; Lund, 2017; McCormick et al., 2014; Zheng, Lee & Cheung, 2017). Fler klädbutiker 
väljer att öppna upp butiker som enbart existerar online och klädindustrin ökar allt mer på den 
svenska marknaden (Marketline, 2016a). Vi vill därför undersöka klädbranschen online. Det är 
betydelsefullt att undersöka hur konsumenter upplever e-handeln, eftersom det är en växande 
marknad och om antalet fysiska butiker fortsätter minska kommer konsumenter troligtvis 
behöva vänja sig vid att handla mer online. Tidigare forskning visar att det är ett aktuellt ämne 
i dagens samhälle då e-handeln blir allt större och konsumenters beteende har ändrats i behov 
samt efterfrågan (Molenaar, 2013).  
 
Lin et al. (2018b) menar att i det moderna informationsteknologiska samhället är lojala 
konsumenter viktiga för överlevnaden hos e-handelsföretag, e-lojalitet blir därför avgörande i 
konkurrensen på marknaden. E-handeln har gett konsumenter allt fler alternativ när det gäller 
produkter och informationssökning. Det kan påverka konsumenters lojalitet gentemot e-
handelsföretag. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka hur konsumenters lojalitet 
påverkas av det ökade antalet e-handelsföretag, och vad som påverkar konsumenter i deras köp. 
Davis, Smith och Lang (2017) och Lin et al. (2018a) menar att skillnaden mellan kvinnor och 
män inom e-handeln är viktigt att urskilja för att veta vilket speciellt marknadssegment som e-
handelsföretaget ska nå ut till. Det är även viktigt när webbplatsen utformas för att veta hur 
produktinformationen ska se ut. Vi anser att det är betydelsefullt att undersöka hur kvinnor och 
män tänker samt beter sig i sina val av webbplatser när de handlar kläder online. Detta kommer 
leda till att vi får en djupare insikt i hur konsumenter handlar och vill att webbplatsen ska 
utformas utifrån egna erfarenheter samt åsikter då det finns en lucka i forskningen utifrån 
kvinnor och mäns upplevelser. Det är viktigt för e-handelsföretag att veta vilka 
webbplatsdimensioner som påverkar konsumenter att handla av dem, hur de kan marknadsföra 
och bättre nå ut till sina målgrupper. Genom att designa webbplatsdimensioner utifrån kvinnor 
och mäns åsikter kan e-handelsföretagen lättare nå ut till konsumenter samt skapa långvariga 
relationer.  
 
Enligt tidigare studier bör e-handelsföretag arbeta med webbdesign och webbhantering för att 
kunna hålla en hög standard med information samt servicekvalitet. Det kan locka konsumenter 
att återkomma till webbplatsen och bli lojala (Ahn, Ryu & Han, 2007). Säkerhet och service är 
viktigt för att skapa tillfredsställelse samt förtroende för e-handelsföretag på deras webbplatser 
(Chou & Hsu, 2016; Christodoulides & Michaelidou, 2011; Riquelme & Román, 2014; Zhou, 
Lu & Wang, 2009). Dessa två webbplatsdimensioner, säkerhet och service, är viktiga i 
skapandet av återkommande konsumenter och är därför betydelsefullt att undersöka. Roy och 
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Butaney (2014) nämner service som en indirekt faktor, men i och med att den påverkar 
tillfredsställelsen positivt är det korrelerat med lojalitet som skapas. Att designa webbplatser 
har blivit allt viktigare i dagens hårda konkurrens, det har gjort att e-handelsföretag behöver 
lära sig om hur de kan nå ut till sina konsumenter via webbplatsens olika dimensioner. Det är 
viktigt att e-handelsföretag arbetar med sin webbplats utifrån webbplatsdimensioner för att 
locka och behålla konsumenter. Därför anser vi att det är betydelsefullt att undersöka kvinnor 
och mäns perspektiv kring webbplatsens olika dimensioner, då det kan hjälpa e-handelsföretag 
att bibehålla konsumenter. Utifrån problembakgrunden har vi formulerat följande 
frågeställning: 
 

- Hur påverkas lojalitet inom e-handeln av kvinnor och mäns upplevelse av 
webbplatsdimensioner vid köp av kläder?  

 
1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lojalitet påverkas inom e-handeln av kvinnor och 
mäns upplevelse av webbplatsdimensioner. Vi vill undersöka hur olika webbplatsdimensioner 
kan hjälpa e-handelsföretag, specifikt klädbutiker, att få återkommande konsumenter som 
skapar lojalitet. Undersökningen kommer beröra könsskillnader, kvinnor och mäns upplevelse 
av webbplatsdimensioner och vad de anser är viktigt när de handlar kläder online. Detta 
eftersom kvinnor och män är det vanligaste marknadssegmentet. Uppsatsen kommer bidra till 
ökad kunskap för e-handelsföretag om hur de kan få återkommande konsumenter och hur de 
kan arbeta med de olika webbplatsdimensionerna på deras webbplats. Ambitionen är att 
uppsatsen ska ge mer insikt i marknadsföringsämnet och bidra med förståelse för hur lojalitet 
påverkas inom e-handelsbranschen.  
 
1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa denna uppsats till klädbranschen och företag som är verksamma inom 
e-handeln då allt fler klädföretag väljer onlinebutiker istället för fysiska butiker. Fokus ligger 
på konsumenters perspektiv då det kan ge en inblick i hur de väljer olika webbplatser när de 
handlar online. Inriktning är på konsumenter som har någon slags erfarenhet av att handla 
kläder via e-handelsföretag. En inriktning som valts att undersöka är skillnaden mellan kvinnor 
och män då det är ett viktigt marknadssegment, då det inte gjorts mycket forskning kring detta 
utifrån upplevelser av webbplatsdimensioner. Denna avgränsning valdes då det ger en 
intressant bild av hur e-handelsföretag kan nå ut till sina målsegment, speciellt inom 
klädhandeln på internet. Medvetenhet finns om att konsumenter väljer att identifiera sig olika 
när det gäller kön, men avgränsning har valts till enbart kvinnor och män eftersom tidigare 
forskning visar på skillnad samt vikten av att jämföra dessa inom marknadsföringen för att 
utforma webbplatser utifrån målgrupper. Det finns även andra faktorer som kan vara avgörande 
i konsumenters val av webbplats bland annat ålder, inkomst och civilstånd. Avgränsning har 
valts till enbart kön för att få en djupare insikt och för att kunna fokusera på en enskild faktor. 
Webbplatsdimensioner som vi valt att avgränsa oss till som tidigare studier visar har en effekt 
på lojaliteten är; estetik, navigeringskvalitet, informationsinnehåll, informationskvalitet, 
service och säkerhet.  
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1.5 Uppsatsens struktur 
Det första kapitlet tar upp problembakgrund, problemdiskussion och syfte samt avgränsningar. 
Kapitlet beskriver varför ämnet är viktigt att undersöka och hur frågeställningen har utformats 
utifrån problembakgrunden. Följande kapitel innehåller den teoretiska referensramen som 
belyser de teorier som är av intresse att studera. Tredje kapitlet är metodkapitel där den valda 
metoden och tillvägagångssätt berörs. Därefter kommer det empiriska materialet från insamlade 
intervjuer att presenteras. Sista delen av uppsatsen återfinns analys och slutsatskapitel där det 
insamlade empiriska materialet undersöks i samband med teorierna. Slutligen en avslutning och 
svar på frågeställningen med uppsatsens bidrag och rekommendationer till e-handelsföretag 
samt framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras teorier som ligger till grund för uppsatsens teoretiska 
referensram. Syftet är att ta reda på hur lojalitet påverkas inom e-handel, vilken upplevelse 
konsumenter har av webbplatsdimensioner samt hur detta skiljer sig mellan kvinnor och män. 
 
Första delen av teorikapitlet består av teorier kring lojalitet, tillfredsställelse, köpprocessen och 
konsumentbeteende online. Lojalitetsbegreppet beskrivs utifrån fyra lojalitetskategorier som är 
användbara för att urskilja olika typer av lojalitet. Sammankopplat med köpprocessen vävs 
lojalitetsbegreppet in och beskriver hur konsumenters köpprocess kan påverka lojaliteten i de 
olika stegen. Eftersom konsumentbeteende har förändrats med utvecklingen av e-handel ger 
dessa teorier en grund i hur konsumenter beter sig och handlar online. En kortare beskrivning 
om e-handel och klädbutiker online definieras också för att förtydliga dessa begrepp. 
Webbplatsdimensioner förankras genom teorier som avser webbplatsdesign, service, säkerhet 
och utformning som är avgörande faktorer för skapandet av lojalitet. Teorierna vävs sedan 
samman till en teoretisk sammanfattning och utformning av en analysmodell.  
 
2.1 Lojalitet och e-lojalitet 
Konsumentlojalitet har tidigare beskrivits som antingen en attityd eller ett beteende. Forskare 
har sedan definierat lojalitet som en kombination av attityd och beteende eller kombination av 
känslor och handlingar. En definition är att om konsumenter återkommer och handlar igen av 
företaget flera gånger kallas det för beteendemässigt lojala konsumenter. Den andra 
definitionen är om konsumenter är positivt inställda till företaget och dess produkter, detta 
kallas för attitydmässigt lojala konsumenter (Hernant & Boström, 2010; Olsson, 2015). Dick 
och Basu (1994) beskriver en begreppsmodell, fyra typer av lojalitet, som är en kombination av 
attityd-, och beteendeaspekter (Figur 2.1). De ser lojalitet som en relation mellan relativ attityd 
och förtroende på ett inriktat beteende som konsumenter uppvisar. Lojalitet är den första 
kategorin som innebär att konsumenter har ett starkt och upprepat stödjande beteende samt en 
stark relativ attityd. Den andra kategorin är latent lojalitet då konsumenter har en stark relativ 
attityd och inkonsekventa förtroendeegenskaper. Falsk lojalitet är den tredje kategorin som 
innebär svag relativ attityd men konsumenter har upprepat förtroendeegenskaper. Den sista 
kategorin är ingen lojalitet och då har konsumenter en svag relativ attityd och har inget upprepat 
förtroende.   

 
Figur 2.1. Begreppsmodell av fyra typer av lojalitet (Dick & Basu, 1994). 
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Butscher (2016) menar att en verklig relation med konsumenter som bygger på känslor och 
förtroende är det enda sättet för att kunna skapa långsiktig lojalitet. E-lojalitet kan uppstå endast 
om konsumenters förtroende belönas från början då det är viktigt att uppnå den rätta 
blandningen av rationellt och känslomässigt mervärde. Den känslomässiga delen är dock 
avgörande för att kunna skapa långsiktig e-lojalitet. Chang och Chen (2008) och Lin et al. 
(2018b) definierar e-lojalitet som upprepade köp under en långvarig period och drivs av en 
gynnsam inställning till e-handelsföretaget, inklusive både attityd-, och beteendeaspekter. E-
lojalitet utökar det traditionella lojalitetsbegreppet till konsumentbeteende online. Lojalitet i 
samband med e-handel definieras som konsumenters gynnsamma inställning till e-
handelsföretaget som leder till återkommande köp. Även om de underliggande teoretiska 
principer av traditionell lojalitet och det definierade fenomenen e-lojalitet i allmänhet är 
likartade, har de unika aspekter relaterade till internetbaserad marknadsföring samt 
köpbeteende.  
 
Beteendemässig lojalitet avser konsumentens avsikt att göra mer köp och att rekommendera till 
andra personer. Handlingslojalitet innebär att konsumenter fortsätter att köpa produkter eller 
tjänster från företaget (Zheng, Lee & Cheung, 2017). Både inom fysiska företag och e-
handelsföretag definieras lojalitet och e-lojalitet som attityd-, och beteendemässig lojalitet, 
samt handlingslojalitet. Alla dessa avser om en konsument återvänder till butiken och har en 
gynnsam inställning till företaget, vare sig om det sker i fysisk butik eller via e-handeln.  
 
2.2 Tillfredsställelse och e-tillfredsställelse   
Tillfredsställelse är en förklaring till varför konsumenter blir lojala, desto nöjdare konsument 
desto mer lojala (Hernant & Boström, 2010). Enligt Chang och Chen (2008) och Cyr (2008) är 
tillfredsställelse en huvudsats för konsumentlojalitet och e-tillfredsställelse driver lojalitet 
framåt och förtroendet för e-handelsföretaget, det är i sin tur grundläggande för lojalitet och 
återköp. En definition av tillfredsställelse är ett sammanfattat psykologiskt tillstånd som uppstår 
när konsumenters känslor kring förväntningar kopplas till tidigare känslor av konsumentens 
erfarenhet. Zheng, Lee och Cheung (2017) menar att i e-handelsmiljöer är tillfredsställelse ett 
sätt för e-handelsföretag att övertyga konsumenter att lita på e-handelsföretaget. Förtroende är 
en viktig ingrediens i ett framgångsrikt förhållande mellan e-handelsföretag och konsument. 
  
Christodoulides och Michaelidou (2011) definierar i sin studie e-tillfredsställelse som 
konsumenternas nöjdhet med avseende på deras tidigare inköpserfarenhet med ett viss e-
handelsföretag. Resultatet i studien visar att e-tillfredsställelse är positivt relaterat till e-lojalitet. 
E-tillfredsställelse är en primär indikator för skapandet av e-lojalitet. Bekvämlighet i 
konsumenters shoppingmotiv ansågs som den största inverkan för e-tillfredsställelse inom 
hedoniska produkter som modeaccessoarer och kläder. Bekvämlighet innebär funktioner på 
webbplatsen som sparar tid och ansträngning som till exempel enkel navigering och sökning. 
Chou och Hsu (2016) menar att tillfredsställelse hos konsumenter återspeglar att e-
handelsföretaget i viss utsträckning har tagit bort osäkerheten som konsumenter kan uppleva 
med onlineshopping. Tillfredsställelsen förmedlar konsumenters återköps intentioner när de är 
nöjda med de processer som utförs på den specifika webbplatsen. 
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2.3 Köpprocessen och konsumentbeteende online  
Enligt Rice (1997) är Engel - Blackwell - Miniards femstegsmodell, Figur 2.2, en köpprocess 
som tar upp problemlösning eller en beslutsfattande process vid ett köp.  
 

 
Figur 2.2. Modell av Engel, Blackwell och Miniards femstegsmodell, köpprocess. 
 
Dessa fem steg är en modifierad form av modellen som kan användas för att beskriva ett 
problemlösningsbeteende (Rice, 1997). Hernant och Boström (2010) beskriver modellens fem 
steg som förklarar händelseförloppet från det att konsumenter inser ett behov tills att ett köp 
sker och är utvärderat. Modellen kan ge en bättre förståelse för hur konsumenter agerar i olika 
steg när ett köp sker. I processen bör hänsyn tas till individfaktorer som exempelvis 
konsumenters erfarenhet av tidigare köp och användning, kunskap om produkten, motivation 
samt sinnesstämning. Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) menar att köpprocessen är 
en enkel och rationell process som går i en riktning framåt, men med teknologin kan information 
och andra alternativ dyka upp på vägen som gör att konsumenter navigerar åt olika håll. Enligt 
Molenaar (2013) var den traditionella köpprocessen via den fysiska butiken den plats där hela 
köpprocessen inträffade med betoning på information och handling, men nu är det något 
konsumenten själv bestämmer. Företagens fokus ligger inte längre på att sälja produkter, utan 
på den enskilda konsumentens köpmotiv.  
 
Första steget: Upptäcker behov 
Det första steget, upptäcker behov, uppstår när konsumenter upplever att det finns en skillnad 
mellan nuvarande tillstånd och önskat tillstånd (Hernant & Boström, 2010). Förutsatt att 
konsumenters köpmotiv handlar om att det är betoning på information och självbestämmande 
leder detta troligtvis till att lojalitetsskapande är viktigt, men kanske också svårare att lyckas 
med via e-handeln. Konsumenter nöjer sig inte enligt Jonsson, Stoopendahl och Sundström 
(2015) med de alternativ som finns i fysiska butiker, teknologin har gjort att konsumenter själva 
kan leta efter fler alternativ. 
 
Andra steget: Informationssökning 
Den moderna konsumenten lever annorlunda än tidigare, har andra krav, andra prioriteringar 
och har framför allt bråttom. Dagens konsumenter är mycket tidsmedvetna, kritiska om 
förhållanden och svåra att behaga. Köpbeteendet hos konsumenter har förändrats de senaste 
åren då internet spelar en viktig roll. Via internet kan konsumenter orientera sig och söka 
information innan ett köp sker (Molenaar, 2013). Informationssökning som är det andra steget 
i processen, kan ske via minnesbaserad, så kallad internsökning och handlingsbaserad 
externsökning. Många konsumenter använder internet för att kunna jämföra priser och 
produkter inför ett köp (Hernant & Boström, 2010; Olsson, 2015). Detta kan komma att påverka 
konsumenters lojalitet då information är mer lättillgänglig. Konsumenter kan söka information 
i en allt större utsträckning via internet. Detta har lett till att konsumenter har fått fler alternativ 
att välja på vilket kan påverka deras lojalitet.  
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Tredje steget: Utvärdering av alternativ 
Enligt Chen, Yan, Fan och Gordon (2015), Davis, Smith och Lang (2017) och Lin et al. (2018a) 
är kvinnor mer nätverksorienterade än män och män är mer uppgiftsorienterade. Kvinnor väljer 
att surfa mer innan de handlar och män har ett mer direkt shoppingsyfte. Kvinnor spenderar 
mer tid i inköpsfasen och samlar information, mer än vad män gör. Utvärdering av alternativ är 
det tredje steget och Molenaar (2013) menar att konsumenter har blivit mer medvetna om olika 
val och alternativ, de har därför blivit experter. Enligt Jonsson, Stoopendahl och Sundström 
(2015) har den digitala världen tagit över och är en stor del av konsumenters inspiration, 
köpprocessen börjar inte längre från traditionella massmedier som exempelvis tv:n utan det sker 
också via telefoner, datorer och smartplattor.  
 
Affärsrådgivningsföretaget Corporate Executive Board utförde år 2012 en omfattande 
marknadsundersökning som visar att den största faktorn för att få trogna och lojala konsumenter 
är enkelhet i beslutet. Enkelhet i beslutet innebär hur enkelt konsumenter kan samla in trovärdig 
information om en produkt för att sedan säkert och effektivt väga olika alternativ vid ett inköp 
(Spenner & Freeman, 2012). E-handelsföretag behöver alltså fånga in konsumenter med 
erbjudanden och kvalitet i detta, kan de lyckas med det i konsumenters köpprocess kommer de 
troligtvis också skapa återkommande konsumenter. Det handlar om att utmärka sig bland 
konkurrenter och de alternativ som finns inom e-handelsmarknaden.  
 
Fjärde steget: Köpet 
Köpet, som är det fjärde steget i köpprocessen är ofta det enklaste steget enligt Hernant och 
Boström (2010). Konsumenter utvärderar bland annat utbudet och olika unika egenskaper. 
Lojalitet mäts oftast genom återköpsfrekvens och vanor spelar stor roll när konsumenter väljer 
köpställe. Konsumenters vanor är något som påverkar lojaliteten som kan uppstå när 
konsumenter inte orkar leta efter nya alternativ. När konsumenter är nöjda med sina val anser 
de att de inte behöver utvärdera andra alternativ (Hernant & Boström, 2010). Enligt Chou och 
Hsu (2016) är vana en situationsbeteendesekvens som konsumenter skapar och som blir 
automatisk. För att få konsumenter att återkomma och köpa av e-handelsföretag igen behöver 
de se till att konsumenter skapar vana tillsammans med tillfredsställelse.  
 
Femte steget: Utvärdering av köp 
Efter att ett köp är slutfört är processen inte avslutad, utan när konsumenter har köpt en produkt 
konsumeras och används produkten, vilket är det sista steget utvärdering av köp. Framförallt 
gör konsumenter en utvärdering om de är nöjda med köpet eller inte. I det här sista steget i 
köpprocessen kommer produkten att utvärderas och konsumenter utvärderar om de kan tänka 
sig att köpa produkten igen eller inte (Hernant & Boström, 2010). Enligt Olsson (2015) kan 
trogna konsumenter som är lojala komma tillbaka till företaget trots att de egentligen inte är 
nöjda. Anledningen till varför de kommer tillbaka kan exempelvis vara att de inte hittat några 
andra bra alternativ till företaget. Däremot menar Evans, Jamal och Foxall (2008) att 
konsumenter “sviker” vanemässiga företag. Detta kan bero på att konsumenter helt enkelt inte 
är nöjda med erfarenheten eller att de har hittat ett bättre alternativ någon annanstans. Detta 
tyder på att även om konsumenter kan anses som lojala behöver företagen ändå arbeta med 
främjandet av att befintliga konsumenter blir nöjda för att de ska återkomma.  
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Enligt Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) har det gått från en predigitaliserad 
köpprocess till en postdigitaliserad köpprocess. Den postdigitaliserade processen är mer 
komplex och mindre enkelriktad. Det finns fler ögonblick i processen där e-handelsföretag och 
andra informationskällor kan inspirera konsumenter på deras väg till köp. Det finns ett värde 
att förstå att köpprocessmodellen inte är en allmän beskrivning, det är en otydlig process med 
oväntade stopp och konsumenter går fram och tillbaka i processen.  
 
2.4 E-handel  
E-handel är en internetbaserad försäljningskanal som levererar produkter och tjänster via 
webben där konsumenter kan handla hemifrån via mobiler eller datorer. Internet är en 
kommunikationskanal som inte är begränsad av geografi eller tid. Den grundläggande tanken 
med e-handeln är att konsumenter ska kunna handla utan att behöva besöka en fysisk butik 
(Ahn, Ryu & Han, 2007; Chakraborty et al., 2016; McCormick et al., 2014). Enligt 
Christodoulides och Michaelidou (2011) ger internet ett sammanhang där konsumenter kan 
uppfylla behov via den mångfald som erbjuds av e-handelsföretag, vilket gör det möjligt att få 
tillgång till olika produkter, obegränsad information, produktjämförelser och interaktion. Några 
saker som e-handelsföretag kan vinna på genom e-handel enligt Macchion, Moretto, Caniato, 
Caridi, Danese och Vinelli (2017) är ökade marknadsandelar genom ökad publik, förbättrad 
lönsamhet samt utvecklingsmöjligheter på nya marknader. Genom e-handeln kan e-
handelsföretagen effektivt samla in en stor mängd data om konsumenter som kan stimulera 
innovation och även ge möjlighet till differentiering på marknaden. Kim och Lennon (2008) 
menar att en avskräckande effekt av onlineköp är oförmågan att fysiskt undersöka föremål före 
ett köp. Konsumenter måste förvärva produktinformation för att göra ett köpbeslut, ofta genom 
att fysiskt undersöka en produkt men köp genom e-handel tillgodoser inte fysisk 
produktutvärdering. Detta är problematiskt för vissa typer av produkter som kräver mer 
sensorisk utvärdering.  

 
Zheng, Lee och Cheung (2017) menar att på traditionella försäljningskanaler kan konsumenter 
röra eller känna produktens kvalitet innan de fattar ett beslut. Således är det mer sannolikt att 
konsumenter återköper produkter efter positiv erfarenhet på en traditionell marknad. Detta 
eftersom de kan göra en snabb bedömning utifrån tidigare erfarenhet och den faktiska känslan. 
I en e-handelsmiljö kan konsumenter bara utvärdera produkter efter att ha avslutat en 
transaktion. Därför är det viktigt att förstå de faktorer som påverkar verkliga beteenden i e-
handelsmiljö. 

 
2.5 Klädbutiker online 
Den största anledningen till att inte köpa online är osäkerhet om passform och storlek på kläder. 
Som svar på otillräckligheten hos konsumenters erfarenhet i samband med 
produktundersökning har e-handelsföretag börjat införa innovativa teknologier som förbättrar 
konsumentens erfarenhet av shopping. Teknik har förbättrat visuell produktpresentation som 
exempelvis 3D-bilder, virtuella modeller, digitala bilder och zoomning teknik. 
Produktinformation spelar en viktig roll vid köpbeslut speciellt när det gäller oförmågan att 
fysiskt utvärdera produkter i e-handeln (Kim & Lennon, 2008).  Enligt McCormick et al. (2014) 
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har nya affärsmodeller som e-handel förändrat modehandelslandskapet och många av de 
senaste förändringarna har drivits av konsumenters entusiastiska antagande av e-handeln. 
Kläder är en produktkategori som behöver ses och beröras för att kunna utvärderas, bristen på 
taktil inmatning via e-handeln är en utmaning för många e-handelsföretag. För att minska risken 
att konsumenter inte kan utvärdera kläder på samma sätt som i fysiska butiker kan e-
handelsföretag erbjuda bildteknik som ger bättre information om produkter. Detta är ett sätt för 
att e-handelsföretag ska övervinna den sensoriska fördelen som konsumenter upplever när de 
handlar i fysiska butiker. Hasan (2016) menar att det är extra viktigt för e-handelsföretag inom 
klädbranschen att använda sig av attraktiva visuella mönster för att visa produktens egenskaper 
så tydligt som möjligt. Konsumenter är starkt beroende av den visuella designen på webbplatsen 
då de bedömer produktens utseende, känsla och kvalitet vid deras inköp.  
 

Praktiska exempel på klädbutiker online är till 
exempel Boozt (u.å.-a), Nelly (u.å.-a) och Zalando 
(u.å.-a) (Figur 2.3, 2.4 och 2.5). Dessa tre webbplatser 
använder sig av liknande layout med visuella bilder 
anpassade efter årstid, färger och övrigt upplägg. Det 
finns enkel navigering med produktinformation och 
sökfilter. De säljer kläder till både kvinnor och män.  

Figur 2.3. Exempel från Zalandos hemsida. 

 
Figur 2.4. Exempel från Nellys hemsida.  Figur 2.5. Exempel från Boozts hemsida. 
 

2.6 Webbplatsdimensioner 
En webbplats består av ett antal attribut och flera försök har gjorts för att kategorisera dessa. 
Den förändrade konkurrensen på marknaden påverkar attributen inom både offline-, och 
onlineformat. Översättning av offlineattribut i onlinevärlden är inte utan svårighet och 
återförsäljningen online fortsätter att växa stadigt och det kan förväntas större experiment med 
webbplatsens utseende. Design är det viktigaste inflytandet på shoppingupplevelsen och e-
handelsföretag måste vara uppmärksamma på designfaktorer som till exempel layout på 
webbplatser (Dholakia & Zhao, 2010). Enligt Cyr (2008) kan en effektivt utformad webbplats 
engagera och locka konsumenter som i sin tur resulterar i tillfredsställelse med e-
handelsföretaget. 
 
Hasan (2016) menar att e-handelsföretag kan omorganisera designen på webbplatsen för att 
minska konsumenters irritation. Webbplatser som är visuellt tilltalande, enkla att navigera och 
använda ökar konsumenternas engagemang då de är mindre benägna att bli irriterade. Det är 
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viktigt att webbplatsens första intryck i den virtuella världen ger konsumenter ett positivt 
intryck som är tilltalande. Enligt Tarafdar och Zhang (2008) har internet gjort att e-
handelsföretag prövar nya sätt att sälja och kommunicera med konsumenter på webbplatsen, 
detta för att locka och behålla konsumenter. Webbplatsdesign kan möjliggöra att e-
handelsföretag möter större framgångar med att fånga in konsumenter, e-handelsföretag 
behöver därför identifiera faktorer som påverkar webbplatsens prestanda. Lin et al. (2018a) 
menar att e-handelsföretag bör vara medvetna om kvinnor och mäns närvaro på internet, även 
att de kan dra nytta av deras preferenser när de designar och utvecklar sin webbplats, till 
exempel genom könsneutral design. 
 
För att tillfredsställa konsumenter online och locka dem att köpa igen bör webbplatser enligt 
Dholakia och Zhao (2010) göra det möjligt att erbjuda snabb support och se till att beskrivningar 
faktiskt matchar produkter. Ahn, Ryu och Han (2007) menar att om konsumenter finner en 
webbplats svår att navigera och använda vid transaktioner, kommer de att byta till 
konkurrerande webbplatser. E-handelsföretag kan ta itu med detta genom förbättrad 
webbdesign, webbhantering och processintegration. Således måste ett framgångsrikt e-
handelsföretag tillhandahålla en hög nivå av system, information samt servicekvalitet för att 
locka konsumenter till att återkomma till webbplatsen. 
 
Roy och Butaney (2014) har i sin studie definierat Consumer Relative Loyalty (CRL), som 
innebär att konsumenter kan ha starka känslor för fler varumärken men att de föredrar att göra 
sina inköp på en viss webbplats framför andra konkurrerande webbplatser. I studien 
identifierades sex stycken dimensioner av webbplatskvalitén för e-handeln och dessa är; estetik, 
navigeringskvalitet, informationsinnehåll, informationskvalitet, webbplatsorganisation och 
interaktivitet. Resultat från studien visar att fyra dimensioner påverkar CRL positivt direkt, 
dessa är; estetik, navigeringskvalitet, informationsinnehåll och informationskvalitet. Dessa fyra 
dimensioner är viktiga för e-handelsföretag och deras webbplatser då det beskriver vilka 
faktorer som de bör fokusera på för att fånga in konsumenter som besöker webbplatsen. 
Dimensionerna kan påverka konsumenters återköpsintentioner till e-handelsföretaget.  
 
De andra två dimensionerna, webbplatsorganisation och interaktivitet, påverkar indirekt genom 
att de ger konsumenter tillfredsställelse. Uppsatsen kommer inte beröra webbplatsorganisation 
på grund av att inget specifikt e-handelsföretag som säljer kläder kommer att studeras. Estetik, 
navigeringskvalitet, informationsinnehåll, informationskvalitet, service och säkerhet är alla 
webbplatsdimensioner som forskning har visat är direkt eller indirekt positivt relaterat till lojala 
och tillfredsställda konsumenter (Figur 2.6). Tillfredsställelse inom e-handeln driver lojaliteten 
framåt och skapar förtroende, det är en förklaring till varför konsumenter blir lojala (Chang & 
Chen, 2008; Christodoulides & Michaelidou, 2011; Cyr, 2008; Hernant & Boström, 2010). 
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Figur 2.6. Bearbetad modell av webbplatsdimensioner. 
 
2.6.1 Estetik 
Estetik innebär hur e-handelsföretaget använder sig av bilder, former och färg på webbplatsen. 
Enligt Chang och Chen (2008) studie är designfunktioner det som ger konsumenter deras första 
intryck på en webbplats. Detta är den övergripande bilden som e-handelsföretag visar till 
konsumenter med hjälp av exempelvis text, grafik, färg, stil, logotyp, slogan och teman. 
Resultatet i studien visar att estetik inte har någon direkt effekt på e-lojalitet men en indirekt 
effekt genom att det påverkar konsumenternas nöjdhet. I Roy och Butaneys (2014) studie visar 
sig dock estetik ha en direkt påverkan på konsumentens lojalitet. Det är viktigt att e-
handelsföretagen bestämmer fördelar vid utformning av webbplatser som är viktiga för deras 
specifika målgrupp. Det kan till exempel handla om att de investerar i digital bild-, och 
multimediateknik för att se till att bilder på produkter presenterar hög kvalitet. Detta kan i sin 
tur påverka konsumenters känslor gentemot e-handelsföretaget för att sedan förbättra e-
lojaliteten. Enligt Hasan (2016) är design på webbplatser en nyckelkomponent som påverkar 
konsumenters erfarenheter när de besöker webbplatser, den visuella utformningen påverkar 
upplevd användarvänlighet, användbarhet och njutning. Detta kan sedan påverka att 
konsumenter blir mer tillfredsställda och visar engagemang till webbplatsen.  
 

Ett praktiskt exempel på estetik från Zalando (u.å.-a), 
som är ett e-handelsföretag som säljer kläder, är att de 
använder sig av fem olika bilder ur olika vinklar på 
produkten. Zalando har en vit bakgrund och använder 
sig av fåtalfärger enhetligt på hela webbplatsen. Deras 
logga är i samma färg som de som används i layouten, 
grafik och typsnitt är enhetlig på både produktsidan samt 
övergripande i övrigt på webbplatsen (Figur 2.7). 

Figur 2.7. Exempel från Zalandos hemsida. 
 
2.6.2 Navigeringskvalitet 
Navigeringskvalitet handlar om hur lätt konsumenten kan hitta på webbplatsen. Chang och 
Chen (2008) resultat visar att bekvämlighet, det som Roy och Butaney (2014) nämner som 
navigeringskvalitet, är en nyckelfaktor till skapandet av e-lojalitet. Enligt Chang och Chen 
(2008) handlar navigering och bekvämlighet om i vilken utsträckning konsumenter tycker att 
en webbplats är användarvänlig. Webbplatser bör utformas för att minimera konsumenters 
ansträngning, underlätta genomförandet av transaktioner och erbjuda enkel navigering. Cyr 
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(2008) menar att navigeringskvalitet kan användas för att hjälpa konsumenter i olika delar av 
webbplatsen. Informationsinnehållet kan vara noggrann men kan inte konsumenter söka och 
hämta den information som finns kommer de sannolikt lämna webbplatsen. Navigering 
resulterar alltså i tillfredsställelse för konsumenter på specifika webbplatser.  
 
Navigeringskvalitet handlar enligt Hasan (2016) om hur webbplatser har strukturerat designen 
av sidor och innehåll. Navigeringskvalitet har en inverkan på hur mycket konsumenterna 
behöver anstränga sig för att kunna förflytta sig och använda webbplatsen. När 
navigeringskvaliten är enkel kan konsumenter smidigt och snabbt förflytta sig. Konsumenter 
föredrar när webbplatsen har en enkel och direkt design som gör att de sparar tid och 
ansträngning för att hitta saker de letar efter med ett minimalt antal steg. Är 
navigeringskvaliteten otydlig kan det leda till att konsumenter lämnar webbplatserna utan att 
köpa eller att återkomma till webbplatsen. En okomplicerad navigeringsstruktur kan hjälpa 
konsumenter att fullfölja sina inköp med minimal ansträngning. Webbplatser som har bra och 
enkel navigering resulterar i tillfredsställda konsumenter och förbättrar deras 
shoppingupplevelse. E-handelsföretag behöver förenkla navigeringen på webbplatsen så att den 
är problemfri och snabb. Detta kan göras genom navigeringsfält, genvägar och direktlänkar där 
konsumenter kan använda sökfunktionen med enkla steg, det minimerar tid och ansträngning 
som krävs för att navigera runt på webbplatsen. 
 
Praktiska exempel kan hämtas från webbplatserna Boozt (u.å.-a), Cellbes (u.å.-a) och Nelly 
(u.å.-a), på dessa hemsidor tar det sju ”klick” att ta sig från produkten som valts till kassan eller 
utcheckning. På dessa webbplatser tar det fyra ”klick” att ta sig till kategorin och produkten 
”vit-t-shirt” från start av webbplatsen. Alla webbplatser har sökfunktioner och navigeringsfält 
med produktinformation som är enkla att hitta (Figur 2.8). 

 
 

 
 

 
Figur 2.8. Exempel från Nelly, Boozt och Cellbes hemsidor. 
 
2.6.3 Informationsinnehåll 
Informationsinnehåll innebär hur lättillgängligt och lättförståeligt information är, till exempel 
om produkter. Informationsdesign handlar om webbplatser och e-handelsföretag som på ett 
korrekt eller felaktigt sätt förmedlar information om produkter till sina konsumenter. 
Informationsinnehåll kan handla om ikoner på webbplatsen för att visa konsumenter olika 
sorters innehåll på webbplatsen. Information är en förutsättning för tillfredsställelse och den 
betecknar även användbarhet och inkluderar andra aspekter i webbplatsdesign. Konsumenter 
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som är missnöjda med informationsinnehållet kommer lämna webbplatsen utan att köpa (Cyr, 
2008). E-handelsföretag har fördelar enligt Kim och Niehm (2009) då de kan ge konsumenter 
direkt tillgång till produktinformation när de säljer produkter. Därför är information på en 
webbplats en grundläggande del. Hasan (2016) menar att information är positivt relaterad till 
upplevd användarvänlighet, användbarhet och acceptans av konsumenters shopping online. E-
handelsföretag behöver erbjuda relevant information kring produkter och tillgänglighet för att 
öka tilliten hos konsumenter och öka köpintentionen. Konsumenter behöver kunna bearbeta 
information på minimal tid och utan kognitiv ansträngning annars riskerar de att bli missnöjda 
och utveckla irritation till e-handelsföretaget och dess webbplats. Tarafdar och Zhang (2008) 
menar att innehållet i informationen måste vara relevant i förhållande till webbplatsen. Den bör 
vara enkel att förstå, användbar och relevant. 

 
Webbplatsen Zalando (u.å.-a) använder sig av 
beskrivning, passform, frakt och recensioner vid 
produkten ”Vit-T-shirt”, vilket är ett praktiskt exempel 
på informationsinnehåll. De använder sig av en enkel 
uppstaplad information där material, tyg, skötselråd och 
övrig produktinformation som till exempel mönster och 
passform nämns. Även modellen, som de använder sig av 
för att visa klädesplagget, beskrivs genom längd och 
storlek som denne bär (Figur 2.9).  

Figur 2.9. Exempel från Zalandos hemsida. 
 
2.6.4 Informationskvalitet 
Informationskvalitet handlar om hur välskrivet och sanningstrogen informationen är. 
Informationskvalitet enligt Kim och Niehm (2009) återspeglar kvaliteten på produkter då 
konsumenter granskar och bedömer värden baserat på information som presenteras på 
webbplatsen. I fysiska butiker inspekterar de kvaliteten direkt av produkter, inom e-handeln blir 
därför information ännu viktigare. Konsumenters övergripande utvärdering av 
informationskvalitet är en av de viktigaste faktorerna i ett framgångsrik e-handelsföretag. 
Informationskvalitet på en webbplats är ett marknadsföringsverktyg för att garantera ett smidigt 
genomförande av transaktioner för konsumenter. Att ge värdefull och detaljerad information 
ökar sannolikheten för e-handelsföretag att attrahera och behålla konsumenter. Konsumenters 
avsikt att rekommendera, använda och föredra över andra webbplatser är väsentligt relaterad 
till informationskvalitet på webbplatser. För att konsumenter ska kunna utvärdera produkter är 
kvaliteten på produktinformationen nödvändig enligt Lin et al. (2018a). E-handelsföretag bör 
ständigt förbättra och leverera bra kvalitet på information som presenteras för konsumenter.  
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Praktiskt exempel vid webbplatsen Nelly (u.å.-b) 
beskrivs produktplagget genom en produktbeskrivning 
där välskriven information återfinns. Informationen 
kring produkten är tydlig och enkel. Det finns 
valmöjligheter att välja på färger, storlekar och det är 
enkelt att hitta den information som behövs för att göra 
ett köp (Figur 2.1.1).  
 
 
 
 

Figur 2.1.1. Exempel från Nellys hemsida. 
 
2.6.5 Service 
Servicekvalitet är aspekter av tjänster som kan innebära bland annat leverans vid bestämd 
tidpunkt, personlig och kunnig kundservice samt snabba svar på frågor (Zhou, Lu & Wang, 
2009). Enligt Lin et al. (2018b) är positivt servicerykte en fördel då det kan locka konsumenter 
och även bli en marknadsfördel för e-handelsföretaget. Olsson (2015) menar att oavsett vad för 
produkt eller tjänster e-handelsföretag erbjuder är möjligheten till att erbjuda bra service ett 
starkt konkurrensmedel. En hög servicenivå ger ökad konsumenttrogenhet, förutom att de 
stannar kvar kan den högre servicenivån också leda till att de pratar positivt om e-
handelsföretaget till sin omgivning. Områden som är viktiga för att uppnå bra service är bland 
annat ärlighet och att hålla kontakten med konsumenter.  
 
Lee och Park (2009) undersökte dynamiken i personifiering av onlinetjänster för kläder online. 
Deras resultat visar att konsumenters shoppingupplevelser online kan påverka deras 
anpassningsinställningar för e-handelstjänster. E-handelsföretag inom klädbranschen kan dra 
nytta av att utveckla olika typer av personliga tjänster genom att öka konsumenters intentioner 
att köpa, särskilt de som är lojala mot e-handelsföretaget. Enligt Roy och Butaney (2014) finns 
det begränsade möjligheter till ansikte mot ansikte kommunikation och direkt kommunikation 
online, därför är det viktigt att e-handelsföretag erbjuder närvaro av webbplatsens interaktiva 
funktioner. Då kan konsumenter omedelbart kommunicera med e-handelsföretaget vilket kan 
leda till minskad tid och sökkostnader. 
 
Teknikens senaste framsteg inom information och kommunikation har enligt Lee och Park 
(2009) gjort det möjligt att få onlineservice mer personlig. Servicepersonifiering kan hjälpa e-
handeln att ge konsumenter en mer vänlig och individualiserad shoppingupplevelse som inte 
tidigare varit möjligt. Det är positivt särskilt för e-handelsföretag som säljer kläder eftersom 
besluten för dessa produkter i allmänhet kräver mer konkret information och personlig kontakt 
i förvärvsituationen än andra produkter. Serviceupplevelser handlar i allmänhet om samspelet 
mellan ett e-handelsföretag och en konsument på en individinriktad basis. Tekniska 
applikationer och servicefunktioner rekommenderas som minskar konsumenters känsla av 
osäkerhet i opersonliga köpmiljöer. Servicepersonifiering kan vara mycket användbar i en 
sådan situation då e-handelsföretag med hjälp av personlig kommunikation och skräddarsydda 
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tjänster kan minska upplevd risk hos konsumenter och skapa känslomässigt förtroende till e-
handelsföretaget.  

 
Figur 2.1.2. Exempel från Boozts hemsida. Figur 2.1.3. Exempel från Cellbes hemsida. 
 
Praktiska exempel för service vid webbplatserna Boozt (u.å.-b) och Cellbes (u.å.-b) är att de 
erbjuder konsumenterna att maila och telefonnummer för att ringa vid frågor under vissa tider 
på dygnet. Boozt (u.å.-b) erbjuder även chattmöjlighet där konsumenterna kan chatta mellan 
vissa tider på dygnet (Figur 2.1.2; Figur 2.1.3).  
 
2.6.6 Säkerhet 
Enligt Kim och Lennon (2008) är onlineshopping ofta förknippad med en högre nivå av upplevd 
risk på grund av oförmågan att inspektera varor före ett köp och upplevd risk har en negativ 
inverkan på beteende. Som en ömsesidig mekanism för att minska upplevd risk går 
konsumenter in i en informationssökningsprocess. Konsumenter upplever lägre risk när de 
känner sig mer kunniga om produkten och kan sannolikt ha positivt inflytande på deras framtida 
köp online. Chen et al. (2015), Davis, Smith och Lang (2017) och Lin et al. (2018a) menar att 
i samband med köp på internet upplever kvinnor större risk och mer nackdelar med 
onlineshopping än män.  
 
Chakraborty et al. (2016) studie visar att den största risken med e-handeln är webbplatser som 
tillåter konsumenter att göra transaktioner där hackare fortfarande kan komma över avancerade 
brandväggar och säkerhetsprogram. Kundnamn, adresser, e-postadresser, kontonummer och 
transaktionsinformation exponeras ofta som ett resultat av många av dessa överträdelser. När 
konsumenter har lärt sig att onlineshopping kan ge negativa konsekvenser, kommer de att 
undvika dessa följder genom att minska shopping via e-handeln. Enligt Marketline (2016b) har 
många länder anpassat konsumentlagstiftningen till att omfatta e-handeln och därmed skydda 
potentiella och befintliga konsumenter som handlar online. Integritet och säkerhet påverkar 
varandra och har inflytande på hur konsumenter uppfattar säkerhet samt förtroende hos e-
handelsföretag. Riquelme och Román (2014) menar att konsumenter kan få en negativ attityd 
mot e-handelsföretaget om deras personliga integritet skadas. E-handelsföretag bör använda sig 
av säkerhetsföreskrifter som till exempel kryptering, verifiering och autentisering för att ta itu 
med konsumenternas oro för säkerheten på webbplatsen. Detta påverkar konsumenter positivt 
och ger dem tillit för uppfattningen av deras onlinetransaktioner.  
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Ett praktiskt exempel för säkerhet på webbplatserna Boozt 
(u.å.-a), Cellbes (u.å.-a), Nelly (u.å.-a) och Zalando (u.å.-b) 
är att de alla visar längst ner på sidan att de använder sig av 
säkra betalningar och trygg e-handel. De visar bland annat 
Verified by Visa, Mastercard Securecode och certifikat att 
de är säkra webbplatser att handla ifrån (Figur 2.1.4 exempel 
från Zalandos hemsida).  

Figur 2.1.4. Exempel från Zalandos hemsida. 
 

2.7 Teoretisk sammanfattning 
Internet har förändrat konsumenters beteende och har möjliggjort att de kan söka samt få utökad 
information angående olika alternativ. Därför är Engel, Blackwell och Miniards 
femstegsmodell beskriven av Hernant och Boström (2010) och Rice (1997) kring 
köpprocessmodellen en betydelsefull teori för undersökningen då den visar hur konsumenter 
går tillväga i deras köp. Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) menar att köpprocessen i 
den postdigitala världen inte längre är enkelriktad. Konsumenter hoppar mellan stegen och 
utvärderar alternativ samt information på ett annat sätt än tidigare. Köpprocessmodellen är 
viktig för att besvara frågeställningen då den kan ge en inblick i hur kvinnor och män upplever 
information, köp samt varför de väljer specifika webbplatser och blir lojala. Brister i teorin är 
bland annat hur köpprocessen fungerar vid köp online samt hur den skiljer sig mellan kvinnor 
och män. Även om köpprocessen inte är lika enkelriktad och följs på samma sätt som tidigare 
tror vi ändå den kan ge oss en hjälp att förstå konsumenter. Den ger även en inblick i hur 
konsumenters olika beteende i de fem stegen kan leda till lojalitet eller inte. Genom teorin kan 
informanternas svar i empirin appliceras inom Dick och Basus (1994) fyra typer av lojalitet för 
att främja analysen. Det underlättar att veta i vilken utsträckning kvinnor och män är lojala och 
genom lojalitetsperspektivet samt genom deras köpbeteende kan kvinnor och mäns upplevelser 
av webbplatsdimensioner urskiljas. En brist i tidigare forskning är även hur det skiljer sig 
mellan kvinnor och män i deras attityd-, och beteendemässiga lojalitet.  
 
Andra faktorer som är avgörande för konsumenters val av webbplats, och som ansågs som 
viktiga utifrån teorin för att skapa lojala konsumenter var säkerhet samt service (Chou & Hsu, 
2016; Christodoulides & Michaelidou, 2011; Lee & Park, 2009; Riquelme & Román, 2014; 
Zhou, Lu & Wang, 2009). Dessa två faktorer kan bidra till att konsumenter väljer att handla på 
en specifik webbplats då det skapar förtroende och tillit till e-handelsföretaget. Webbplatser 
och dess design har enligt tidigare forskning visat sig vara betydelsefull när e-handelsföretag 
vill få lojala och återkommande konsumenter. Webbplatsdimensioner är viktiga att ställa mot 
varandra för att se om någon eller några av dimensionerna eventuellt är mer betydelsefull än 
någon annan (Ahn, Ryu & Han, 2007; Dholakia & Zhao, 2010; Hasan, 2016; Roy & Butaney, 
2014; Tarafdar & Zhang, 2008). Webbplatsdimensionerna har inte studerats fullt ut utifrån 
kvinnor och mäns åsikter, inte heller inom klädhandeln online, vilket vi anser är viktigt att 
undersöka eftersom det är en växande marknad.  
 
Könsskillnader utifrån kvinnor och mäns erfarenheter av onlineshopping visar att de handlar 
olika och uppfattar risk på olika sätt (Chen et al., 2015; Davis, Smith & Lang, 2017; Lin et al., 
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2018a). Därför är det intressant att se hur webbplatsdimensioner kan komma att skilja sig 
mellan kvinnor och mäns upplevelser samt åsikter. Utifrån köpprocessens betydelse, 
egenskaper och dimensioner i skapandet av konsumenters lojalitet har en analysmodell (Figur 
2.1.5) utformats. Den är tänkt att hjälpa oss identifiera vilka webbplatsdimensioner som 
påverkar lojalitet utifrån kvinnor och mäns upplevelser samt att analysera det empiriska 
underlaget.  

 
 

Figur 2.1.5. Bearbetad egen analysmodell. 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras den metodansats som valts samt utformning av undersökning. 
Detta delas upp genom undersökningsmetod, forskningsansats, datainsamling, urval, 
intervjuguide, analys av intervjuer, etiska perspektiv, samt en metodkritik och uppsatsens 
trovärdighet. 
 
3.1 Undersökningsmetoder 
För att ett forskningsarbete ska kunna genomföras på ett strukturerat, systematiskt och 
genomtänkt sätt menar Lind (2014) att metoden en central del. Den valda metoden möjliggör 
även för andra att kunna granska forskningsarbetet och göra en bedömning av trovärdighet samt 
tillförlitlighet i undersökningens resultat. Valet av undersökningsform har stor betydelse för att 
belysa forskningsfrågor på ett relevant och effektivt sätt. Kvalitativ och kvantitativ är två olika 
sätt att samla in data i undersökningar. Kvantitativa data är standardiserad, uttryckt i numerisk 
form och kan användas som grund till statistiska analyser samt beräkningar. Detta skiljer sig 
mot kvalitativa data som istället ger en flerdimensionell samt nyansrik beskrivning av ett 
fenomen och är uttryckt i verbal form (Lind, 2014). En annan skillnad mellan kvantitativ och 
kvalitativ metod enligt Bryman och Bell (2013) är att kvantitativ forskning lägger tyngd på 
naturvetenskapliga modeller. Kvalitativ forskning skapar istället förståelse för den sociala 
verkligheten och hur personer i en viss miljö tolkar verkligheten som de rör sig i. Observationer, 
dokument, enkäter och intervjuer är tekniker som kan användas för att skapa ett empiriskt 
dataunderlag. 
 
3.2 Val av metod och forskningsansats 
Induktiv ansats innebär att dra generella slutsatser och teorier bildas utifrån enskilda data och 
fall. Upprepningar av data byggs upp och slutsatser samt teorier skapas utifrån detta (Ahrne & 
Svensson, 2015). Deduktiv ansats bygger istället på logik som enligt Ahrne och Svensson 
(2015) och Alvehus (2013) innebär att dra slutsatser om enskilda fall utifrån teorier. Deduktiv 
ansats innebär att hypoteser utformas utifrån teori som sedan besvaras med empirisk hjälp. 
Abduktiv ansats innebär en växelverkan mellan induktiv och deduktiv, men i denna uppsats 
utformades och besvarades inga hypoteser. Men den valda frågeställningen utgick från teorier 
som i sin tur blev besvarad med hjälp av empiri. Detta ledde till att uppsatsen gick under 
deduktiv forskningsansats. Eftersom vi ville ta reda på konsumenters upplevelser och tankar 
kring webbplatsdimensioner ansåg vi att uppsatsen skulle utgå ifrån teorier för att kunna 
analysera detta med empirisk hjälp. En växelverkan, abduktiv studie, hade kunnat tillämpats för 
att samla in ytterligare teorier efter att empirin blev insamlad, ifall empirin hade gett nya insikter 
från konsumenter som det tidigare inte hade tänkts på. En deduktiv ansats lämpar sig bäst med 
tanke på frågeställningen och de intervjufrågor som utformats utifrån teorin för att kunna 
utforska konsumenters åsikter och om de stämmer med verkligheten.  
 
Eftersom vi ville veta kvinnor och mäns upplevelser av webbplatsdimensioner och val kring 
webbplatser krävdes djupare information för att få en förståelse för varför konsumenter gör sina 
val. Frågeställningen ämnade att undersöka kvinnor och mäns lojalitet i en e-handelsmiljö samt 
deras upplevelse av webbplatsdimensioner därför var kvalitativ metod mest lämplig. En 
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kvalitativ undersökningsform hjälpte oss att ge beskrivningar och få fram olika synvinklar på 
konsumenters lojalitet inom e-handeln samt webbplatsdimensioner. En kvantitativ metod hade 
inte gett samma djup i svaren då data från kvantitativa undersökningar ofta är uttryckta i 
numerisk form. Däremot kanske det hade gett mer insikt i hur flertalet konsumenter tycker, men 
inte in på djupet varför. Svaren hade kunnat bli mer vaga och inte lika beskrivande som vid en 
kvalitativ metod som är uttryckt i verbal form. Därför valdes en kvalitativ metod som 
resulterade i färre men mer djupgående svar från konsumenter.  
 
En kvalitativ undersökning är ofta beroende av forskarens uppfinningsrikedom och är 
ostrukturerad, därför kan det vara svårt att göra en replikation. Det som forskaren väljer att 
inrikta sig på och väljer att observera beror till stor del av egna intressen (Bryman & Bell, 2013). 
Även om ämnet som valts var av intresse visar tidigare studier på att e-handelns tillväxt har 
ökat och är därför ett ämne som berör många, om inte som allt fler kommer ta del av. 
Utformningen av undersökningen kommer kunna ge användbar kunskap inom 
marknadsföringsämnet och för framtida studier.  
 
Observationer enligt Lind (2014) är ett sätt att samla in data som ger forskare en fördel att arbeta 
med förstahandsinformation. Den data som samlas in genom observation kan handla om 
studerande av individers beteende eller informationstäta beskrivningar av ett sammanhang. Vi 
skulle kunna ha utfört observationer, men eftersom vår utgångspunkt i uppsatsen är att 
undersöka konsumenters upplevelser av webbplatsdimensioner och dess påverkan på lojalitet, 
ansåg vi att en observation inte lämpade sig med det vi ämnade att undersöka. Enkäter är en 
annan typ av undersökningsform som enligt Lind (2014) kan ske muntligt eller skriftligt. De är 
ofta standardiserade när det gäller frågor och svar. Deltagare i enkäterna får identiska frågor 
och svaren registreras utifrån definierade kategorier. Detta skiljer sig mot intervjuer som istället 
innebär ett samtal där syftet är att ställa frågor till utvalda informanter där deras kunskap om 
ämnet lyfts upp. Enkäter hade kunnat användas som empiriinsamling för att besvara 
frågeställningen. Vi hade smidigare kunnat nå ut till fler konsumenter och fått fler svar, dock 
hade det inte resulterat i några djupa svar. Det hade blivit svårare att få en förståelse för varför 
konsumenter tycker som de gör kring webbplatsdimensioner eller varför de blir lojala eller inte.  
 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) är intervjuer ett oslagbart verktyg. Genom intervjuer 
kommer flera personers reflektioner fram och samhällsfenomen kan belysas ur deras 
synvinklar. I intervjuer kommer informanternas erfarenheter och upplevelser fram av det 
specifika ämnet. En svaghet med intervjuform är att det ger en begränsad bild av ämnet. Det är 
därför svårt att ta för givet att människor gör vad de säger, det vill säga stämmer överens med 
verkligheten. Valet av metod grundade sig i frågeställningen för att ta reda på konsumenters 
åsikter, jämföra kvinnor och mäns upplevelser kring webbplatsdimensioner samt hur de blir 
lojala. Därför utfördes enskilda intervjuer för att få en så samlad bild som möjligt för att kunna 
koppla samman med teorin. Intervjuer lockade fram informanternas erfarenheter och kunskaper 
kring det specifika ämnet.  
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3.3 Datainsamling 
3.3.1 Litteratur 
Det är ytterst värdefullt att använda sig av databaser som finns tillgängliga på internet då 
utbudet av tidskriftsartiklar är stort. Försiktighet bör vidtas när sökning sker på internet då vem 
som helst kan lägga upp information. Därför behövs ett kritiskt förhållningssätt för att vara 
säker på motiven för publiceringen och vem som är upphovsman till webbplatsen (Bryman & 
Bell, 2013). Som grund till uppsatsen har en omfattande litteratursökning gjorts med bland 
annat elektroniska källor och övrig litteratur. Databaser som användes var Worldcat via 
högskolebiblioteket för högskolan i Skövde. Där har flertalet artiklar samt e-böcker hämtas för 
ämnet e-handel, lojalitet och webbplatsdimensioner. Sökord gjordes på engelska för att få en 
utökad sökning kring e-handeln och lojalitet. Sökord som använts var bland annat; online 
shopping behaviour, internet retailing, repurchase, online retail och customer loyalty. Ibland 
användes även sökorden individuellt.  
 
Kurslitteratur och böcker har använts inom ämnet för att definiera och hitta teorier samt 
information kring metodval. De krav som fanns för de elektroniska artiklarna var bland annat 
att årtalen skulle vara inom relevant tidsram. De flesta artiklar som har använts var skrivna efter 
år 2007 med undantag för teorier som ligger till grund för den teoretiska referensramen. Det var 
viktigt då ämnet är aktuellt och det har skett förändringar i utvecklingen av teknologin för e-
handeln. Vi ville även säkerställa att de artiklar vi sökt och hittat var ”Peer reviewed” för att 
säkerställa källorna. Det var därför viktigt att artiklarna har information som ligger till grund 
för uppsatsens teoretiska referensram och problembakgrund.    
 
3.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes i miljöer som informanterna själva fick bestämma. Detta för att de 
skulle känna sig avslappnade. Platsen hade ingen större betydelse men det var dock viktigt att 
det inte var för mycket runt omkring som störde. Störande omgivning hade kunnat göra att 
informanterna blev mindre fokuserade och det hade blivit svårt att höra ljudinspelningarna för 
transkribering. Intervjuerna genomfördes på olika dagar för att hinna transkribera och för att 
underlätta om förbättring av frågorna behövdes samt att hålla isär de olika informanternas svar. 
Informanterna bestod av sex kvinnor och sex män, de presenteras här nedan: 
 
Kvinnor   Män 
K 22 år  M 23 år  
K 25 år  M 24 år 
K 33 år  M 29 år 
K 38 år  M 33 år 
K 42 år  M 39 år 
K 52 år  M 59 år 
 
Informanterna benämns enbart genom kön och ålder för att hålla dem anonyma. Intervjuerna 
utfördes ansikte mot ansikte för att kunna kontrollera att informanterna förstod det som 
frågades. Att intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte var även viktigt då egengjorda kort med 
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konkreta bilder och texter användes för att underlätta frågorna kring webbplatsdimensioner 
(Bilaga 8.2). Mer om hur intervjuerna genomfördes nämns vid kapitel fyra, empirikapitlet. 
 
3.4 Urvalsprocess 
Urvalet för intervjuerna utfördes genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Enligt Bryman 
och Bell (2013) består bekvämlighetsurval av informanter som för tillfället finns tillgängliga 
för forskaren i dess omgivning. Ett problem med den här typen av urval är att resultatet är 
omöjligt att generalisera eftersom de informanterna består av tillgänglighet och inte ett 
stickprov utifrån en population. Bekvämlighetsurval kan däremot utgöra en språngbräda för 
vidare forskning och leda till att andra forskare kan göra kopplingar till det existerande resultatet 
(Bryman & Bell, 2013).  
 
Informanterna kunde inte väljas slumpmässigt då ett villkor för undersökningen var att de ska 
ha någon sorts erfarenhet av att handla kläder online. Informanterna behövde inte vara erfarna 
onlineshoppare, utan de ska ha handlat kläder online någon gång. Det gjorde ingenting om 
skillnad mellan erfarenhet fanns då det enbart var viktigt att det har erfarenhet av att handla 
kläder online någon gång. Därför grundade sig urvalet av bekanta informanter. Eftersom 
bekvämlighetsurval inte kan generaliseras i större grupper ur samhället ansågs det ändå kunna 
ge en insikt i ämnet hur konsumenter upplever webbplatsdimensioner och vad som avgjorde att 
de blev lojala i olika grader. Att välja informanter som har erfarenhet hjälpte oss att få svar på 
den specifika frågeställningen. Utifrån bekvämlighetsurvalet användes även snöbollsurval, som 
enligt Bryman och Bell (2013) innebär att forskaren får kontakt med relevanta informanter för 
undersökningen och de används i sin tur för att få kontakt med ytterligare informanter som 
uppfyller kravet. Bekanta kvinnor och män kontaktades som sedan i sin tur gav förslag på 
ytterligare tre informanter som uppfyllde kraven. Även dessa informanter kontaktades innan 
intervjuerna tog plats för att säkerställa att dessa var villiga att ställa upp och har erfarenhet av 
att handla kläder online.  
 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) räcker det sällan med att intervjua en eller ett fåtal personer, 
sex till åtta stycken informanter ger en säkerhet att få ett material som är varierat. Om 
jämförelser ska göras mellan olika grupper, till exempel kvinnor och män, måste fler intervjuer 
göras. Antalet informanter beror på undersökningen och när mättnad uppnås. Mättnad uppstår 
när informationen från intervjuerna inte ger någon ny kunskap. Eftersom vi jämförde kvinnor 
och mäns upplevelse av webbplatsdimensioner samt skapandet av lojalitet via e-handelsföretag, 
behövde ett flertal intervjuer utföras. För många intervjuer hade varit tidskrävande, fokus blev 
istället på ett mindre antal utvalda informanter för att få fram deras åsikter och tankar kring 
frågeställningen. Eftersom könsskillnader jämfördes var det viktigt att ta hälften kvinnor och 
män för att analysera resultatet. Informanterna delades även upp jämnt i åldrarna, det var inte 
en faktor som skulle belysas i uppsatsen men anledningen var för att hålla en jämn nivå i alla 
intervjuer. En jämn nivå anser vi är viktigt för att det inte ska vara någon större åldersskillnad 
mellan de tillfrågade kvinnorna och männen. Exempelvis intervjuades en kvinna som var 22 år 
och en man som var 23 år. 
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Ett villkor för intervjuerna var att informanterna skulle ha erfarenhet av att handla kläder online, 
de behövde ha utforskat webbplatser och dess dimensioner. Hur stor erfarenhet de hade var inte 
viktigt, vissa kunde ha mer eller mindre erfarenhet. Det viktiga var att de hade handlat kläder 
online någon gång och besökt en webbplats. Olika erfarenheter av e-handelsköp främjade 
resultatet utifrån olika kunskaper och erfarenheter. När empirin sammanställdes benämndes 
informanter som anonyma, de identifierades endast via kön och ålder. Vi valde att utföra 12 
stycken intervjuer, sex kvinnor och sex män. Detta för att få en så samlad bild som möjligt av 
ämnet och få lika många av varje kön.  
 
3.5 Utformning av frågor och intervjuguide  
Kvalitativa intervjuer kan formas på olika sätt, det kan variera med fasta frågeformuleringar 
eller med mer öppna frågor. En fördel med kvalitativa intervjuer är att frågorna kan anpassas 
efter situationen och i vilken ordning de ställs, intervjuaren blir inte bunden vid ett 
standardiserat frågeformulär. Kvalitativa intervjuer öppnar upp för övriga frågor och svar 
(Ahrne & Svensson, 2015). Ostrukturerade intervjuer innebär enligt Bryman och Bell (2013) 
att den som intervjuar har en lista eller teman med allmänna frågor som intervjun ska innehålla. 
Detta skiljer sig mot en strukturerad intervju där frågor ställs utifrån ett fastställt frågeschema. 
Vid en semistrukturerad intervju behöver det finnas en lista över specifika teman och frågor.  
 
Informanterna fick frihet till att svara på frågorna fritt. Ordningen på frågorna behövde inte 
komma i samma följd som de var uppskrivna. Vi försökte ha samma ordning på frågorna för 
att lättare kunna jämföra och analysera intervjuerna men det var inget krav. Vi följde frågorna 
utifrån intervjuguiden (Bilaga 8.1) för att skapa säkerhet för oss samt att skapa en logisk följd 
av frågorna som ställdes till intervjupersonerna. I undersökningen var det viktigt att ställa 
följdfrågor på vissa svar som intervjupersoner gav, när det kom upp information som var 
intressant att diskutera närmare. Följdfrågor behövdes inte ställas i alla intervjuer utan det var 
bara vid ett fåtal gånger detta gjordes för att förtydliga svar som informanterna gav. 
Strukturerad intervju kan hämma spontanitet, därför utfördes intervjuerna genom en 
semistrukturerad intervjuform just för att öppna upp för övriga tankar som inte direkt berördes 
i frågeställningarna.  
 
En intervjuguide är oftast utformad i förväg för att ge samtalen struktur och för att intervjun ska 
ge relevant information för undersökningen. En intervjuguide som utformats kan i efterhand 
kategoriseras för att jämföra den information som framkom i intervjuerna (Lind, 2014). En 
intervjuguide har utformats och frågor ställdes utifrån teorikapitlet (Bilaga 8.1). Frågorna 
handlade om lojalitet, köpprocessen, klädköp online och de sex webbplatsdimensionerna; 
estetik, navigeringskvalitet, informationsinnehåll, informationskvalitet, service och säkerhet. 
Frågor kring lojalitet och tillfredsställelse berördes för att belysa informanternas grad av attityd-
, och beteendemässig lojalitet, varför informanterna återvänder och om de väljer att handla 
kläder från specifika webbplatser. Dessa frågor ställdes för att sedan kunna placera 
informanterna i Dick och Basus (1994) fyra typer av lojalitet.  
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För att ta reda på hur konsumenter upplever webbplatser de handlar kläder från indelades 
frågorna utifrån teorikapitlets rubriker klädhandel online och e-handel. De fick besvara frågorna 
kring hur en bra och en dålig webbplats är enligt dem själva, för att belysa hur de beskriver 
webbplatsdimensioner utan att de benämns från vår sida. Köpprocessen är viktig för att belysa 
hur de går tillväga vid köp online, val av webbplatser och deras konsumentbeteende och process 
vid köp av kläder har betydelse för lojaliteten som skapas. Vi ville att informanterna skulle 
svara fritt utan att bli påverkade för mycket med benämning av specifika begrepp. Frågorna var 
utformade runt om ämnet, men var ändå av relevans som gick att koppla till teorin.  
 
För att beröra teorierna angående webbplatsdimensionerna, utformades åtta stycken kort där vi 
hade designat olika bilder utifrån dimensionerna i teorikapitlet (Bilaga 8.2). Dessa kort är 
egendesignade för att förtydliga webbplatsdimensionerna och är inga riktiga e-handelsföretag 
eller webbplatser. Kort A, B, C och D innehöll endast en webbplatsdimension, antingen estetik, 
navigeringskvalitet, informationsinnehåll eller informationskvalitet. Dessa fyra skulle 
informanterna rangordna utefter hur viktiga de var för dem i deras val av webbplatser. Kort E, 
F, G och H innehöll olika blandningar av två dimensioner, exempelvis innehöll Kort E estetik 
och informationsinnehåll. Det gjordes för att informanterna skulle ge fördelar samt nackdelar 
om varje kort. Att använda egendesignade kort gjorde att vi kunde ställa dimensionerna mot 
varandra och se vilken som var mer eller mindre viktig ur informanternas synpunkt. Det blev 
även mer konkret för informanterna att kunna se och höra när vi pratade om de designade 
korten. Korten designades lite överdrivet för att informanterna lättare och tydligare skulle se 
och förstå skillnader. Att ge exempel på olika dimensioner och kort i intervjuerna underlättade 
frågeställningarna kring webbplatsdimensionerna. Alla dimensioner berördes i korten förutom 
service och säkerhet. Det ställdes frågor kring säkerhet för att ta reda på hur konsumenterna 
reflekterar över webbplatserna och den information som de behöver lämna ut vid köp av kläder 
online. Frågorna om service belyser bland annat kundsupport, chatt och hur e-handelsföretagen 
erbjuder service.  
 
3.6 Analys av intervjuer 
Det kan vara svårt att studera många undersökningsenheter på grund av resursskäl och tid då 
kvalitativt dataunderlag är mångdimensionellt och varierat (Lind, 2014). Därför var det viktigt 
att ha en struktur för hur materialet ur intervjuerna analyserades. Hjerm och Lindgren (2010) 
menar att insamlad material av olika former till exempel ljudinspelningar görs alltid någon form 
av transkribering. Anledningen är för att materialet ska kunna bli en analyserbar text. Efter varje 
intervju transkriberades det inspelade materialet direkt då Ahrne och Svensson (2015) menar 
att det är viktigt att snabbt transkribera och analysera. Detta för att kunna tydliggöra det som 
sagt och anteckningar togs samtidigt som intervjuerna hölls för att underlätta transkriberingen. 
Enligt Lind (2014) gäller det att välja ut, strukturera och sammanställa data som samlas in från 
frågorna i undersökningen. Det som ska redovisas är det som är relevant för syftet av 
undersökningen. Transkribering av informationen gjordes genom att identifiera nyckelbegrepp 
och teman.  
 
Efter att varje intervju ägt rum gjordes transkribering av den ordagrant för att skapa 
tillförlitlighet om informanten tvekade eller behövde tänka innan svar gavs Teorierna delades 
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även in utefter frågorna för att lättare kunna hitta och analysera svaren. När alla intervjuer var 
genomförda och transkriberade skrevs de ut och markerades för att enklare hitta teman samt 
nyckelbegrepp som blivit insamlat från transkriberingen. Kvinnor och män jämfördes i 
intervjuerna, samtidigt var det viktigt att läsa intervjuerna var för sig för att studera konsumenter 
i sin helhet. Anledningen var för att kunna hitta intressanta svar som var betydelsefulla att 
analysera, samt för att se om det fanns skillnad inom könen i vissa frågor.  
 
Hjerm och Lindgren (2010) delar in metoden för analysen i fyra steg: 

• Skapande av kategorier och jämförelser av data 
• Förfinande av kategorierna 
• Kartläggning av relationer mellan kategorierna 
• Formulering och fixering av struktur eller teori 

 
Dessa fyra steg applicerades på intervjuerna. Kategorier skapades utefter intervjuguiden och 
tillsammans förde samman dem med teorikapitlet för att jämföra de olika svaren. Sedan 
kategoriserade svaren utifrån teorikapitlet. Det var även viktigt att kartlägga hur kvinnor och 
män skiljer sig i sina svar. Strukturen formulerades på så sätt att det blev sammanhängande 
utifrån de svar som framkommit i intervjuerna.  
 
3.7 Etiska perspektiv 
Etiska regler rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för deltagare som är 
inblandade i forskningen. Informationskravet handlar om att forskaren ska informera 
informanterna om undersökningens syfte (Bryman & Bell, 2013). För att informanterna skulle 
vara medvetna om i vilket syfte de ställde upp i intervjuerna informerades syftet redan vid första 
kontakten med informanterna i urvalsprocessen. Detta för att informanterna skulle vara 
förberedda och vara väl medvetna om undersökningen de ställde upp på. När intervjuerna tog 
plats upprepas detta för att ytterligare tydliggöra om deras medverkan. Samtyckeskravet innebär 
enligt Bryman och Bell (2013) att informanterna kan avbryta undersökningen när som helst och 
att deras medverkan är frivillig. Detta informerades tidigt i intervjun för att säkerställa att 
informanterna kände att de bestämde själva. Det var viktigt ifall informanterna kände sig 
obekväma i situationen och ville avbryta.  
 
Konfidentialitet och anonymitetskravet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att uppgifter 
om de personer som intervjuas kan vara säkra på att den information som delas inte kommer 
spridas vidare. Anonymitet användes och detta påpekades noggrant för informanterna. Detta 
för att skapa trygghet för att informanten skulle våga uttrycka sina åsikter och på så sätt skapa 
en sannhetsenlig bild. Vi berättade även att det som sagts inte skulle spridas vidare och kunna 
kopplas till de enskilda informanterna. Informanterna benämns därför vid kön och ålder i det 
empiriska materialet och även i transkribering. Information om kön och ålder var tillräckligt för 
att kunna göra analys då informanternas personliga information inte gav någon nytta för 
uppsatsen. Nyttjandekravet applicerades då det var viktigt att den information som samlas in 
kring informanterna endast användes till undersökningen. 
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3.8 Metodkritik och uppsatsens trovärdighet 
Reliabilitet och validitet är två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ 
undersökning. Reliabilitet består av fyra delkriterier som är bekräftelse, pålitlighet, tillförlighet 
och överförbarhet. Dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en absolut 
bild av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013). En informantvalidering utfördes då de 
intervjuade personerna i undersökningen fick tillgång till den färdigställda intervjun. Det 
skapade större tillförlitlighet då de intervjuade kunde kontrollera att de inte blivit felaktigt 
citerade eller missuppfattning av det som sagts.  
 
Reliabilitet handlar om att forskningsresultat är upprepningsbara och om mätningen är pålitlig. 
Det handlar om att forskare kan göra liknande undersökning och få samma resultat. Validitet 
handlar om att personer lyckats mäta det de verkligen vill mäta. För kvalitativ forskning är det 
svårt att hantera upprepningsbarhet för handlingar. Det är svårt att få exakt samma svar om två 
olika forskare intervjuar samma person, det kan också skilja sig i svaren om samma person 
intervjuas vid två olika tillfällen (Alvehus, 2013). Konsumenter agerar och tycker olika, det är 
troligtvis fallet i varje undersökning som ska replikeras där konsumenter är inblandade. Svaren 
kan skilja sig även om andra applicerar uppsatsens intervjuguide och på antingen samma 
informanter eller andra personer. Vi tror därför att det mest betydelsefulla för trovärdigheten är 
att intervjuguiden blir korrekt för att den ska vara överförbar och tillförlitlig.  
 
Enligt Alvehus (2013) bör validitet ge en reflektion över hur giltigheten i en kvalitativ 
undersökning kan underbyggas. Det finns exempel på olika typer av validitet, bland annat en 
validitetsform som är användbar för vår valda undersökning, nämligen hantverksvaliditet. 
Forskaren behöver kontinuerligt gå igenom analysen för att kontrollera och ifrågasätta 
rimligheten. Detta genomsyrar på så sätt alla delar av en uppsats. Den belyser fenomen ur flera 
synvinklar och ifrågasätter rimligheten. Hantverksvaliditet var relevant för undersökningen då 
rimlighet behövs ifrågasättas utifrån teorier, empiriskt material och metodval som uppsatsen 
består av. Hantverksvaliditet gav en ny insikt i hur uppsatsens olika delar ska granskas och det 
resultat som kom fram. Det var viktigt att kritiskt granska det metodiska arbetet och den data 
som samlas in tillsammans med uppsatsens resultat och slutsats, för att kontrollera att vi hade 
lyckats mäta det vi ämnade att undersöka. 
 
Intervjuareffekter innebär att den som intervjuar påverkar den som ska intervjuas genom 
formulering av frågor, följdfrågor och respons (Ahrne & Svensson, 2015). Som intervjuare 
försökte vi hålla oss så neutrala som möjligt, vilket kan vara en problematik när intervjuer 
genomförs. Den utformade intervjuguiden var till hjälp och vi försökte undvika att benämna 
vissa viktiga nyckelbegrepp. Anledningen var för att låta informanterna forma sina svar kring 
ämnet själva utan att bli påverkade för mycket. Eftersom en semistrukturerad intervjuform 
användes kunde följdfrågor ställas. Vår roll i intervjun var lite påverkande ifall informanterna 
inte förstod eller visste hur de skulle svara. På detta sätt blev det kritiskt hur frågorna ställdes 
och vi behövde vara beredda på att hjälpa till och ställa relevanta följdfrågor som en hjälpande 
hand.  
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En problematik med bekvämlighetsurvalet i undersökningen var att det inte går att generalisera 
på större grupper ur samhället. Vi ansåg ändå att urvalet gav oss en inblick i hur konsumenter 
tänker. Medvetenhet fanns att resultatet inte går att applicera på en större enhet konsumenter, 
men det kan ändå vara som Bryman och Bell (2013) nämner en språngbräda för vidare 
forskning. Undersökningen gav en inblick och ny kunskap för ämnet hur konsumenter, specifikt 
kvinnor och män, upplever webbplatsdimensioner samt vad som krävs för att de ska bli lojala 
vid köp av kläder.  
 
Kontroll utfördes så att frågor och svar i intervjuerna gav reliabilitet, att metoden är 
upprepningsbar. Alvehus (2013) nämner angående upprepningsbarhet att det inte alltid kommer 
bli samma svar i identiska undersökningar, eftersom informanter kan ge olika svara vid olika 
tillfällen. Vi ansåg att med hjälp av valda frågor, metodval och förklaringar att andra forskare 
kommer kunna göra liknande undersökningar, med sannolikhet att svaren skiljer sig. En 
problematik vi är medvetna om är att det kan vara svårt att rangordna och ge fördelar samt 
nackdelar på olika webbplatsdimensioner, eftersom webbplatser oftast innehåller alla 
dimensioner. Det som varierar är hur bra eller mindre bra dessa är utformade och hur tydliga 
webbplatserna är när det gäller exempelvis bilder och navigering. Anledningen till varför korten 
som användes i undersökningen utformades lite överdrivet var för att informanterna skulle 
förstå bättre vad vi menade. Det var även viktigt att få fram vad som är betydelsefullt på en 
webbplats som säljer kläder, det gjordes genom att informanterna fick rangordna de olika 
dimensioner.  
 
Kvalitativ undersökning kan anses vara svår att replikera, men vi tror i och med den information 
som ligger till grund för analysen att det kan ge en djupare inblick i ämnet. Skulle en kvantitativ 
undersökning ha valts för att samla in data, i form av siffror och tabeller hade det inte gett oss 
samma kunskap om ämnet. Bekräftelse sker även genom att beskriva de olika stegen som utförts 
genom hela uppsatsen noggrant kan underlätta för andra att göra samma undersökning och val. 
Valet av metod ger bekräftelse och reliabilitet som krävs för en kvalitativ undersökning.  
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras det empiriska resultatet av de 12 intervjuer som valts att utföras. 
Det delas in utifrån intervjuguidens frågor och avslutas med en sammanfattning. 
 
De 12 intervjuer utfördes på olika dagar med start den 14/3 och den sista tog plats den 29/3. I 
början av intervjun tackades personerna för att de ställde upp. Information gavs om att intervjun 
skulle ta ungefär 30–45 minuter. Syftet med intervjun och vad informanten skulle bidra med 
till undersökningen förklarades. Intervjupersonerna informerades om att det som berättas vid 
intervjun är anonymt och benämnas efter kön (K för kvinnor och M för män) och ålder. 
Informationen som delades kommer endast att användas till uppsatsen och vi gav 
intervjupersonerna chans att avbryta om de skulle känna sig obekväma. Frågan om vi fick spela 
in intervjun ställdes till alla informanter. Intervjuerna presenteras här nedan genom kategorier 
skapade utifrån intervjuguiden (Bilaga 8.1) och vissa frågor presenteras i tabeller för att 
underlätta analys samt jämförelse mellan kvinnor och mäns svar. Citaten som nämns är 
ordagrant nedskrivna från det som informanterna svarade under intervjun.  
 
4.1 Intervjuer 
 
4.1.1 Attityd-, och beteendemässig lojalitet 
För att veta hur informanternas attityd-, och beteendemässig lojalitet uttrycker sig när de 
handlar kläder online delas dessa in utifrån intervjuguiden och de frågor som belyser e-lojalitet 
och e-tillfredsställelse. Anledningar till varför de tillfrågade kvinnorna och männen går tillbaka 
till en webbplats som de har handlat av tidigare skiljer sig åt. Majoriteten av kvinnorna svarade 
att anledningen är att det ska vara enkelt, smidigt och även att utbudet av produkterna är viktigt. 
De nämnde även att leveranser ska vara snabba och beställning ska ske utan krångel. Männen 
svarade att de återvänder till webbplatser på grund av bland annat kvalitet på produkter, bra 
priser, leveranstider och nöjdhet med tidigare köp (Bilaga 8.3).  
 

“Ja men det är ju för att man känner sig hemma där. Lätt att hitta, det är snabbt. 
Man vet hur det funkar.” - M 59 

 
Informanterna handlar från samma webbplats på grund av olika anledningar. Kvinnorna 
nämnde att sortiment är en anledning, säkra och välkända e-handelsföretag, medlemskap och 
samma e-handelsföretag som i fysiska butiker. En kvinna och en man nämnde att de har fyra 
webbplatser de återkommer till, en annan kvinna svarade att hon har två. De anledningar som 
männen nämnde varför de handlar från samma webbplats var smidighet, medlemskap, lätt att 
hitta runt och att leveranstider och passform på produkterna. Majoriteten av de tillfrågade tyckte 
att det var viktigt att de tycker om webbplatsen som de handlar på, K 25, K 42 och M 24 tyckte 
inte det. När vi frågade om de handlar kläder från samma webbplats för att de är vana vid att 
göra det svarade alla de tillfrågade männen ja, kvinnornas svar skiljde sig lite åt. Hälften av de 
tillfrågade kvinnorna svarade nej på frågan.  
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“Nej inte på grund av en vana utan jag tror att jag gör det på grund av att de har 
så bra upplägg.” - K 52 

 
Kvinnorna svarade övergripande att de skulle rekommendera en webbplats om de erbjuder bra 
leverans, kvalitet på produkter och bra service. Männen skulle rekommendera om priset är bra, 
bra kvalitet på produkter och smidig leverans.  
 

“Ifall det skulle vara något speciellt extra, att man kanske får någonting när man 
skickar efter då skulle jag nog kunna tänka mig att rekommendera.” - K 25 

 
Figur 4.1 visar hur ofta kvinnor och män handlar kläder online. Övergripande handlar de flesta 
en till två gånger i månaden. De som handlar frekvent handlar två gånger i månaden och de som 
handlar mindre ofta handlar två till tre gånger per år.  
 

Fråga K 22 K 25 K 33 K 38 K 42 K 52 

Hur ofta handlar du 
kläder online? 

6ggr/år. 12ggr/år. 6-12ggr/år. 6ggr/år. 6ggr/år. 12-24ggr/år. 

 
M 23 M 24 M 29 M 33 M 39 M 59 

Hur ofta handlar du 
kläder online? 

12-24ggr/år. 6ggr/år. 24ggr/år. 12ggr/år. 2-3ggr/år. 3ggr/år. 

Figur 4.1. Hur ofta kvinnor och män handlar kläder online.  
 
4.1.2 Klädhandel online och e-handel 
Det skiljer sig varför informanterna handlar kläder online och därför presenteras deras svar i 
Figur 4.2. Övergripande handlar informanterna kläder online för att det är lätt, bättre samt större 
utbud, smidigt och en tidsbesparing.  
 

Fråga Varför handlar du kläder online? 

K 22 De senaste gångerna var för att hon fått rabattkod. Annars kan det vara när hon behöver något som 
sitter bra och det inte finns i fysisk butik. 

K 25 När hon vet att det är något hon vill ha annars föredrar hon inte att handla online. Vi frågade om hon 
då istället föredrar att gå på stan, och det gör hon.  

K 33 Hon tycker det är lätt att få hem kläderna, ibland spelar priset roll men oftast är det för att hon inte 
hinner ta sig till olika fysiska butiker. 

K 38 Köper kläder till barnen, det är enklare att handla online till dem än gå till affären. Det är även till 
henne själv och av anledningen att det finns större utbud online än i affärer.  

K 42 Kvinnan gör det för att hon inte hinner gå i affärer och det är en tidsbesparing.  

K 52 Hon gör det på grund av tre anledningar. Nummer ett att hon har hittat en sida som är bra. Nummer 
två för att det är smidigt. Nummer tre det är smidigt att skicka tillbaka om saker inte passar. 

M 23 Är om hans storlek inte finns i fysisk butik eller om butiken inte finns i närheten där han bor. Han 
nämnde också att billigare priser lockar och att han sparar tid. 
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M 24 Är för tre anledningar: pris, smidighet och tillgång. Han svarade att han vill ha saker som inte finns i 
butik och det är bättre utbud på nätet.  

M 29 Är för att han inte gillar att vara bland människor när han handlar. Andra saken berättade han är att 
det finns större utbud av produkter, det är billigare och han sparar tid. 

M 33 Mannen väljer att handla kläder online för att det är billigt och han slipper gå till affären och prova. 

M 39 Är om det inte finns att få tag i någon specifik produkt i vanlig handel, utan det kan handla om 
merchandise eller mindre klädmärken som inte är lika kända. 

M 59 För att det är smidigt, sparar tid och för att det finns ett behov. 
Figur 4.2. Kvinnor och mäns svar på frågan varför de handlar kläder online. 
 
Beskrivning av bra och dålig webbplats 
Vi bad intervjupersonerna att beskriva hur de upplever att en bra webbplats ska vara när de 
handlar kläder. Enligt kvinnorna är en bra webbplats bland annat när det finns mått och storlek 
på modellen vid bilderna av produkterna, tydlig information om plagg samt dess kvalitet. De 
nämnde även att de inte vill ha en webbplats som har omoderna färger, de vill kunna söka och 
ta sig runt på webbplatsen på ett enkelt och bra sätt. Männen anser att en webbplats är bra när 
den inte har för mycket pop-up fönster, inte för mycket information, bra leveranstider och 
returer. Betalningen ska vara enkel, storleksguider bör finnas tillgängligt och webbplatsen ska 
vara snabb. Gemensamt nämnde kvinnor och män bland annat det är bra när det finns enkla 
sökfunktioner, filtrering, lätt att hitta runt, tydlig information och bilder samt att få se 
produkterna ur olika vinklar.  
 
När de beskrev en dålig webbplats svarade kvinnorna att sämre navigering kan få dem att 
tröttna, till exempel att de hamnar på fel plats eller behöver söka runt för mycket. De vill även 
att sökfunktionen inte ska ha för många val, den behöver vara enkel. Männen anser att en dålig 
webbplats är när det inte går att söka, inte går att zooma in på klädesplaggen, dåliga bilder och 
information. De nämnde även att en dålig webbplats är när de är svårt att betala och tar för lång 
tid att checka ut. Gemensamt svarade både kvinnor och män att det inte är bra när det är dåliga 
eller inga bilder, dålig information eller ingen information. De nämnde även att en dålig 
webbplats handlar om när de är krångligt och svårt att hitta runt, för då har de svårt att få en 
uppfattning om webbplatsen.  
 
4.1.3 Köpprocessen och konsumentbeteende online 
För att ta reda på hur informanterna beter sig och handlar kläder online frågade vi bland annat 
hur de går tillväga i sina klädköp online utifrån de olika stegen i köpprocessmodellen. 
 
Behov 
Svaren varierade när informanterna skulle beskriva hur de går tillväga när de ska köpa ett nytt 
klädesplagg. Deras svar presenteras därför här nedanför i Figur 4.3. En del börjar sin 
köpprocess med att besöka den webbplats där de tror att klädesplagget kan finnas eller 
webbplatsen som de brukar besöka och några få vill testa kläderna i fysisk butik innan.  
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Fråga Om du behöver köpa ett nytt klädesplagg hur går du tillväga? Ge exempel 

K 22 Beror på om hon vet vad hon vill ha eller inte. Ibland går hon in på webbplatsen och kollar upp 
information om det är smidigt att skicka tillbaka om det hon köper inte skulle var lagom.  

K 25 Hon kollar ofta på Instagram. Kollar sedan var kläderna hon hittar där finns och går till den 
hemsidan, är hon intresserad av ett specifikt märke kollar hon runt på olika webbplatser.  

K 33 Går in på den första webbplatsen hon kommer på, där hon har handlat tidigare. Sedan filtrerar hon på 
plaggen hon behöver, hittar hon inget bra där går hon vidare till nästa webbplats.  

K 38 Går in på bekanta webbplatser där hon har handlat tidigare och kolla runt. Hittar hon inget hon 
behöver väljer hon oftast att ta sig in till stan eller köpcenter för att få mer inspiration. 

K 42 Går in på den sidan där hon tror att den finns. Men om produkten inte finns på den sidan letar hon på 
andra webbplatser där den kan finnas.  

K 52 Brukar söka på den webbplatsen hon handlar av. Om varan inte skulle finnas där går hon vidare, 
söker på Google och kollar på andra sidor.  

M 23 Kläder föredrar han att prova i butikerna innan. Kan handla om olika typer av kläder, sportkläder vet 
han hur kvaliteten och passform är då behöver han inte prova i affären innan. 

M 24 Om han vet vad han vill ha kollar han på en prisjämförelsesida, väljer det alternativ som är billigast 
och som verkar pålitligt. Om han inte vet kollar han utbudet på hemsidan som han ofta återkommer 
till. 

M 29 Tänker på märken, vilka priser han kan tänka sig. Kollar efter webbplatser som kanske har en 
specifik produkt i olika märken. Undersöker produkter på olika webbplatser och väljer den prisklass 
och kvalitet som han anser är bra. 

M 33 Går in på den första webbplatsen han kommer på, oftast där han har handlat senast. Sedan filtrerar 
han på pris och vilket typ av klädesplagg han vill handla. 

M 39 Går till olika fysiska butiker och prova kläder men vid impulsköp handlar han mer på nätet. Där 
brukar han gå på bilden först sen vill han se en storleksguide för att avgöra vilken storlek han 
behöver. 

M 59 Brukar besöka webbplatsen som han brukar handla ifrån.  
Figur 4.3. Kvinnor och mäns svar på frågan om hur de går tillväga vid köp av nytt klädesplagg. 
 
Informationssökning 
Majoriteten av kvinnorna och männen brukar inte söka efter nya webbplatser att handla ifrån. 
K 25, K 42 gör det ibland och M 24 samt M 29 svarade att de söker efter nya webbplatser. 
Majoriteten av kvinnorna brukar söka information innan de handlar ett klädesplagg online, men 
det gjorde inte K 42 och K 52. Bland männen är det hälften som svarade att de söker information 
och hälften gör det inte. De som söker information var M 24, M 29 och M 39. 
 
Utvärdering av alternativ 
Alla utom en kvinna svarade att de inte jämför webbplatser innan de handlar kläder online. 
Majoriteten av männen svarade att de jämför webbplatser. Anledningarna de nämnde är för 
priser, produkter och M 33 svarade att han jämför de fyra webbplatser han alltid handlar från. 
Två av männen, M 23 och M 59, valde att inte jämföra webbplatser innan köp av kläder online. 
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“Ja, speciellt när det gäller barnkläder då jämför jag ofta priser på liknande 
varor” - K 38 
 

Köp och utvärdering av köp 
Hälften av kvinnorna handlar kläder online för att det är ett måste för dem. Två kvinnor svarade 
att det är för att de anser det är roligt, K 33 svarade att det är av smidighet hon väljer att göra 
detta. M 59 nämnde även han att det är på grund av smidighet han väljer att handla online. Två 
av männen nämnde att det är för att det är roligt och två för att det är ett måste.  
 

“Olika, ibland eftersom jag inte har något annat val, om inte den specifika storleken 
finns i butiken eller ingen butik. Men det är också bekvämt att beställa kläder online 
när man sitter fast i en buss eller liknande situation, då är det mycket tidseffektivt.” 
- M 23 

 
Om de tillfrågade informanterna skulle få ett felaktigt klädesplagg svarade fem av sex kvinnor 
att det inte spelar stor roll så länge det är smidigt att skicka tillbaka, men om de upprepas många 
gånger kan de leda till att de inte vill återkomma till webbplatsen. K 42 svarade att ett felaktigt 
klädesplagg kan få henne att inte återkomma då hon blir irriterad om det händer. Alla tillfrågade 
män kan tänka sig att komma tillbaka även om de fått ett felaktigt klädesplagg. De förklarade 
att det beror på hur bra returerna är med service och hjälp.  
 
4.1.4 Webbplatsdimensioner 
Vi bad informanterna att rangordna kort A-D (Bilaga 8.2) som innehåller olika 
webbplatsdimensioner, det ställdes ibland följdfrågor kring de olika dimensionerna. Enligt 
Figur 4.4 tydliggörs det hur kvinnor och män valt att rangordna dessa fyra kort. A står för 
estetik, B navigeringskvalitet, C informationsinnehåll och D informationskvalitet.  

Rangordning K 22  K 25  K 33  K 38  K 42  K 52  

1 A, C A, C B B D B 

2 B B C C C A, C 

3 D D A D B D 

4 
  

D A A 
 

Rangordning M 23  M 24  M 29  M 33  M 39  M 59  

1 B A D B D A 

2 C C C C C B 

3 A B B A B C 

4 D D A D A D 
Figur 4.4. Webbplatsdimensioner. Rangordning kvinnor och män. 
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Vi frågade K 22 varför är det viktigt med beskrivningar på en webbplats?  
 

“För modellen som man ser är ju aldrig som en själv. För om det står att den är 
normal i storleken så vet man ju. För ibland kan det ju stå om du tvekar mellan 
två storlekar så ska du välja en mindre. Så man kan få en bättre uppfattning om 
hur det verkligen sitter på en.” - K 22  

 
Vi frågade K 25 varför är det viktigt att kunna förflytta sig kring produkter och eventuellt 
sökning/kassa? 
 

“Det är också det att man vill att det ska gå smidigt och snabbt. Så att man inte 
ska behöva leta runt liksom” - K 25  

 
“För en smidig sida där det är lätt att hitta är det ju enklare att beställa ifrån.” - 
K 52, anledning till varför B blev hennes första val. 

 
”Om navigationen inte fungerar bra skulle jag bara stanna på hemsidan om jag 
verkligen gillar de produkterna jag köper och att jag inte kan köpa dem på annat 
håll”. M 23, anledning till varför B blev hans första val. 

 
 “Men det viktigaste är ju ändå att se hur det ser ut och att det är en bild som inte 
ljuger. Som till exempel färg. Som när jag köpte en tröja i julas och det var en 
färg som jag inte alls trodde att den skulle va.” - M 59, anledning till varför A 
blev hans första val.  
 

Fördelar och nackdelar om kort E till H 
Informanterna fick ge fördelar och nackdelar på kort E-H, som är utformade och designade 
utifrån de fyra webbplatsdimensionerna; estetik, navigeringskvalitet, informationsinnehåll och 
informationskvalitet (Bilaga 8.2). Korten ger exempel på två dimensioner på varje bild, för att 
sätta dem i perspektiv och underlätta för de tillfrågade att jämföra webbplatsdimensioner 
konkret. 
 
Kort E  

Kort E är utformad för att visa skillnad 
på bilder och information, alltså 
estetik och informationsinnehåll. 
Kortet visar bra och tydliga 
produktbilder men informationen 
kring bilderna är inte lika beskrivande 
och tydlig. K 22 och K 25 tyckte det 
är bra med bilder men köp hade inte 
skett om det inte finns mer 
information kring produkten. Bilderna 
kompenserar inte för texten då bilder 
kan vara missvisande enligt dem.  
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”Det är bra med bilder med kläder på modell så man ser typ hur passformen är 
tänkt. Jag vill gärna ha bilder utan modell också, fram och baksida. I detta fall är 
det för lite information i text för att jag skulle köpa tröjan.” K 33 
 

K 38, K 42 och K 52 anser att det är bra att se plaggen ur många vinklar, men texten är minst 
lika viktig för att veta storlek, mått, fabrikat och tvättråd. De tycker inte att bilderna 
kompenserar för mindre mängd information om klädesplagget, information behövs för det finns 
saker som bilder inte visar. K 42 läser texten snabbt för att veta vad hon ska köpa istället för att 
kolla bilder. M 23 tyckte att det borde finnas mer information om klädesplagget, bra att se bilder 
och kunna zooma men det är dåligt att det saknas information om material.  
 

“Det är bra med bilder för det säger mer än tusen ord. Det är svårt att uttrycka 
samma i text som en bild ger.” - M 24 

 
Det är okej med mindre bra information enligt M 33 och M 59 om bilderna är bra, de väljer att 
inte läsa så mycket. De tyckte att det är viktigt att fånga uppmärksamheten med bra bilder.  
M 29 och M 39 menade att det är en nackdel om ingen bra information ges. Modellerna är inte 
representativa, kanske aldrig representativa. De tyckte att det är bra med bilder men det måste 
stöttas upp av bra information. 
 
Kort F 

På kort F är det enkelt att hitta de olika 
delarna, sökfunktion och produkter 
till exempel men informationen är 
oklar och något rörig att ta sig till. 
Kvinnorna svarade att det ger ett 
oseriöst intryck, de skulle inte våga 
handla, det verkar inte trovärdigt och 
de nämnde även att typsnitt som är 
olika blir rörigt och de blir skeptiska.  
 
 
 

 
“Det är ju bra att man kan förflytta sig smidigt men sen hade jag ju inte tyckt att 
det var lika trovärdigt när det står och ser ut så. Om jag hade vetat vad det är för 
sida och beställt ifrån innan då hade jag kunnat beställa. Men om jag hade kommit 
in på en sån sida för första gången så hade jag nog aldrig beställt något.” - K 22 

 
Majoriteten av männen gillar inte när kvalitet på information är dålig, navigering och 
information måste gå hand i hand. De nämnde också att det ger ett oseriöst intryck, skulle inte 
lita på webbplatsen och vill inte handla på denna typ av webbplats. M 39 uttryckte sig att 
navigeringen blir oväsentlig om informationen om produkterna inte är okej, han nämnde inte 
att han blir osäker på grund av det. M 59 tyckte att det inte spelar någon roll att informationen 
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är dålig då han tyckte det är viktigare att kunna navigera runt på webbplatsen. Han vill hellre 
kunna hitta till herrsidan och dess produkter enkelt än att få bra information om produkterna.  
 
Kort G 

Kort G har tydlig information om 
produkterna men det är svårare att hitta 
och förstå upplägget av webbplatsen. 
Majoriteten av kvinnorna anser att 
denna webbplats är jobbig att leta runt 
och de skulle tröttna snabbt om 
navigeringen är komplicerad. K 38 och 
K 52 menade att de skulle ha tålamod 
vid dålig navigering på en webbplats då 
informationen är bra, de kan läsa sig till 
mycket och det är enligt dem bättre än 
att förflytta sig runt. Majoriteten av 

männen anser att en mindre bra navigering på en webbplats är negativt för de tröttnar och de 
vill hitta produkterna smidigt, då spelar inte informationen någon roll om produkterna är svåra 
att hitta. Detta skiljer sig mot M 29 och M 39 då de inte tyckte att det spelar någon roll att 
navigeringen är lite sämre för informationen väger upp.  
 

“Det saknas en viktig del. Genom att inte ha en användarvänlig webbplats spendera 
jag mindre tid på webbplatsen vilket resulterar i mindre köp eller inget köp alls.” - 
M 23 
 

Kort H 
 
På kort H är produkterna välbeskrivna 
och det finns tydlig information. Men 
bilderna ger inte mycket vetskap om 
produkten. Hälften av kvinnorna 
menade att fler bilder behövs, det 
spelar ingen roll hur bra informationen 
är. De hade inte valt att handla av 
webbplatsen om de inte erbjudit fler 
bilder, de kan finnas en känsla av att 
de döljer något vilket är en nackdel 
trots bra information.  
 

 
”Jag blir alltid misstänksam då. Det viktigaste med kläder är hur de ser ut, i de 
allra flesta fall. Information kan inte väga upp bilder. ” - K 33 
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K 25, K 42 och K 52 tyckte att webbplatsen är bra för där fanns bra information och då går det 
att läsa sig till det mesta. Bilder är viktigt men om det finns en bild då vet hon vad det är för 
produkt för det är välskrivet. Hälften av männen svarade att de behöver mer än bara en bild för 
produkter, beskrivningar kan ge trovärdighet men det är inte alltid de läser så noga. 
Informationen kan vara tillräcklig även om kanske fler bilder kan behövas. De andra männen 
svarade att det är viktigt med beskrivningar men de väger inte upp tillräckligt om det inte finns 
bra bilder, det viktigaste är att se hur klädesplagget ser ut. Det kan leda till osäkerhet om de inte 
får se tillräckligt med bra bilder om produkterna.   
 

“Jag kan definitivt gå till andra webbsidor och se andra bilder av produkten, 
mestadels av tiden, så för mig spelar det ingen roll då bilderna är mindre bra, 
eftersom informationen finns där. Jag kan söka på produkten och hitta andra bilder. 
“- M 29 
 

4.1.5 Service  
 
Chattmöjligheter 
Av de tillfrågade, både kvinnor och män, är det bara M 29 som valde att chatta med e-
handelsföretag när han har frågor kring köp av kläder. Alla utom K 42 svarade att möjlighet till 
att chatta med kundtjänst är bra, om de svarar snabbt.  
 

“Nej det är inte intressant för mig. Jag ringer eller mailar.” - K 42 
 
Majoriteten av kvinnorna tycker att det finns ett behov av att chatta om de har frågor kring till 
exempel tvättråd, returer, storlekar och mått. K 22 och K 38 nämnde att de aldrig upplevt ett 
behov av att chatta eller utnyttja sådan tjänst. M 33 svarade att han inte vet när det kan finnas 
behov av att chatta, han valde att maila. De andra männen nämnde bland annat att det kan vara 
smidigt att få snabba svar, storlekar, slutsålda produkter och datum för specifika utgåvor. 
 
Bra och mindre bra service 
För att förstå betydelsen av service vid klädköp online frågade vi bland annat vad de tillfrågade 
kvinnorna och männen ansåg om service och kundsupport från e-handelsföretag. Kvinnorna 
menade övergripande att bra support från e-handelsföretag innebär att det går smidigt att lämna 
tillbaka varor, hitta kontaktuppgifter utan krångel, snabba svar och smidigt att kontakta via mail 
eller telefon. Mindre bra support kan vara om det tar tid att få svar, hamnar i telefonkö, bara går 
att kontakta dem på ett sätt och det är svårt att hitta informationen om hur de kan kontakta e-
handelsföretaget. Alla intervjupersoner, bland både kvinnor och män, svarade att bra service 
från e-handelsföretag kan leda till att de kommer tillbaka och handlar. 
 

“Bra support är när det framgår tydligt hur man kommer i kontakt med dem. Bra 
support är snabba svar och trevligt bemötande. Mindre bra support är att bli 
placerad i telefonkö eller att de inte svarar på mail snabb, helst inom ett dygn är 
bra.” - K 38 
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Männen anser att bra support handlar om de svarar snabbt, löser problem, lätt att hitta 
kontaktinformationen och korrekta svar. Mindre bra support menade männen i intervjuerna att 
det handlar om att det kan saknas telefonnummer, dåliga öppettider att kontakta e-
handelsföretaget och inte få svar i tid.  
 

“En bra kundservice är att de svarar på mail snabbt och hjälper eller löser problem 
som han har snabbt utan krångel. Bra support är att det är bekymmersfritt. Vill inte 
bli ifrågasatt, allt ska vara självklart.” - M 33 

 
4.1.6 Säkerhet 
 
Trygghet 
För att veta hur informanterna upplever säkerhet med att handla kläder online frågade vi hur de 
känner kring att lämna ut privat information till webbplatserna. Deras svar presenteras i Figur 
4.5. Gemensamt tycker kvinnor och män att det känns tryggt när de känner igen e-
handelsföretaget, att det är välkända e-handelsföretag och när det går att handla på faktura.  
 

Säkerhet 
  

Kvinnors svar Gemensamma svar  Mäns svar 

- K 22 vill ha en trovärdig sida, betala 
med ett sätt som känns trovärdigt. 
Lite jobbigt om betalning måste ske 
på en gång.  
- K 25 ganska naiv, brukar inte tänka 
på det.  
- K 33 när hon är trygg med en 
webbplats känner hon inga problem, 
om den är välkänd.  
- K 38 lite otäckt, förstår inte alltid 
varför de efterfrågar så mycket 
information.  
- K 42 oförsiktig. Brukar använda 
Klarna när hon inte vill lämna ut 
information.  
- K 52 bra och dåligt. Smidigt 
informationen sparas inför nästa köp, 
men kan vara oroligt om obehöriga 
får tag i det. 

- Trygga när de känner 
igen e-handelsföretaget.  
- Välkända e-
handelsföretag. 
- Kunna handla på 
faktura.  

- M 23 inga problem, bara han känner till 
e-handelsföretaget. Trygg med att lämna 
ut information till e-handelsföretag han 
handlar mycket av. 
- M 24 vill lämna ut så lite som möjligt. 
Har inte några större problem med det och 
framförallt inte när han kan handla på 
faktura.  
- M 29 inga problem, vet hur internet 
fungerar och är inte rädd.  
- M 33 inga problem, viktigt dock att den 
är välkänd då är det lugnt för honom. 
- M 39 bör finnas alternativ att handla 
utan att skapa konto, för slippa reklam.  
- M 59 känns inte riktigt bra och vill inte 
lämna ut mer än vad han behöver.  

Figur 4.5. Kvinnor och mäns svar på frågan hur de tänker kring att lämna ut privat information till 
webbplatser när de handlar kläder. 
 
Kvinnorna brukar inte känna att det är otryggt att handla kläder online så länge det erbjuds 
bekanta betalningssätt och att e-handelsföretaget är välkänt eller att de har hört talas om dem. 
Majoriteten kunde inte ge något exempel på när de kändes mindre tryggt att handla kläder 
online.  
 

”Brukar inte känna mig trygg någonsin när jag handlar på nätet. Först när varorna 
har kommit och när jag ser att rätt belopp har dragits från mitt konto.” - K 38 
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“Om jag är osäker brukar jag betala med faktura för att kläderna kommer först 
innan betalning. När jag har prövat webbplatsen några gånger väljer jag att betala 
direkt.” - K 52 

 
Majoriteten av männen kunde inte heller ge exempel på när det kändes otryggt att handla 
klädesplagg online. De nämnde bland annat att de redan har valt bort osäkra webbplatser, de 
handlar via faktura för det känns säkrare, feedback från vänner och bekanta kan skapa trygghet.  
 

“Om man vet att det fungerar så är det ju inga problem. Ju mer det kommer med 
bankgiro och det här säker betalning så känns det liksom inte konstigt längre.” - M 
59 
 

Pålitligt eller inte 
Kvinnorna tyckte att en webbplats kan kännas mindre pålitlig om det är en mindre välkänd 
webbplats, utländsk eller om bekräftelser av köp som dröjer. Pålitliga webbplatser kan bland 
annat vara om de har hört talas om andra som köpt av dem, välkända e-handelsföretag eller 
omdömen som finns att läsa kring webbplatserna. Männen nämnde bland annat att design på 
webbplatsen kan skapa en känsla av att det är mindre pålitligt, för låga priser skapar osäkerhet, 
inte erbjuder betalningsmöjligheter som de är vana vid eller okända webbplatser. 
 
Betalningsmöjligheter 
Kvinnorna betalar med faktura om det skulle vara något med produkterna som inte stämmer 
och för att slippa ligga ute med pengar. Det är en kvinna, K 42, som enbart väljer att betala 
direkt. Tre av kvinnorna valde både och, beroende på om de provat kläderna innan eller 
osäkerhet kring produkterna. Av männen är det hälften som valde att betala direkt för att slippa 
tänka på fakturor och för att det är billigare. De andra valde att betala med faktura för att slippa 
ligga ute med pengar. 
 

“Jag väljer faktura om det finns för det känns tryggare.” - M 24  
 
4.2 Sammanfattning intervjuer 
Empirin består av 12 intervjuer, sex kvinnor och sex män. Inledningsvis visar empirin likheter 
mellan kvinnor och män när det handlar om att besöka samma webbplats vid köp av kläder på 
grund av vana. Kvinnor och män valde att söka efter information innan köp lika mycket. 
Majoriteten av de tillfrågade är säkra när det gäller att lämna ut privat information men de flesta 
valde säkra betalningsmöjligheter och handlar från kända eller bekanta webbplatser. Endast en 
man valde att chatta och behov till varför det kan vara bra med att chatta skiljer sig, en del vill 
ställa frågor kring leverans, retur medans andra vill ställa frågor kring plagg och storlekar. Alla 
informanter är lojala men i olika grader och kommer därför att hamna i olika kategorier 
beroende på attityd-, och beteendemässig lojalitet samt hur hög respektive låg dessa är. Detta 
baserat på att majoriteten valde att återkomma till samma webbplatser, kan tänka sig att 
rekommendera, tycker det är viktigt att de tycker om webbplatsen och hur ofta de handlar men 
i olika grader. Köpprocessen skiljer sig något, männen valde att jämföra mer än kvinnor, 
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utvärdera alternativ och kvinnor valde att inte jämföra utan basera sina inköp på de webbplatser 
de tidigare handlat på. Rangordning av kort A-D skiljer sig inte märkbart för kvinnorna och 
männen, estetik och navigering är i nio av 12 fall först när de skulle välja vilken dimension som 
var viktigast vid val av webbplatser. Åtta av de 12 tillfrågade informanterna valde 
informationskvalitet sist.  
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5. Analys 
I följande kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras. En uppdelning har gjorts 
utifrån de frågor som har ställts och analysmodellen för att kunna besvara frågeställningen. 
Först delas informanterna upp utefter Dick och Basus (1994) fyra typer av lojalitet och belyser 
hur varje kategori upplever webbplatsdimensionerna och hur de går tillväga vid köp. Därefter 
analyseras kvinnor och mäns köpprocess. Sedan analyseras skillnader och likheter mellan 
kategorierna samt mellan kvinnor och män för att belysa hur de upplever de sex 
webbplatsdimensionerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
 
5.1 Attityd-, och beteendemässig lojalitet 
Dick och Basus (1994) fyra typer av lojalitet bygger på attityd-, och beteendemässig lojalitet 
som konsumenter skapar gentemot e-handelsföretag. För att placera informanterna i de fyra 
kategorierna lojalitet, latent lojalitet, falsk lojalitet och ingen lojalitet utgick vi ifrån 
intervjuguiden (Bilaga 8.1) och de frågor som berörde e-lojalitet och e-tillfredsställelse. För att 
urskilja beteendemässig lojalitet var det viktigt att se hur ofta de handlar, om de handlar på 
samma webbplats, val av rekommendation samt vana. Vid attitydmässig lojalitet undersökte vi 
varför de återkommer till en webbplats de har varit på tidigare, om de handlar på samma 
webbplats och om det är viktigt att de tycker om webbplatsen som de handlar på. Vart 
informanterna hamnar i modellen baserat på dessa frågor presenteras i Figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1. Bearbetad modell av fyra typer av lojalitet (Dick & Basu, 1994). 
 
5.1.1 Lojalitet 
Inom kategorin lojalitet visar det övergripande att majoriteten är nöjda och bekväma med 
specifika webbplatser. De flesta besöker webbplatser och e-handelsföretag som de har handlat 
av tidigare när de ska köpa ett nytt klädesplagg. Detta överensstämmer med vad Christodoulides 
och Michaelidou (2011) menar att tillfredsställelse hos konsumenter skapas med avseende på 
tidigare inköp och nöjdhet med ett visst e-handelsföretag. Majoriteten söker inte efter nya 
webbplatser, information eller jämför. M 29 visar sig skilja inom kategorin då han vill kolla 
efter nya webbplatser, söka information och jämför innan han köper. Detta gör att han ligger på 
gränsen till att bryta lojaliteten om han skulle hitta nya webbplatser han känner sig nöjd med. 
Hans attityd är lite lägre än de övriga i kategorin då han säger att det är viktigt att han tycker 



 
 

42 

om webbplatsen men hans köpbeteende tyder på att han inte har problem med att byta om ett 
bättre alternativ skulle dyka upp.  
 
Vid rangordning av kort A-D svarar informanterna inom kategorin att navigering är den 
viktigaste dimensionen, alla utom M 29 som tyckte informationskvalitet är den viktigaste. De 
andra väljer informationskvalitet sist. Majoriteten söker inte information, söker inte efter nya 
webbplatser, jämför inte vilket kan vara en anledning till att informationskvalitet kom sist och 
navigering kom först. De är vana vid hur deras webbplatser är utformade och det är lätt för de 
lojala informanterna att hitta på webbplatserna. Eftersom M 29 väljer att söka efter nya 
webbplatser, information och jämföra kan det vara en anledning till varför 
informationskvaliteten är viktig då han behöver läsa och utvärdera information som ges.  
 
Trots en sista plats vid rangordningen av korten framkom informationskvalitetens betydelse i 
deras svar när fördelar samt nackdelar skulle ges. Om informationskvaliteten är dålig spelar det 
ingen roll om navigeringen är bra för det skulle göra dem osäkra, inte lita på e-handelsföretaget 
och inte stanna kvar på webbplatsen. Majoriteten av informanterna i kategorin tycker att 
säkerhet och att lämna ut privat information känns tryggt när de är bekanta med e-
handelsföretaget, samt välkända e-handelsföretag. M 29 är den enda i kategorin som säger att 
han alltid känner sig trygg när han handlar på internet. Alla säger att det finns en trygghet med 
att handla kläder via internet om att de har hört talas om e-handelsföretagen innan. Det kan 
kopplas med Zheng, Lee och Cheung (2017) som menar att förtroende är viktigt i förhållandet 
mellan e-handelsföretag och konsument. Betalningsalternativ i kategorin handlar inte om att de 
väljer faktura eller betala direkt för att de är osäkra utan handlar oftast om att de inte vill ligga 
ute med pengar eller glömma bort fakturor. Detta kan ha att göra med att de återvänder till 
samma webbplatser där de vet att allt fungerar, därför är de inte osäkra och väljer därför det 
smidigaste betalningsalternativet och inte det som gör dem mer säkra.  
 
Majoriteten väljer att inte chatta med kundservice, de tycker ändå att det är ett bra sätt att 
kontakta e-handelsföretaget. M 29 vill chatta, för att det är snabbt och smidigt. Anledningen till 
att de inte chattar kan bero på att de inte har frågor kring deras köp, de är nöjda med e-
handelsföretaget och dess produkter, eftersom de återkommer och handlar igen. De vet hur 
webbplatsen är utformad och har kunskap om hur köp samt återköp går till och behöver därför 
kanske inte ställa frågor kring detta. Det kan liknas vid Roy och Butaney (2014) som säger att 
e-handelsföretag behöver erbjuda närvaro på webbplatsens servicefunktioner, för att 
konsumenterna ska kunna kommunicera omedelbart med e-handelsföretaget. Informanterna i 
kategorin lojalitet vill kunna kontakta e-handelsföretaget snabbt, men inte via chatt därför 
behöver e-handelsföretaget erbjuda andra servicetjänster med bra svarstider.  
 
I denna kategori är majoriteten män, tre män och två kvinnor. Det finns ingen större skillnad i 
hur kvinnorna och männen rangordnar webbplatsdimensionerna då de flesta väljer navigering 
på första plats. Kvinnorna anser att bilder behöver mer information kring sig och majoriteten 
av männen anser samma. En kvinna och en man säger att information är viktigare än navigering 
om den är sämre utformad. Kvinnorna och två av männen såg lite oro i att lämna ut privat 
information. Kvinnorna väljer att betala med faktura för att inte ligga ute med pengar och 
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osäkerhet med produkter. Två av männen väljer att betala direkt. Kvinnorna vill ha hjälp via 
support angående storlek och mått på produkter. Detta skiljer sig mot männen som vill ha mer 
frågor om slutsålda produkter, returnerar och speciella datum för utgåvor.  
 
5.1.2 Falsk lojalitet 
Tre stycken informanter i kategorin falsk lojalitet väljer att söka efter nya webbplatser, 
majoriteten väljer även att söka information innan köp sker och majoriteten väljer att inte 
jämföra webbplatser. De två informanter, M 24 och K 38, som jämför väljer att jämföra priser. 
Deras beteendemässiga lojalitet tyder på att de kan välja att byta webbplatser om bättre 
erbjudanden skulle dyka upp. Majoriteten väljer att söka information och de återkommer även 
till tidigare webbplatser när de ska handla kläder. Det som kan tydas är att de är något osäkra i 
sin attityd då de kanske vill hitta nya webbplatser, men eftersom de var nöjda med tidigare köp 
kanske deras informationssökning inte ger något då de återvänder till samma webbplatser. Alla 
utom K 25 börjar oftast sökning på samma webbplats när de handlar kläder. Beteendemässig 
lojalitet finns där då de återkommer, men attityden kan påverkas ifall de hittar nya alternativ, 
vilket tyder tydligt på falsk lojalitet. Endast två i denna kategori, K 22 och K 38, tycker det är 
viktigt att de tycker om webbplatsen de handlar på. Detta skulle kunna leda till att de hamnar 
mer i kategorin lojalitet och har högre attitydmässig lojalitet. Baserat på deras övriga svar som 
de ger kan vi dock dra slutsatsen om att det handlar mer om falsk lojalitet då exempelvis en av 
dem handlar när hon får rabattkod. Vi kan alltså i deras övriga svar dra slutsatsen om att de inte 
har någon hög attitydmässig lojalitet som krävs i kombination med hög beteendemässig lojalitet 
för att hamna i kategorin lojalitet och hamnar därför i denna kategori.   
 
Majoriteten av informanterna som är i kategorin väljer att placera information och estetik 
tillsammans. M 24 är den enda som anser att bilder är viktigare än bra information om 
produkterna. Informationskvalitet som är sämre leder till att alla tycker e-handelsföretaget ger 
ett oseriöst intryck, inget trovärdigt intryck och de skulle bli skeptiska till att handla av dem. 
Tre anser att mindre bra navigering inte är något problem då informationen väger upp och de 
har mer tålamod. Informanternas syn kring mindre bra navigering skiljer sig mot det som Cyr 
(2008) menar att om konsumenterna inte kan navigera korrekt spelar inte informationen någon 
roll. De tre informanterna anser alltså tvärtom, navigering som är mindre bra är inga problem 
då informationen hjälper dem och de stannar kvar. K 38 är den enda som säger att hon tycker 
att handla via internet inte känns tryggt, men upprepade gånger på samma webbplats där allt 
fungerat känns det bättre och tryggare.  
 
Majoriteten tycker det kan kännas otryggt att handla kläder online, men de väljer bort 
webbplatser eller väljer betalningssätt som känns tryggt, till exempel faktura med Klarna. Även 
i denna kategori kan säkerheten tyda på att de finns en oro kring att lämna ut privat information 
och betala via internet. K 25 är den enda i kategorin som tyder på att hon inte känner oro eller 
är otrygg vid köp över internet.  
 
Denna kategori består av majoriteten kvinnor och enbart en man. Det blir därför svårt att se 
skillnader mellan kvinnor och män. Däremot kan analysering ske hur kvinnorna väljer att svara 
i kategorin. Kvinnorna rangordnar antingen estetik först tillsammans med informationsinnehåll 
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eller navigering och informationskvalitet med estetik sist. Skillnad med vad kvinnorna och den 
enskilde mannen svarar är att mannen vill ha bilder hellre än information, kvinnorna anser att 
informationen är minst lika viktigt. Information och bilder behöver vara tillsammans annars blir 
det en sämre upplevelse av produkten. Kvinnorna anser att dålig informationskvalitet drar ner 
intrycket av webbplatsen, det säger även mannen. Det skapar ett oseriöst intryck hos dem. 
Kvinnorna är i det stora hela osäkra och väljer välkända e-handelsföretag att handla ifrån när 
de handlar om säkerheten. Det finns de som säger att de är mindre försiktiga och naiva men de 
väljer säkra betalningsalternativ vilket kan tyda på osäkerhet. I den här kategorin svarar 
kvinnorna att de aldrig upplevt behov av att chatta med kundservice, en kvinna svarar att hon 
inte chattat men behov av det kan vara angående skicka tillbaka varor, snabba och enkla frågor. 
Mannen säger att de kan handla om att få snabba svar.  
 
5.1.3 Latent lojalitet 
I kategorin latent lojalitet handlar båda, M 39 och M 59, fåtal gånger vilket tyder på låg 
beteendemässig lojalitet och hamnar här i Dick och Basus (1994) fyra typer av lojalitet. Dock 
kan det diskuteras om M 59 kanske borde hamna i kategorin lojalitet då han besöker en och 
samma webbplats, han söker inte nya webbplatser och jämför inte. Antalet gånger han handlar 
per år kan inte mätas upp tillräckligt för att det ska leda till hög beteendemässig lojalitet enligt 
oss. Det här kan stödjas av Chang och Chen (2008) och Lin et al. (2018b) som definierar e-
lojalitet som upprepade köp under långvarig period. M 39 väljer att jämföra ibland även om han 
inte söker efter nya webbplatser. Även han återkommer såpass få gånger att beteendemässig 
lojaliteten inte blir tillräckligt hög, vilket kan kopplas till det som Hernant och Boström (2010) 
säger att lojalitet kan mätas genom återköpsfrekvens.  
 
M 39 vill alltid gå och prova kläder först i fysisk butik innan han köper, vilket kan leda till att 
han inte handlar online. Impulsköp menar han däremot leder till att han handlar online, detta 
skiljer sig emot M 59 som direkt besöker webbplatsen han brukar handla av när han ska köpa 
kläder. Därför kan det tydas på att M 59 kan ha något högre attitydmässig lojalitet än M 39. De 
två männen i denna kategori rangordnar kort A-D tvärtom och de ger fördelar samt nackdelar 
på kort E-H tvärtom. M 39 vill ha mer och bättre information medans M 59 vill ha mer bilder 
och smidigare navigering, en anledning till varför informationskvaliteten är mindre intressant 
för M 59 kan vara att han enbart handlar från en och samma webbplats. Han är van vid hur den 
webbplatsen är utformad och har kanske inte upplevt när det är sämre informationskvalitet.  
 
När det gäller att lämna ut privat information är M 59 mer osäker och vill ha säker betalning. 
M 39 vill lämna ut lite information men av annan anledning, slippa få reklam. Eftersom M 59 
har en webbplats han handlar av skapar det mer säkerhet för honom då han vet att betalningen 
är trygg. Ingen chattar med kundservice men de vill att det ska vara smidigt och få snabba svar. 
Eftersom det enbart var två av informanterna som hamnar i denna kategori utifrån indelningen 
av svaren kan det vara problematiskt att analysera i det stora hela hur kategorin latent lojalitet 
upplever webbplatsdimensioner. Fler i kategorin skulle behövas för att kunna finna mer 
samband och eventuella likheter eller skillnader. 
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Ingen av informanterna hamnar i kategorin ingen lojalitet då majoriteten av de tolv tillfrågade 
tycker att det är viktigt att de tycker om webbplatsen och återkommer ofta till samma webbplats. 
Det tyder på att de alla har någon form av attityd-, och beteendemässig lojalitet av olika grad 
och hamnar därför i de andra tre kategorierna i Dick och Basus (1994) fyra typ av lojalitet.   
 
5.2 Köpprocessen kvinnor och män  
Hälften av kvinnorna säger att de handlar kläder online för att de måste, resterande handlar för 
att det är roligt och smidigt. De som handlar för att det är roligt börjar sin köpprocess genom 
att besöka den webbplats där de handlat tidigare och tror att klädesplagget finns. Det framgår 
inte i deras svar om de handlar på grund av att de upptäcker eller har ett behov. En diskussion 
kan föras eftersom att de tycker att det är roligt att handla kläder och då kanske de inte har ett 
behov av att de måste köpa någonting. Majoriteten av kvinnorna söker efter information vare 
sig om de handlar kläder för att det är roligt eller ett måste, tolkning av svaret “ibland” blir ett 
ja. I kvinnornas svar går det att urskilja både det som Hernant och Boström (2010) och Olsson 
(2015) menar med internsökning och externsökning. På frågan om de sökte information innan 
köp handlar om externsökning, vilket majoriteten av kvinnorna valde att göra. När kvinnorna 
beskriver hur de går tillväga vid köp av nytt klädesplagg återkommer de flesta till den webbplats 
där de tror att klädesplagget finns, alltså en internsökning, så kallad minnesbaserad sökning.  
 

 
Figur 5.2. Bearbetad modell av Engel, Blackwell och Miniards femstegsmodell, kvinnors köpprocess. 
 

 
Figur 5.3 Bearbetad modell av Engel, Blackwell och Miniards femstegsmodell, mäns köpprocess. 
 
Det som kan tydas med kvinnornas svar i intervjuerna är att de spenderar mycket av sin tid i 
informationssökningsfasen (Figur 5.2), oftast på den webbplats där de tidigare har handlat. 
Hittar de inte det de behöver där börjar de om med informationssökning igen men på en annan 
webbplats de känner till. De avbryter alltså processen på en webbplats och börjar om igen på 
en annan webbplats. Detta kan ha en negativ effekt på deras lojalitet, eftersom de direkt avbryter 
processen när de inte finner produkter som de är ute efter och går direkt till nya webbplatser.  
 
Utvärdering av alternativ handlar om att de utvärderar de bekanta webbplatserna och eventuellt 
de produkter som finns på webbplatsen, men bara en av kvinnorna väljer att jämföra 
webbplatser. Att majoriteten väljer att inte jämföra gör att de inte lika lätt kan hitta andra 
webbplatser att byta till, om jämförelser görs kan det leda till att lojaliteten skiftar till nya e-
handelsföretag. Att bara en väljer att jämföra tyder på att majoriteten av kvinnorna inte 
utvärderar alternativ och hoppar över detta steg. Vid felaktigt klädesplagg kan alla utom en 
kvinna tänka sig att återkomma trots fel, om det inte upprepar sig fler gånger, det tyder på att 
de utvärderar köpet och e-handelsföretagens service. Det kan tydas att kvinnor oftast lägger ner 
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mest tid på samma steg, informationssökning, de backar sedan processen ifall de inte hittar 
produkten som de vill ha på den webbplats som de brukar besöka (Figur 5.2).  
 
Majoriteten av männen handlar online för att det är roligt och smidigt. De män som handlar för 
att de måste handla går igenom fler steg, de tänker på produkter, priser, kvalitet och pålitlighet. 
De har ett behov och går igenom fler steg i sin köpprocess när det gäller utvärdering av 
alternativ (Figur 5.3). De söker information om antingen pris eller produkter. Majoriteten av de 
män som handlar för att det är roligt väljer att söka information. Alla tillfrågade män väljer att 
spendera mest tid i steget informationssökning. De som handlar för att de måste och har ett 
behov spenderar mer tid i utvärdering av alternativ när det gäller produkter samt priser än övriga 
män. 
 
Majoriteten av männen jämför webbplatser innan de handlar, vilket visar på att de spenderar tid 
i utvärdering av alternativ. Detta kan bli negativt för lojaliteten till webbplatsen då de kan i 
jämförelsen hitta bättre alternativ som gör att de byter och handlar där istället. Hälften av 
männen söker externinformation när de handlar kläder online, en är blandning av extern-, och 
internsökning och de andra två använder sig enbart av internsökning. Sammanfattningsvis 
skiljer sig inte köpprocessen för män avsevärt åt från kvinnors. Det som skiljer är att kvinnor 
väljer att starta om köpprocessen mer än vad männen gör, genom att gå vidare och söka på 
andra webbplatser när produkten inte finns.  
 
Enligt Chen et al. (2015), Davis, Smith och Lang (2017) och Lin et al. (2018a) är kvinnor mer 
nätverksorienterade än män och män är mer uppgiftsorienterade. Kvinnor spenderar mer tid i 
inköpsfasen och samlar information än vad män gör. Det var svårt att analysera och få ett 
konkret svar på hur de skiljer sig mellan kvinnor och män, det som kan tydas i resultatet är att 
när det kommer till att jämföra webbplatser gör männen det mer än kvinnorna. Söka information 
var det väldigt likt mellan kvinnor och män. Det finns heller ingen skillnad i hur de väljer att 
samla information inför ett köp då de flesta söker information och baserar sina köp på 
internsökning, i informationssökningsfasen.  
 
Enligt Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) är köpprocessmodellen inte lika enkelriktad 
och konsumenter navigerar åt olika håll, Molenaar (2013) menar att konsumenter är mer 
medvetna om olika val och alternativ. Kvinnor och män kan byta webbplats när de inte hittar 
det de behöver och då återgår de till tidigare steg och börjar om, speciellt vid 
informationssökning. Männen väljer att jämföra webbplatser men det var två män som hade en 
mer ingående process när det sökte samt utvärderade produkter. De andra informanterna var 
mer medvetna om detta efter att de inte hittade en specifik produkt på webbplatsen de brukar 
besöka, då var de mer benägna till att söka sig vidare till andra alternativ.  
 
Majoriteten av de tillfrågade kan tänka sig att återkomma till en webbplats trots ett felaktigt 
klädesplagg, vilket visar på nöjdhet med köpet som Hernant och Boström (2010) nämner att 
konsumenter utvärderar efter att ett köp är gjort. Det är enbart en kvinna som säger att hon inte 
skulle återkomma och det kan kopplas till Evans, Jamal och Foxall (2008) som säger att 
konsumenter sviker företag för att de inte är nöjda med erfarenheten. De övriga i intervjun 
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behöver uppleva upprepade fel och brister i hur e-handelsföretaget hanterar felaktiga leveranser 
eller felaktiga varor vilket tyder på att de kan svika vid upprepade misstag och fel från e-
handelsföretagen. Hernant och Boström (2010) menar att i köpprocessen bör det tas hänsyn till 
individfaktorer, vissa svårigheter kan vara att vi inte har tillräcklig information kring exakt hur 
de köper, tidigare köp och hur de återkommer till webbplatserna. Kanske fler frågor kring detta 
hade behövts för att få mer utmärkande svar och jämförelse mellan kvinnor och män, men 
övergripande visar resultatet att de väljer samma webbplatser och spenderar likvärdig tid i 
informationssökning. Det som skiljer sig är att männen jämför mer än kvinnorna (Figur 5.2 och 
5.3). 
 
5.3 Skillnader och likheter mellan kvinnor och män   
Männen är mer utspridda än vad kvinnorna är när det kommer till attityd-, och beteendemässig 
lojalitet. Kvinnorna hamnar antingen i kategorin lojalitet eller i falsk lojalitet. Majoriteten av 
kvinnorna hamnar i falsk lojalitet och majoriteten av männen var i kategorin lojalitet samt två 
män i latent lojalitet. Överlag visar det att det skiljer sig hur webbplatsdimensionerna 
rangordnas utifrån de olika lojalitetskategorierna de hamnar i. Kvinnorna i kategorin lojalitet, 
som inte är av majoritet för deras kategori väljer att ha navigering på första plats, i kategorin 
falsk lojalitet är det två som väljer estetik och informationsinnehåll först sen en som väljer 
navigering. Hälften av kvinnorna väljer alltså navigering först. Männen i kategorin lojalitet, där 
de var av majoritet, väljer två navigering först och en väljer informationsinnehåll. I falsk 
lojalitet är det en man som väljer estetik först. I kategorin falsk lojalitet är det övergripande 
populärt med estetik först och i kategorin lojalitet är de övergripande navigeringskvalitet. 
Kvinnor och män anser båda, ur de olika lojalitetskategorierna, att estetik och information hör 
samman kring klädesplagg.  
 
Cyr (2008) menar att om konsumenter är missnöjda med informationsinnehållet på en 
webbplats, kommer de att lämna utan att handla. Kim och Niehm (2009) nämner att 
informationskvalitet återspeglar övergripande kvalitet på produkterna som konsumenter 
granskar och det är en av de viktigaste dimensionerna. Resultatet visar att majoriteten av både 
kvinnorna och männen menar att informationskvalitet på webbplatser är avgörande om de väljer 
att stanna kvar och handla eller inte, då kvaliteten på informationen ger ett sämre intryck om 
det är mindre bra utformat. Det som kan diskuteras utifrån empirin är ifall informanterna menar 
informationsinnehåll eller informationskvalitet då dessa är snarlika. Båda innebär att 
produkttexterna ska vara innehållsrika samt ha god kvalitet, informanterna kan se på dessa 
dimensioner liknande, och båda påverkar i så fall webbplatsen tillit. När informationskvaliteten 
är dålig upplever informanterna att produkter och även hela upplevelsen av webbplatsen blir 
negativ. Det skapar en osäkerhet hos dem, vissa vill inte stanna kvar och handla av e-
handelsföretaget. Trots detta placeras informationskvalitet i nio av 12 fall sist vid 
rangordningen av korten vilket tyder på att det inte är den viktigaste dimensionen när 
dimensionerna ställs mot varandra. Dimensionens vikt och betydelse visar sig mer i deras övriga 
svar.  
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Enligt Chen et al. (2015), Davis, Smith och Lang (2017) och Lin et al. (2018a) upplever kvinnor 
större risk med onlineshopping än män. Kim och Lennon (2008) och McCormick et al. (2014) 
menar att det kan vara avskräckande att inte kunna undersöka föremål innan köp, detta undviker 
de tillfrågade genom att bland annat prova i fysiska butiker innan eller att betala via faktura då 
de inte behöver ligga ute med pengar innan varorna kommer. Det kan kopplas med resultatet 
som visar att kvinnorna i undersökningen är i majoritet mer osäkra när de kommer till att lämna 
ut privat information samt vid betalning, även om de ibland inte uttrycker det direkt, går det att 
analysera det ur deras svar. Majoriteten av de tillfrågade informanterna hade inte någon 
erfarenhet av när online shopping inte kändes tryggt, men de visar på en ovisshet och osäkerhet 
med att handla över internet. Resultatet tyder även på att majoriteten av män och alla kvinnor 
inte känner något problem med att inte kunna undersöka kläder innan köp. Det som utmärker 
mer än bara betalning och att lämna ut privat information är att webbplatsdimensionen 
informationskvalitet kan komma att påverka både kvinnor och män i hur de upplever e-
handelsföretaget som säker.  
 
Service ska innehålla personlig och kunnig kundservice, samt servicepersonifiering som ska 
svara snabbt på frågor (Lee & Park, 2009; Zhou, Lu & Want, 2009). Resultatet visar att 
kvinnorna i kategorin lojalitet vill ha svar på frågor kring mått samt kvalitet på produkter när 
de använder sig av kundservice, männen vill ha information om speciella utgåvor. I kategorin 
falsk lojalitet hade kvinnorna inga större skäl till att använda sig av kundservice, vilket skiljer 
sig mot kvinnorna i kategorin lojalitet. Männen i kategorin falsk lojalitet och i latent lojalitet 
svarar att anledning till att använda sig av chattfunktion kan vara om de vill ha snabba svar eller 
ställa enkla frågor om exempelvis storlekar. Informanterna vill ha kunniga, korrekta och snabba 
svar från kundservice. Dock finner vi övergripande att ingen ville ha direkt och personlig 
service, utan det är mer fokus på enkla frågor och svar.  
 
Det skiljer det sig mellan kvinnor och män när det kommer till vilken lojalitetskategori de 
hamnar i, männen är mer lojala och kvinnorna är mer falskt lojala. De flesta vill att estetik och 
informationsinnehåll ska vara så utförliga som möjligt för att skapa en övergripande bild av 
produkten. Flertalet kvinnor och män nämner att det kan vara viktigt att se klädesplaggen i 
många bilder, ur olika vinklar och möjlighet till zooming till exempel. Enligt informanterna 
behöver informationen innehålla storleksguider, fabrikat, mått och specifik information 
tillhörande klädesplagget. Det kan kopplas till Kim och Lennon (2008) som menar att en 
anledning till att inte köpa kläder online handlar om osäkerhet om passform och storlek på 
kläder, de menar att konsumenter behöver få tillgång till bättre utformade bilder och 
produktpresentationer. Majoriteten av de tillfrågade informanter efterfrågade detta vilket tyder 
på dess vikt. Lin et al. (2018a) nämner vikten att e-handelsföretag vet om kvinnor och mäns 
preferenser när de utformar sina webbplatser. Det kan tydas i undersökningen att det inte finns 
någon specifik skillnad i deras preferenser vid webbplatsdimensionerna, e-handelsföretag bör 
därför designa webbplatserna som Lin et al. (2018a) föreslår, genom neutral design. 
 
Enligt Cyr (2008) och Hasan (2016) behöver navigering på webbplatser vara noggrann, hjälpa 
användaren av webbplatsen att hitta olika delar, spara tid, minimalt antal steg och sökfunktionen 
måste vara direkt och enkel. När det handlar om navigeringskvalitet vill både de tillfrågade 
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kvinnorna och männen att det ska vara enkelt att backa tillbaka och hamna på tidigare ställe på 
webbplatsen, scrolla upp och ner samt bra sökfilter och enkelhet att hitta kläderna. Det ska även 
finnas samband mellan navigering och sökning samt snabbt att checka ut. Filtrering vid 
navigering av klädprodukter ska även vara smidig.  
 
Sammanfattningsvis framkom det inom alla lojalitetskategorier att de väljer att återkomma till 
webbplatser de tidigare har besökt och köpt kläder ifrån. Vilket kan kopplas till det som 
Christodoulides och Michaelidou (2011) nämner angående definition av e-tillfredsställelse, 
som innebär konsumenternas nöjdhet med tanke på deras tidigare inköpserfarenhet. 
Tillfredsställelse är enligt Hernant och Boström (2010) en fas som kan leda till att konsumenter 
blir lojala. Tre kvinnor och en man säger att de handlar på flera webbplatser, de övriga är det 
svårt att tyda ifall det är en eller flera. Det kan kopplas till det som Roy och Butaney (2014) 
menar att konsumenter kan ha starka känslor för fler, så kallad CRL, men väljer att göra inköp 
på specifika webbplatser mer än andra. Det är en blandning av e-lojaliteten gentemot flera 
webbplatser. Det är svårt att tyda om de övriga informanterna har flertalet webbplatser eller inte 
som de handlar kläder av, i så fall skulle CRL kunna diskuteras ytterligare men vi kan se det 
tydligt på de fyra av informanterna som uttrycker sig direkt angående flertalet webbplatser de 
handlar kläder av.  
 
5.4 Direkt och indirekt påverkan för lojalitet 
Figur 5.4 visar webbplatsdimensionernas påverkan utifrån det empiriska resultatet i jämförelse 
med den teoretiska referensramen. Resultatet visar bland annat på skillnader och likheter som 
undersökningen fått fram. 

Webbplatsdimension Empiri Teori 

Estetik Indirekt påverkan enskilt, direkt 
tillsammans med andra 
webbplatsdimensioner till 
exempel informationsinnehåll 
kring produkter. 

Enligt Roy och Butaney (2014) har dimensionen 
en direkt påverkan på lojaliteten. Chang och Chen 
(2008) menar att estetik inte har en direkt påverkan 
utan en indirekt effekt genom att de påverkar 
nöjdhet hos konsumenter. 

Navigeringskvalitet Direkt påverkan. Enligt Roy och Butaney (2014) har dimensionen 
en direkt påverkan på lojaliteten. Ahn, Ryu och 
Han (2007) och Hasan (2016) menar att 
dimensionen har en direkt påverkan då en otydlig 
navigering leder till att konsumenter lämnar 
webbplatsen. 

Informationsinnehåll Indirekt påverkan. Enligt Roy och Butaney (2014) har dimensionen 
en direkt påverkan på lojaliteten. 

Informationskvalitet Direkt påverkan. Enligt Roy och Butaney (2014) har dimensionen 
en direkt påverkan på lojaliteten. 

Service Indirekt påverkan. Enligt Roy och Butaney (2014) har dimensionen 
en indirekt påverkan på lojaliteten. 
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Säkerhet Direkt och indirekt påverkan. Riquelme och Román (2014) menar att 
konsumenters integritet skadas och det skapas 
negativ attityd om konsumenter känner sig osäkra 
med e-handelsföretag.  

Figur 5.4. Webbplatsdimensioner utifrån empiri och teori. 

Det vi kan tyda från empirin är att estetik har en indirekt effekt då informationsinnehåll behöver 
hjälpa till att väga upp bilderna för klädesplaggen. Därför får dessa två dimensioner en direkt 
påverkan tillsammans men inte enskilt. Chang och Chen (2008) menar att e-handelsföretag 
behöver ge konsumenterna ett första intryck genom exempelvis färg, grafik och design. Estetik 
i denna undersökning var mestadels fokuserad på bilder på kläder, färg och design nämndes 
fåtal gånger och därför blir de svårt att avgöra ifall det har en direkt effekt på lojaliteten. Det är 
bara några få av informanterna som nämner färger och design på webbplatserna som viktigt vid 
en bra webbplats. Estetik är en framgående dimension för de informanter som hamnade i 
kategorin falsk lojalitet, vilket också kan ha en viss effekt på den indirekta påverkan.  
 
Hasan (2016) nämner att för att öka tillit hos konsumenter behöver e-handelsföretag erbjuda 
relevant information kring produkter. Informationskvaliteten visar på direkt påverkan, 
konsumenterna anser det är avgörande för trygghet och tilltro till webbplatser. I kategorin 
lojalitet är det majoriteten som väljer informationskvalitet på sista plats vid rangordning av 
korten. Detta kan tyda på att de känner sig så pass trygga och lojala mot de e-handelsföretag de 
handlar av att de inte är den viktigaste då de vet att det fungerar. Men i deras övriga svar kring 
fördelar och nackdelar på korten E-H framkommer det tydligare att det är en viktig dimension 
som behöver vara bra för att de ska återkomma och handla igen. Majoriteten av de tillfrågade 
spenderar tid i informationssökningsfasen i köpprocessmodellen. Det kan kopplas till att de 
tycker informationskvalitet dimensionen är viktig och skapar säkerhet då de tar sig till mycket 
information inför deras köp.  
 
Enligt Ahn, Ryu och Han (2007) och Hasan (2016) kan otydlig navigering få konsumenter att 
lämna eller byta till andra webbplatser. Riquelme och Román (2014) menar att om 
konsumenters integritet skadas skapas de negativ attityd gentemot e-handelsföretaget, de 
behöver erbjuda säkerhetsföreskrifter för att inte skapa oro. Navigeringskvalitet är den andra 
dimensionen som informanterna anser är viktig för att de ska återkomma till en webbplats. 
Majoriteten av kvinnorna och männen anser att mindre bra navigering skulle få dem att tröttna 
och byta webbplats. Navigeringskvalitet har en direkt påverkan för lojaliteten. Säkerhet finner 
vi har en direkt och indirekt påverkan, eftersom konsumenterna vill använda sig av säkra och 
bekanta betalningsmöjligheter samt handla kläder av välkända e-handelsföretag. Men de 
tillfrågade uttrycker inte direkt att de känner osäkerhet när de handlar online men det uttrycker 
sig i andra svar som de ger. Empirin visar att intervjupersonerna inte upplevt denna osäkerhet, 
vilket påverkar deras tillit till e-handelsföretaget. Eftersom informanterna väljer att handla av 
välkända e-handelsföretag som de skapat tillit till finns de ingen oro eller risk när de handlar 
online. Service känns i vissa fall mer indirekt än direkt då majoriteten av informanterna inte 
ville eller hade erfarenhet av att chatta, de kontaktade inte e-handelsföretaget om de inte hade 
snabba enkla frågor. De visar på att de inte behöver få service personlig och anpassad efter dem. 
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Det som är det viktigaste inom service är att information om hur de kan kontakta e-
handelsföretaget är lätt och snabb att hitta, alltså navigeringskvalitet. Alla tillfrågade, vare sig 
lojalitetskategori, kan tänka sig att återkomma om e-handelsföretaget erbjuder bra service. På 
så vis kan service vara en direkt påverkan för lojalitet då de kan tänka sig att återkomma, men 
i deras övriga svar väljer de inte att utnyttja service genom exempelvis chatt vilket gör att 
service blir mer indirekt.  
 
5.5 Sammanfattning analys 
Köpprocessen skiljer sig inte märkbart mellan informanterna, det som skiljer är att männen 
jämför webbplatser mer än vad kvinnorna gör. De båda väljer att lägga mest tid i 
informationssökningsfasen, något mer som skiljer är att männen lägger mer tid vid utvärdering 
av alternativ. Kvinnorna väljer ofta att avbryta sin köpprocess om de inte hittar det de behöver 
på en webbplats vilket påverkar deras lojalitet negativt. Då männen jämför mer kan deras 
lojalitet påverkas då de eventuellt hittar nya webbplatser att handla ifrån. Majoriteten av både 
kvinnor och män söker inte efter nya webbplatser att handla ifrån i informationssökningsfasen. 
Det finns en blandning mellan nätverksorienterad och uppgiftsorienterade mellan kvinnor och 
män. Majoriteten av de tillfrågade återkommer till webbplatsen trots felaktiga ordrar, vilket 
visar på lojalitet och nöjdhet med e-handelsföretaget.  
 
Inom kategorin lojalitet placerar majoriteten av informanterna navigeringskvalitet högst upp, i 
kategorin falsk lojalitet placeras informationsinnehåll och estetik bland de första platserna. I 
kategorin latent lojalitet placeras webbplatsdimensionerna mer olikt än de andra, dock är det 
bara två män som hamnar i denna kategori. Inom kategorin lojalitet och falsk lojalitet är 
informationskvalitet, trots en sista plats för majoriteten i rangordningen av 
webbplatsdimensionerna, viktigt då det skapar tillit och säkerhet för e-handelsföretaget. I 
kategorin latent lojalitet uttrycker de inte att informationskvalitet skapar osäkerhet. Eftersom 
både kvinnor och män väljer att söka efter information och spenderar mycket tid i 
informationssökningsfasen blir informationskvalitet dimensionen extra viktig och påverkar 
deras upplevelse samt lojalitet. Majoriteten av de tillfrågade vill att navigeringskvalitet ska vara 
bra utformad annars väljer de att inte handla och lämnar webbplatsen. Män hamnar i flera 
lojalitetskategorier vid attityd-, och beteendemässig lojalitet än vad kvinnorna gör. Analysen 
från resultatet visar att kvinnor är mer beteendemässigt lojala och män mer attitydmässigt lojala 
beroende på var de hamnar i Dick och Basus (1994) fyra typer av lojalitet. Analysen tyder på 
att kvinnor är mer osäkra när de ska lämna ut privat information och vid betalning än män, 
vilket kan vara orsaken till att kvinnor inte har lika hög attitydmässig lojalitet. Fyra av 
informanterna handlar på flertal webbplatser, vilket tyder på CRL, Consumer Relativ Loyalty, 
då de har känslor för flera webbplatser eller e-handelsföretag men väljer att köpa på specifika 
webbplatser. Sammanfattningsvis visar estetik, informationsinnehåll och service på en indirekt 
påverkan för lojaliteten. Säkerhet har en direkt och indirekt påverkan. Estetik och 
informationsinnehåll blir indirekta enskilda men tillsammans skapar de en direkt påverkan. 
Informationskvalitet och navigeringskvalitet har en direkt effekt på konsumenternas lojalitet.    
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6. Slutsats  
I följande kapitel presenteras uppsatsens slutsats och besvaras frågeställningen samt syftet med 
undersökningen. I kapitlet presenteras även studiens bidrag, rekommendationer och förslag till 
framtida forskning.  
 
6.1 Forskningsfråga 
Hur påverkas lojalitet inom e-handeln av kvinnor och mäns upplevelse av 
webbplatsdimensioner vid köp av kläder?  
 
Genom att studera hur konsumenter upplever webbplatsdimensioner vid köp av kläder online 
visar det att informationskvalitet och navigeringskvalitet har en direkt påverkan på både kvinnor 
och mäns lojalitet. Informationskvalitet har en effekt på hur konsumenter upplever en webbplats 
eller ett e-handelsföretag som trovärdig och säker. Navigeringskvalitet har en effekt på 
konsumenterna då irritation kan skapas om det är krångligt och svårt att navigera sig runt på 
webbplatsen. När någon av dessa två webbplatsdimensioner är mindre bra utformade väljer 
konsumenter att inte stanna kvar eller att återkomma till en webbplats.  
 
Konsumenterna, både kvinnor och män, spenderar mycket tid i informationssökningsfasen i 
köpprocessen. Därav blir information och dess kvalitet ännu viktigare då konsumenterna fattar 
avgörande beslut i denna fas. Dimensionerna, informationskvalitet och navigeringskvalitet, har 
därför en stark påverkan för lojaliteten. De övriga dimensionerna har en liten till viss påverkan 
på lojalitet, men de behöver kompenseras av varandra. Ett exempel är att dimensionerna estetik 
och informationsinnehåll kring produkterna är viktiga att uppleva tillsammans för 
konsumenterna. Därför blir de tillsammans en direkt effekt för lojaliteten men indirekt separata. 
 
Resultatet från undersökningen visar att män väljer att jämföra mer när de handlar kläder online 
än kvinnor, detta påverkar lojaliteten då männen lättare kan byta till andra bättre webbplatser. 
Män väljer att handla på specifika webbplatser på grund av vana mer än kvinnor, detta har också 
en påverkan på lojaliteten då vanebeteende har en direkt påverkan för lojalitet som skapas. 
Baserat på det empiriska resultatet hamnar kvinnor och män i olika lojalitetskategorier beroende 
på deras attityd-, och beteendemässig lojalitet gentemot e-handelsföretag och dess 
webbplatsdimensioner. Övergripande visar det att männen är mer spridda än kvinnorna i Dick 
och Basus (1994) fyra typer av lojalitet. Kvinnorna överlag är mer falskt lojala, och finner mer 
risker med att handla online samt lämna ut privat information än männen som är mer lojala eller 
latent lojala. Det visar alltså på en högre attitydmässig lojalitet hos männen och en högre 
beteendemässig lojalitet hos kvinnorna.  
 
6.2 Uppsatsens bidrag till praktiken och teori 
Uppsatsen har bidragit till att ge djupare kunskap för hur marknadsförare och e-handelsföretag 
kan påverka lojalitet utifrån kvinnor och mäns upplevelser av webbplatsdimensioner. 
Uppsatsen har bidragit till djupare insikt hur kvinnor och män handlar kläder online och 
upplever webbplatsers olika dimensioner. Undersökningen visar att utformningen av 
dimensionerna informationskvalitet och navigeringskvalitet är viktiga för konsumenternas 



 
 

53 

lojalitet och tillit till e-handelsföretag. Dessa två har en stark påverkan för om kvinnor och män 
väljer att stanna kvar eller återkomma till e-handelsföretaget. Eftersom kvinnor och män väljer 
att söka efter information när de handlar kläder online spenderar de mycket tid i detta steg i 
köpprocessen. Därför är det viktigt att ha bra informationskvalitet för att konsumenterna inte 
ska bli benägna att byta till andra webbplatser. Undersökningen tyder på att kvinnor och mäns 
preferenser för webbplatser inte skiljer sig mycket åt, e-handelsföretag behöver marknadsföra 
sig liknande åt dessa målgrupper då de upplever webbplatsdimensioner på liknande sätt.  
 
Uppsatsen har bidragit med kunskap till de luckor som fanns inom teorin för köpprocessen i 
online sammanhang, där viss skillnad mellan kvinnor och män belyst. Köpprocessen online är 
inte en enkelriktad process utan konsumenterna hoppar mellan de olika stegen och spenderar 
mest tid i informationssökningsfasen. Uppsatsen har även bidragit till mer kunskap om 
webbplatsdimensionerna, hur de påverkar lojaliteten vid köp av kläder online. Genom denna 
undersökning har nya insikter skapats kring hur lojalitet kan påverkas och att kvinnor samt 
mäns preferenser inte skiljer sig märkbart vid köp av kläder online.  
 
6.2.1 Rekommendationer till e-handelsföretag 
Rekommendation utifrån denna uppsats är att e-handelsföretag bör vara extra uppmärksamma 
med hur informationskvalitet och navigeringskvalitet ger sig uttryck på webbplatsen. 
Lojaliteten påverkas om någon av dessa två dimensionerna är sämre utformad, konsumenterna 
väljer då att inte stanna kvar. Vid navigeringskvalitet vill konsumenter bland annat ha enkla 
sökfunktioner, enkel filtrering även kunna backa fram och tillbaka utan krångel. 
Konsumenterna nämner även att de inte vill ha för mycket val när de navigerar runt på 
webbplatserna och de vill kunna checka ut smidigt vid kassan. Informationskvalitet bör vara 
snabb att hitta och enkel att läsa för att skapa sig en uppfattning om produkterna. Konsumenter 
vill även att texter, såsom typsnitt, ska vara enhetligt och passande för webbplatsen. Internet 
erbjuder många olika alternativ och sökfunktioner, därför behöver e-handelsföretagen fokusera 
på dessa för att inte konsumenterna ska välja andra webbplatser.  
 
Kvinnor och mäns preferenser kring dimensionerna skiljer sig inte märkbart därför behöver e-
handelsföretag skapa en neutral och likvärdig webbplats för både kvinnor och mäns preferenser. 
Konsumentbeteende som sker online handlar om att smidigt kunna hitta information och olika 
alternativ, e-handelsföretagen bör lägga resurser på att skapa en användarvänlig webbplats där 
information och produkter finns lättillgängligt. E-handelsföretag behöver även försäkra 
konsumenterna om deras säkerhet när de handlar kläder online, då kvinnor speciellt finner 
onlineshopping mer riskfyllt.  
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
Utifrån arbetets gång har intressanta synvinklar och tankar kommit upp som är av intresse att 
undersöka närmare för lojalitet inom e-handeln. Något som framkom ur empirin var att några 
av de tillfrågade kvinnorna och männen nämnde pris och jämförde produkter utifrån priset. 
Detta kan ha en betydelse för om konsumenter byter till ett billigare alternativ. Vidare forskning 
kan göras om priset är en avgörande roll för valet att handla kläder online och om priset är en 
avgörande faktor för skapande av lojalitet.  
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I uppsatsen intervjuades 12 informanter och fler behöver studeras, dels för att tydliggöra hur 
fler konsumenter handlar kläder online samt jämföra kvinnor och mäns perspektiv. Det kan 
diskuteras om det kan dras tydliga kopplingar till skillnader mellan kvinnor och män, men 
resultatet ger en viss inblick och antydan på hur de upplever webbplatsdimensioner och klädköp 
online. Vidare forskning kan ge möjlighet att studera kvinnor och mäns köpprocess närmre, 
kanske genom fler djupintervjuer eller eventuellt enkäter där flertalet röster kommer fram. Det 
kan vara intressant att studera andra produktkategorier än kläder och om de skiljer sig i 
köpprocessen, om webbplatsdimensionerna rangordnas annorlunda och jämförelser av olika 
webbplatser. Vidare forskning kan även vara att studera andra demografiska faktorer, inkomst 
och ålder, för att få ytterligare insikt i konsumenters köpprocess samt lojalitet. Det kan vara 
betydelsefullt att studera informationskvalitet och navigeringskvalitet närmre och mer 
djupgående då dessa två var de enda dimensionerna som påverkade lojaliteten direkt enskilt. 
 
Annat förslag till framtida forskning kan vara att gå in på djupet för attityd-, och beteendemässig 
lojalitet då undersökningen visar på en skillnad mellan kvinnor och män, vad det kan bero på 
och eventuellt hur e-handelsföretag kan arbeta med att skapa lika hög attityd för både kvinnor 
och män. Sammanfattningsvis i och med den ständiga utvecklingen inom teknologi kommer e-
handeln utvecklas och bidra med många nya idéer i framtiden. Ny teknologi kan bidra med nya 
sätt att presentera produkter för konsumenter och deras sätt att handla kläder online. En 
intressant fortsatt forskning kring ämnet är just framtidsperspektiv och hur klädhandeln 
eventuellt kommer att förändras samt hur konsumentbeteendet kommer att påverka lojaliteten 
därigenom.  
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8. Bilagor 
8.1 Intervjuguide 
 

Teori Frågor Vad frågorna ska belysa 

Lojalitet och 
tillfredsställelse 

- Vad får dig att gå tillbaka till en 
webbplats som du har handlat kläder av 
tidigare? 
- Brukar du handla på samma 
webbplats? Varför samma/varför inte? 
- Är det viktigt att du tycker om 
webbplatsen som du handlar på? 
- Handlar du från samma webbplats för 
att du är van att göra det när du handlar 
kläder? 
- Vad skulle kunna få dig att 
rekommendera webbplatsen till en vän 
eller bekant? 
- Hur ofta handlar du kläder online? 

För att kunna ta reda på informanternas 
grad av attityd-, och beteendemässig 
lojalitet är det viktigt att bland annat ta 
reda på återvändning till webbplatser, 
varför de väljer specifika webbplatser 
och vad som får dem att köpa av e-
handelsföretagen igen. 
Lojalitetsbegreppet genomsyrar andra 
frågor och teorier dessutom. 

Klädhandel online och 
e-handel 

- Varför handlar du kläder online? 
- Hur skulle du beskriva en bra 
webbplats för klädbutiker? 
- Hur skulle du beskriva en dålig 
webbplats för klädbutiker? 

Varför de väljer att handla online och 
beskrivning av bra samt dålig 
webbplats kan belysa hur de vill att en 
webbplats ska vara och beskriver 
webbplatsdimensioner utan att det 
nämns. 

Köpprocessen och 
konsumentbeteende 

- Om du behöver köpa ett nytt 
klädesplagg hur går du tillväga? Ge 
exempel. 
- Brukar du söka efter nya webbplatser 
att handla från? 
- Brukar du söka information innan du 
ska köpa ett klädesplagg? Ge exempel 
när du gör det. 
- Jämför du webbplatser innan du 
handlar kläder? 
- Handlar du kläder online för att du 
måste eller för att det är roligt? 
- Kan ett felaktigt klädesplagg göra att 
du inte återvänder till webbplatsen? 

Köpprocessen och konsumentbeteende 
belyser hur de går tillväga vid köp och 
val av webbplatser, till exempel om de 
väljer att söka information och jämföra 
alternativ. Deras köpprocess och 
konsumentbeteende kan ha betydelse 
för deras lojalitet. 

Webbplatsdimensioner: 
estetik, 
navigeringskvalitet, 
informationsinnehåll  
och 
informationskvalitet 

Kort A: (Estetik) 
Kort B: (Navigeringskvalitet) 
Kort C: (Informationsinnehåll) 
Kort D: (Informationskvalitet). 
Be informanten att rangordna de fyra 
korten utifrån hur de anser de olika 
dimensionerna är viktigt eller inte. 
Berätta varför den ordningen? 
  
Kort E: (Estetik, informationsinnehåll) 
Kort F: (Navigeringskvalitet, 
informationskvalitet) 
Kort G: (Navigeringskvalitet, 
informationskvalitet) 
Kort H: (Estetik, informationsinnehåll) 

Webbplatsdimensionerna; estetik, 
navigeringskvalitet, 
informationsinnehåll och 
informationskvalitet undersöktes 
genom egendesignade kort, säkerhet 
och service tillfrågades separat då det 
var enklare att utföra. Meningen med 
korten är att de ska hjälpa 
informanterna att reflektera och belysa 
det som de anser är viktigast när de 
handlar från klädbutiker online. Övriga 
frågor är till för att belysa ifall det 
finns osäkerhet kring svar och vad de 
tycker om specifika dimensioner. 



 
 

61 

Be informanten att ge 
fördelar/nackdelar på varje kort. 
  
Övriga frågor kring 
webbplatsdimensioner: 
- Varför är det viktigt med bilder och 
färg på en webbplats? 
- Varför är det viktigt med 
beskrivningar för produkter på en 
webbplats? 
- Varför är det viktig med tydlighet i 
texter på en webbplats? 
- Varför är det viktigt att kunna förflytta 
sig kring produkter och eventuellt 
sökning samt kassa? 

Säkerhet - Hur tänker du kring att lämna ut privat 
information till webbplatser när du 
handlar kläder? 
- Kan du ge exempel om du har någon 
erfarenhet där det inte kändes tryggt? 
- Kan du ge exempel på när det känns 
tryggt att lämna ut? 
- Väljer du att betala via faktura eller 
betala direkt vid köp av kläder online? 
Varför? 
- Vad får dig att uppleva att en 
webbplats inte känns pålitlig? 

Säkerhet är en webbplatsdimension 
som har visat sig skilja mellan kvinnor 
och män i tidigare teori. Här ges 
informanterna tillfälle att reflektera 
över hur de upplever webbplatser och 
den information som behövs för att 
utföra ett köp. 

Service - Vad tycker du om att e-handelsföretag 
kan erbjuda hjälp via exempelvis chatt? 
- Brukar du chatta med kundservice när 
du handlar kläder? 
- När tycker du att det kan finnas behov 
utav detta? 
- Hur vet du att ett e-handelsföretag har 
bra support eller inte? 
- Vad är bra samt mindre bra support 
enligt dig? 
- Kan bra service från  
e-handelsföretaget göra att du kommer 
tillbaka och handlar igen? 

Service har visat sig i tidigare teorier 
som betydande faktor vid klädköp 
online. Dessa frågor belyser hur 
konsumenter anser att chatt och övrig 
support ska vara och hur de får tillit 
samt lojalitet till webbplatsen och e-
handelsföretaget genom service. 
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8.2 Kort A-H 
Kort A-D innehåller en webbplatsdimension. 

Kort A, estetik 
Bra bilder, zooming, fina färger och snygga texter. 

 
Kort B, navigeringskvalitet 
Lätt att förflytta sig runt, lätt att söka, lätt att hitta information samt checka ut/kassa. 

 
 
Kort C, informationsinnehåll 
Tydlig information om produkter, returer, leverans och köpvillkor. 
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Kort D, informationskvalitet 
Bra språk, välskrivet om klädesplagget och köpvillkor. 

 
Kort E-H innehåller en blandning av två olika webbplatsdimensioner. 
 
Kort E, estetik och informationsinnehåll 
Detta kort visar bra och tydliga produktbilder. Informationen kring bilderna är inte lika 
beskrivande och tydlig. På vänster sida av kortet visas estetik där många bilder erbjuds. På 
höger sida visas informationsinnehåll. 

 
 
Kort F, navigeringskvalitet och informationskvalitet 
Detta kort har utformats så att det är enkelt att hitta de olika delarna, sök osv men 
informationen är oklar. På vänster sida visas navigeringskvalitet och höger sida 
informationskvalitet. 
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Kort G, navigeringskvalitet och informationskvalitet 
Kortet har tydlig information om produkterna men det är dock svårare att hitta och förstå 
upplägget. På vänster sida visas navigeringskvalitet och höger sida finns informationskvalitet.  

 
 
Kort H, estetik och informationsinnehåll 
Produkterna är välbeskrivna och tydlig information. Men bilderna ger inte mycket vetskap om 
produkten. På vänster sida visas estetik och höger visar informationsinnehåll.  
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8.3 Indelning i lojalitetskategorier 
Indelning i Dick och Basus (1994) fyra typer av lojalitet. 
 
Fråga ett till tre berör attitydmässig lojalitet, fråga fyra till sju berör beteendemässig lojalitet:  

1. Vad får dig att gå tillbaka till en webbplats som du har handlat kläder av tidigare? 
2. Brukar du handla på samma webbplats? Varför samma/varför inte samma? 
3. Är det viktigt att du tycker om webbplatsen som du handlar på? 
4. Handlar du från samma webbplats för att du är van att göra det när du handlar kläder? 
5. Vad skulle kunna få dig att rekommendera webbplatsen till en vän eller bekant? 
6. Brukar du handla på samma webbplats? Varför samma/varför inte samma? 
7. Hur ofta handlar du kläder online? 

 
Här nedan presenteras informanternas svar på dessa sju frågor:  
 
Lojalitet  
K 33  

1. Berättade att det är på grund av utbud, men fri frakt är också viktigt. 
2. Ja, fyra stycken webbplatser, för att det är samma som fysiska butiker. 
3. Ja.  
4. Ja.  
5. Om e-handelsföretaget erbjuder snabb leverans, snygga varor och bra kvalitet. 
6. Ja, fyra stycken webbplatser, för att det är samma som fysiska butiker. 
7. Hon handlar sex till 12 gånger per år.  

 
K 52  

1. Det är för att hon har besökt den innan, skickat efter och det fungerade bra samt att 
hon kan lita på webbplatsen. 

2. Ja, en webbplats. Den är smidig, har bra sortiment och är snabb.  
3. Ja. 
4. Nej, inte på grund av vana utan det är för att hon tycker om den.  
5. Om den fungerar bra till exempel att det är smidigt att skicka tillbaka ett felaktigt 

plagg och man får bra service. 
6. Ja, en webbplats. Den är smidig, har bra sortiment och är snabb.  
7. Hon handlar 12–24 gånger per år.  

 
M 23  

1. Anledning till varför han väljer att återkomma till en webbplats är för kvaliteten på 
produkterna, leveranstid och övergripande upplevelse av webbplatsen.  

2. Ja, lättare att hitta runt och han har en profil.  
3. Ja. 
4. Ja. 
5. Om det finns bra användarvänlighet, kvalitet på produkter och möjlighet att bjuda in 

vänner.  
6. Ja, lättare att hitta runt och han har en profil.  
7. Han handlar 12–24 gånger per år.  
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M 29  
1. Han måste lita på e-handelsföretaget för att återkomma, om de finns nya produkter och 

om de marknadsför sig direkt till honom. Smidigt att köpa och produkterna kommer 
fram i tid. 

2. Ja, större chans att produkter som han har gillat innan finns igen. 
3. Ja. 
4. Nej. 
5. Att han litar på webbplatsen och de erbjuder något exklusivt för ett bra pris. 
6. Ja, större chans att produkter som han har gillat innan finns igen. 
7. Han handlar 24 gånger per år.  

 
M 33  

1. Om han ska återkomma behöver de erbjuda bra pris, erbjudanden, märkeskläder och 
bra leveranstid. Det är viktigt att det är smidigt att skicka tillbaka produkter som inte 
passar.  

2. Ja, fyra stycken webbplatser, för han är nöjd med passform.  
3. Ja. 
4. Ja. 
5. Om det är smidiga leveranser och returer. Priset har en viss inverkan. 
6. Ja, fyra stycken webbplatser, för han är nöjd med passform.  
7. Han handlar 12 gånger per år.  

 
Falsk lojalitet  
K 22  

1. Om hon får det hon beställt och det inte var krångligt kan hon tänka sig återkomma till 
en webbplats hon besökt tidigare. Hon vill att det ska va enkelt, smidigt och att det 
fungerar bra. 

2. Ja, för hon vet hur kläderna är.  
3. Ja.  
4. Nej.  
5. Om hon är nöjd med det hon fått, det passar och storlekarna är trovärdiga. 
6. Ja, för hon vet hur kläderna är.  
7. Hon handlar sex gånger per år.  

 
K 25  

1. Nämnde att det är på grund av produkterna och om hon är ute efter något speciellt.  
2. Ja, för hon är medlem och får poäng. Handlar från två stycken webbplatser. 
3. Nej. 
4. Ja. 
5. Om allting fungerar, inte finns några problem och snabb leverans. Något som är extra 

speciellt. 
6. Ja, för hon är medlem och får poäng. Handlar från två stycken webbplatser.   
7. Hon handlar 12 gånger per år.  
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K 38  
1. Det beror på om e-handelsföretaget erbjuder snabb leverans, bra kvalitet och snygga 

varor.  
2. Ja, för de är säkra och välkända. 
3. Ja.  
4. Nej. 
5. Om de erbjuder snabb leverans, bra kvalitet och snygga varor.  
6. Ja, för de är säkra och välkända. 
7. Hon handlar sex gånger per år. 

 
K 42  

1. Om det tidigare har gått snabbt kan hon återkomma till webbplatsen och om det är 
smidigt.  

2. Ja, ett par stycken webbplatser, för de är olika sortiment på olika sidor. 
3. Nej. 
4. Ja. 
5. Om e-handelsföretaget levererar snabbt, får det som är förväntat och det ska gå fort. 
6. Ja, ett par stycken webbplatser, för de är olika sortiment på olika sidor. 
7. Hon handlar sex gånger per år.  

 
M 24  

1. Han väljer att återkomma om allt har funkat bra och i andra hand priset. Det som ska 
funka bra är när leveranstider hålls, rätt produkt som kommer, kundtjänst och 
möjlighet till fakturabetalning. 

2. Ja, bra leveranstid, låg fraktkostnad och är medlem. 
3. Nej. 
4. Ja. 
5. Om det är en kombination av bra pris och funktion.  
6. Ja, bra leveranstid, låg fraktkostnad och är medlem. 
7. Han handlar sex gånger per år.  

 
Latent lojalitet  
M 39  

1. Han återkommer till en webbplats om han har upplevt att kläderna har bra kvalitet och 
att han blivit nöjd med föregående köp.  

2. Ja, för han är nöjd precis som i fysiska butiker. 
3. Ja. 
4. Ja. 
5. Om det är bra kvalitet på produkterna, samt rimlig och korrekt leveranstid.  
6. Ja, för han är nöjd precis som i fysiska butiker. 
7. Han handlar två till tre gånger per år.  

M 59  
1. Det är för att han känner sig hemma där. Det är lätt att hitta, det är snabbt och han vet 

hur det funkar. 
2. Ja, smidigt och han känner sig som hemma där.  
3. Ja. 
4. Ja. 
5. Om det fungerar bra med köp och leverans. 
6. Ja, smidigt och han känner sig som hemma där.  
7. Han handlar tre gånger per år. 



 
 

68 

8.4 Individuella reflektioner 

8.4.1 Hanna Ahlinder 
När det väl blev bestämt att jag och Julia skulle skriva tillsammans fanns en viss bild av vilket 
ämnesområde vi ville skriva om inom marknadsföring. Ambitionen var hög då vi ville skriva 
om ett brett område och få med så mycket som möjligt. För att det skulle vara hanterbart var vi 
tillslut tvungna att smala av ämnesområdet och begränsa oss. Att fundera fram och tillbaka 
gjorde att vi tillslut bestämde oss och ämnet blev ett gemensamt val som diskuterats fram. Jag 
och min skrivpartner har skrivit tillsammans i tidigare kurser och grupparbeten vilket jag 
upplever har varit till stor nytta. Jag vet hur hon fungerar och vi kompletterar varandra väldigt 
bra. Jag har ett förtroende och litar på Julia vilket jag anser är viktigt när samarbete ska ske 
under så pass lång tid som vid ett examensarbete. Kommunikationen mellan oss har varit god 
under arbetets gång, beslut har diskuterats och fattats tillsammans. Då jag tycker om att planera 
och ha kontroll har det varit viktigt för mig att ha koll på olika datum och blicka framåt för att 
kunna vara i fas. Jag upplever att båda har strävat efter att ha framförhållning under arbetets 
gång vilket har lett till att vi har kunnat arbeta metodiskt och i slutändan haft tiden på vår sida.  

Arbetsfördelning  
Jag tycker att båda är väldigt ansvarsfulla och vill göra sitt bästa vilket har underlättat 
arbetsfördelningen. Vi har träffats nästan varje dag från start och skrivit tillsammans. Efter varje 
dag har vi avslutat med att bestämma tillsammans vad som ska göras tills nästa gång vi ses, 
exempelvis att ha läst igenom det som skrivits eller sammanfatta ett visst antal vetenskapliga 
artiklar. Detta har gjort att jag vet vilka krav som min skrivpartner har på mig och vad jag 
behöver leverera till nästa gång. Vi har använt oss av ett skrivprogram där jag kan se vad Julia 
ändrat och tvärtom. Det har även funnits möjlighet till att skriva kommentarer i texten, dessa 
kommentarer har vi sedan gemensamt gått igenom och tagit bort eller ändrat. På så vis har vi 
kunnat fortsätta att läsa samt skriva enskilt och ändå få tillgång till varandras ändringar som 
gjorts. Detta har jag tyckt varit väldigt skönt då jag ibland behöver mer tid för att kunna läsa i 
lugn och ro. När vi letade vetenskapliga artiklar till uppsatsen delades dessa upp så lika som 
möjligt och ett fåtal gånger fick den andra läsa någon mer. Dialog har alltid funnits där för att 
kontrollera att det var okej om den andra fick läsa mer eller gjorde något ytterligare än den 
andra. När empirin skulle samlas in utfördes den första intervjun tillsammans för att sedan dela 
upp de resterande. På så vis fick vi ta eget ansvar och kunde underlätta processen av insamling 
av empirin samt transkriberingen. Jag tycker att det finns många fördelar med att arbeta som vi 
har gjort då båda kan stå för vad som skrivits. Det har varit ett bra flyt när vi har träffats och 
samtidigt har vi enskilt varit noggranna med att läsa och hitta saker som behöver diskuteras 
närmre.  

Metodkunskaper 
Jag har fått en bättre förståelse för skillnader mellan en kvalitativ och kvantitativ metod samt 
vad som lämpar sig bäst att använda. I tidigare kurser har vi använt oss av enkäter, enskilda 
djupintervjuer samt fokusgruppintervju, mestadels de två sistnämnda. Eftersom en viss 
erfarenhet av fokusgruppintervjuer fanns tänkte vi applicera metoden på denna uppsats. Vi hade 
inte reflekterat tillräckligt över andra val men efter seminariet och kommentar från lärare 
började vi funderade på vilken metod som faktiskt lämpade sig bäst. Jag har efter detta fått en 
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bättre förståelse för att det inte alltid är bra att välja det första bästa utan att det lönar sig att läsa 
om andra alternativ för att sedan välja det som lämpar sig bäst. Även att det är viktigt att tänka 
på forskningsfrågan och syftet med uppsatsen när val av metod ska göras samt att argumentera 
för detta på bästa sätt.  

Faktakunskaper 
Jag har lärt mig mer om ämnet som har undersökts, uppbyggnad av ett examensarbete och alla 
dess delar. I tidigare kurser har inlämningar aldrig varit i den omfattning som nu, bara det i sig 
har varit en utmaning. Jag har utvecklat mitt sätt att söka efter vetenskapliga artiklar och ta 
tillvara på det som står i olika texter på bästa sätt. Att vissa sökord kan ge fler resultat än andra 
och hur jag snabbast kan avgöra om artikeln är värd att läsa samt om den passar till ämnet. Jag 
har lärt mig att det gäller att läsa noggrant då en vetenskaplig artikel kan upplevas som passande 
till ämnet men att den sedan inte är det vid en närmre granskning. Det kan vara småsaker som 
gör att den inte är lika lämplig, exempelvis att den är gjord för flera år sedan eller att det endast 
är en specifik grupp som har undersökts som gör att den blir svårapplicerad. Jag har även lärt 
mig att det inte alltid är lätt att översätta engelska till svenska och att det gäller att kontrollera 
vissa ord ifall de kan ha fler betydelser för att det ska bli korrekt.  

Färdighetsutveckling 
Då ett skrivprogram har använts där vi kan se vad som ändrats har gjort att jag lärt mig av vissa 
ändringar. Det kan vara allt från meningsuppbyggnader till vissa ordval. Jag upplever att jag 
haft en viss kunskap av att skriva akademiskt men jag har utvecklats betydligt mer och det har 
jag min skivpartner att tacka för då hon är väldigt duktig på detta. Jag har utvecklat min teknik 
när det gäller att läsa vetenskapliga artiklar. Från början tog det tid att läsa igenom dessa men 
efter ett antal genomlästa har jag lärt mig ett sätt som fungerade bäst för mig. Det har varit en 
lång men lärorikprocess och jag är glad över att jag har haft Julia vid min sida och fått dela 
examensarbetet med henne. De dagar det har känts lite extra tungt har vi peppat varandra och 
funnit motivation. Även om tiden vissa dagar har känts lång har tiden samtidigt gått väldigt fort 
och när jag tänker tillbaka på de första veckorna har uppsatsen utvecklats enormt. Allt från 
ämnets bredd till språket till uppbyggnaden av texten. Det har varit väldigt givande att ha någon 
att bolla idéer med för att kunna utveckla uppsatsen och mina egna kunskaper till det bättre.  

Förståelseutveckling 
Jag har fått en bättre förståelse för att ett examensarbete tar tid och att det alltid går att förbättra 
samt utveckla texten. Det är ett ständigt arbete där det gäller att försöka hålla gnistan uppe och 
inte ge upp. Det lönar sig att arbeta hårt i början för att sedan tjäna tid i slutet och kunna göra 
uppsatsen ännu bättre genom exempelvis korrekturläsning och övriga ändringar. Det är bra att 
planera och blicka framåt för att inte behöva stressa samt hamna i tidsbrist. Men jag har även 
lärt mig att det inte alltid fungerar att göra allt så fort som möjligt heller. Som exempelvis när 
vi inte hade reflekterat över olika metodval. Det lönar sig verkligen att fundera en extra gång 
och läsa om vilka alternativ som finns, det är något bland allt annat som jag kommer ta med 
mig. 
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8.4.2 Julia Ströberg 
Det har varit en givande uppsats att få skriva tillsammans med Hanna. Vi var från start eniga 
om marknadsföringsämnen vi båda hade intresse av. Jag tror vi kompletterar varandra väldigt 
bra då vi har båda styrkor i olika saker kring akademiskt skrivande. Jag tycker egentligen om 
att skriva enskilt, men vid examensarbetet kände jag att arbeta tillsammans med någon skulle 
stärka både mig och arbetet. Att kunna ha någon att ”bolla idéer” med har underlättat och hade 
antagligen varit mycket mer tidskrävande att göra själv. Det har varit smidigt att arbeta med 
Hanna, vi har redan från första början hittat ett sätt som funkar för oss och bestämt att vi ska ha 
en viss arbetsprocess hela vägen igenom. Att bestämma detta från första stund och veta var vi 
har varandra är det som har gjort uppsatsen till en stabil process. Respekt och tålamod är bland 
annat två saker som behövs när personer ska arbeta tillsammans, vilket jag känner att både jag 
och Hanna har givit varandra. Arbetet och ämnet, lojalitet inom e-handeln, är något jag är 
väldigt intresserad av och därför var det roligt att vi båda kunde enas om ämnet och skriva om 
något som är av intresse. 

Metodkunskaper 
Även om jag har skrivit arbeten innan, både i Butikschefsprogrammet men även i tidigare 
studier, så är det vid examensarbetet jag på första gången har fått en djupare kunskap om 
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Jag har fått en bredare kunskapssyn på olika 
tillvägagångssätt och det har varit givande att utifrån problemformulering och forskningsfråga 
hitta en lämplig metod som ska besvara det vi ämnar undersöka. I tidigare kurser och program 
känns det som jag bara har snuddat vid ytan av vad en forskningsmetod är, nu har jag fått gräva 
djupare i olika metoder för att hitta den mest lämpliga för det vi ska undersöka. Det jag tar med 
mig mest som metodkunskap är hur en kvalitativ metod tillämpas och arbetas med på bästa sätt. 
Tidigare har jag alltid tänkt att metoden inte är lika viktig, utan den kan bestämmas redan från 
start. Men det jag har lärt mig genom examensarbetet är att metoden måste växa fram 
tillsammans med problembakgrunden som bildar en frågeställning, frågeställningen måste 
kunna besvaras genom metoden och där måste en lämplig metod väljas med omsorg.  
 
Faktakunskaper 
I tidigare kurser och program har det alltid funnits möjlighet att utöka sin färdighet för att hitta 
lämpliga böcker, artiklar och andra användbara källor. Precis som metodkunskapen så har 
faktakunskapen blivit djupare även här då en källkritisksida har växt fram hos mig. Genom att 
studera artiklar och andra källor mer djupgående för att granska om det är passande för vårt 
examensarbete har gjort att jag har fått en bredare kunskap och en större förståelse för hur 
artiklar ska studeras på bästa sätt. Genom att kritiskt granska de källor som används för arbetet 
byggs även en kunskap om hela arbetet. Detta har jag även gjort genom att bearbeta och 
analysera vetenskapliga artiklar på ett kritiskt sätt. Jag har även fått en bredare kunskap om de 
olika teorier vi har tagit fram för att besvara vår frågeställning och det har varit ett intressant 
ämne att studera då mycket intressant fakta har dykt upp längst vägen. Faktakunskapen har även 
stärks genom att välja ut de allra viktigaste ur texter för att kunna göra uppsatsen och dess olika 
kapitel så bra som möjligt.  
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Färdighetsutveckling 
En av de viktigaste färdighetsutvecklingarna jag tar med mig från detta arbete är vikten av bra 
planering. Jag har alltid varit en person som brukar skjuta upp saker, men genom att arbeta 
tillsammans med Hanna och sätta upp lite delmål och ha en tidsplanering har gjort att jag har 
fått en ny syn på min färdighet. Vi har tillsammans stöttat varandra i planeringen av arbetet och 
den har fått mig att utveckla en bättre syn på tid och planering. Där kommer även samarbete in 
i bilden. Vi har arbetat tillsammans hela terminen för det gemensamma målet att färdigställa 
examensarbetet, där har jag lärt mig att både ge och ta. Jag har fått en ny syn på samarbete och 
planering, examensarbetet har gjort att jag har fått tänka om flera gånger på både upplägg och 
det tidsmässiga planet. Det tar jag med mig inför framtida arbetsuppgifter där samarbete och 
planering kommer vara av vikt. 

Förståelseutveckling 
Jag anser att jag har fått djupare förståelse av lojalitet inom e-handeln, hur konsumenter tänker 
och hur människor handlar via internet. Jag tror att den förståelse som jag har skapat genom 
arbetet och forskningsfrågan kommer vara väl användbart i mina framtida arbetsuppgifter och 
jag anser även att ämnet är aktuellt att studera då e-handeln ökar i allt snabbare takt. Jag har 
utvecklat en förståelse för hur ett forskningsarbete ska gå till, hur teorier ska bäst tillämpas, 
presentera resultat för att läsarna ska kunna sätta sig in i arbetet. Jag har även fått större 
förståelse för hur intervjuer ska utföras och hur jag på bästa sätt bemöter människor och skapar 
en givande dialog med intressanta svar. Att kunna urskilja de viktiga bitarna för att sedan 
analysera resultaten, det som till en början kändes som en jobbig process föll tillslut på plats 
och stärkte min förståelse. Jag upptäckte att de beslut som tas i början av arbetet kommer forma 
alla delarna och de perspektiv som uppsatsen ämnar studera. Jag har fått en tydligare bild av 
hur uppsatsen alla delar hänger samman, den röda tråden har fått en helt ny betydelse för mig 
genom arbetets gång.  

Arbetsfördelning 
Jag tycker att jag och Hanna har hittat en stabil fördelning genom hela arbetet. Vi båda har följt 
tidsplaneringen, träffats när vi sagt att vi ska ses och alltid kommit med synpunkter. Vi har delat 
upp allting rättvist, ingen har gjort mer än någon annan. Vi har kompletterat varandra med våra 
styrkor och svagheter. Jag är oftast väldigt initiativtagande och kan skriva ner tankar och 
formuleringar väldigt snabbt. Hanna är mer noggrann och hon har fått oss att arbeta i ett lugnt 
och behagligt tempo och granskat texterna. Mina styrkor är att jag är tänker snabbt vid 
skrivandet av akademiska texter, Hanna ifrågasätter och granskar, där har vi funnit en bra 
kombination i vår arbetsfördelning. Vi har båda närvarat vid intervjuerna, transkriberingen har 
vi delat hälften var för att underlätta arbetet. Vi har träffats tillsammans, ungefär 3–4 gånger i 
veckan, några timmar i Jönköping för att sedan ensamma läsa igenom allt hemifrån. Det har 
varit ett väldigt effektivt sätt eftersom det är bra att läsa texter enskilt för att sedan nästa dag 
kunna diskutera olika delar tillsammans. Vi har hjälpt varandra och har de uppstått diskussioner 
eller missförstånd har vi tagit det direkt och samtalat kring det, målet har alltid varit att vi ska 
vara ense om alla beslut som tagits. Skulle jag göra samma arbete igen hade jag inte ändrat på 
något, jag är väldigt nöjd med vårt arbete och även att få samarbeta med Hanna med detta 
examensarbete har varit en lärorikt och rolig upplevelse. 


