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Sammanfattning 
Handeln utvecklas idag i en allt högre takt och e-handeln har etablerat sig som en stadig 
försäljningskanal som sakta men säkert tar marknadsandelar från fysiska “offline-
marknaden”. Skor- och klädbranschen har haft en lite långsammare utveckling men även 
där har nu e-handeln satt fart. På internet har konsumenter tillgång till enorma mängder 
information och att byta leverantör kräver bara ett enda klick. Pris anses inte längre vara 
en konkurrensfaktor då konsumenter enkelt kan jämföra, utvärdera och rangordna olika 
alternativ innan köp.  
 
Service anses vara den nya vägen till framgång och företag erbjuder allt fler tjänster för 
att locka konsumenter till deras e-handelsbutik och till köpbeslut. Idag erbjuds inte bara 
tjänster som fokuserar på att hjälpa konsumenten till köpbeslut vilket länge anses viktigt. 
Tjänster som påverkar konsumenten efter transaktionen och alternativa tjänster om fel 
uppstår i processen är också tjänster som företag använder för att konkurrera på 
marknaden idag. Vi frågade oss därför vilka tjänster som faktiskt påverkar konsumentens 
köpbeslut och hur.  
 
Med en utgångspunkt ur en servicelogik undersöker vi service som 
marknadsföringsstrategi och försöker fastställa tjänsters särdrag. Konsumentbeteende på 
internet och hur konsumenter accepterar teknologi som hjälpmedel är en viktig del då 
detta tillsammans med tjänsteteori beskriver hur värde skapas på konsumenten på internet 
genom olika tjänster. Den forskning som finns på området har länge fokuserat på att 
undersöka tjänster som berör konsumentens interaktion med webbsidan och därmed inte 
lagt någon större vikt på tjänster som uppstår efter transaktionen. 
 
Med hjälp av en enkätundersökning som utfördes på internet har vi undersökt vad 
konsumenter inom e-handeln anser om de tjänster som existerar på marknaden idag, och 
hur attityder till olika funktioner påverkar värderingen av dessa tjänster. De tjänster som 
studerats och undersökts, berör konsumenten både innan och efter ett köp. 
 
Resultatet visar att säkerhet är en betydande faktor för konsumenter där tjänster som 
bidrar till en ökad säkerhet värderas högt. Vidare visar resultatet att tjänster som påverkar 
konsumenten både innan och efter köp, samt tjänster som konsumenten endast kommer i 
kontakt med vid ett eventuellt misstag värderas högt. Detta visar att konkurrensfördelar 
inte endast skapas genom att hjälpa konsumenten till ett köp, utan framgång nås genom 
att erbjuda konsumenter ett bredare utbud av tjänster.  
 
Studien visar också en inkonsekvent resultat för attityden till bekvämlighet, där tjänster 
inom området värderas högt men konsumenter anser inte att detta är viktigt. 
Avslutningsvis visar studien att tjänster relaterade till hållbarhet inte påverkar 
konsumentens köpbeslut i någon större utsträckning.   
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1.	  Inledning	  
 
1.1	  Problembakgrund	  
	  
Handeln	  
Handeln är ett globaliserat fenomen som länge har bidragit till ekonomisk tillväxt, ny 
teknik och specialisering (HUI Research, 2011, s. 7). De senaste åren har handeln ökat 
markant världen över på grund av specialiseringen och där e-handelns framfart är en 
bidragande orsak (HUI Research, 2011, s. 78). Handelns utveckling innebär nya villkor 
och spelregler för aktören på marknaden och bidrar inte minst till en ökad konkurrens. 
Globaliseringen möjliggör för utländska företag att konkurrera på den svenska 
marknaden (Boverket, 2016) och nya konsumentbeteenden och strukturomvandlingar 
som digitaliseringen inneburit, har gett nytt nya förutsättningar för handeln (Svensk 
Handel 2016a). Den ökade konkurrensen kan innebära problem för branschen som redan 
tampas med lönsamhetsproblem. Omsättningen har ökat från år till år men vinsterna har 
inte ökat i samma takt. Från år 2000 till 2014 ökade omsättningen med 75 procent medan 
vinsterna ökade 27 procent (Svensk handel, 2016a). Att digitaliseringen påverkar 
branschen är kanske ingen nyhet. E-handeln är en försäljningskanal inom detaljhandeln 
som sakta men säkert plockar marknadsandelar av den totala detaljhandeln, år 2009 hade 
e-handeln totalt ca 4 procent av marknadsandelarna (Handelns utvecklingsråd, 2010, s. 
34) och 2015 hade marknadsandelarna stigit till 6,9 procent (E-barometern, 2015, s. 9).  
 
Många branscher gynnas av e-handelns framfart men de senaste åren är det framför allt 
modebranschen samt hemelektronik som fått ett uppsving (E-barometern, 2015 s. 7). 
Tillväxten inom modebranschen på nätet ökade med totalt 12 procent under 2015 vilket 
gör kläder och skor till den andra största branschen inom e-handeln med en omsättning 
på 8,4 miljarder kronor. Trots detta har modebranschen under flera år haft en lägre 
tillväxttakt än andra branscher vilket främst har berott på konsumentens vilja att prova 
kläderna innan köp. Utmaningen ligger i att få konsumenter att känna sig trygga att få 
hem en produkt som passar. (E-barometern, 2015, s. 9) 
 
Trots att e-handeln i sig når rekordnivåer och ökar sin omsättning menar Svensk handel 
(2016a) att den utländska marknaden kryper allt närmre vilket utmanar branschen. En 
fjärdedel av alla konsumenter som handlar på internet köper varor från utlandet trots att 
utlandshandeln under de senaste året har bromsats av mindre gynnsamma valutakurser 
(E-barometern, 2015, s. 18). Kläder och skor står för den största andelen av konsumtion 
från utlandet och en orsak till framgången är att utländska företag lyckats anpassa sin 
marknadsstrategi efter svenska konsumenters preferenser (E-barometern, 2015, s. 18). Ett 
exempel på företag som lyckats med detta är Zalando som är den aktör från annat land 
som svenska konsumenter handlar mest med. De har lyckats skapa en image som gör att 
konsumenter uppfattar den som svensk vilket gör att barriärerna för att handla från ett 
utländskt företag minskar (E-barometern, 2015, s. 18). Att utländska aktörer lyckats med 
denna marknadsstrategi kan också blir allt viktigare för svenska företag. 
 
Svensk Handel (2016b) meddelade nyligen att EU-kommissionen håller på att ta fram ett 
nytt lagförslag som ska presenteras under våren. Lagförslaget innebär att e-handeln får 
ett försäljningstvång inom EU vilket kan betyda att e-handlare inte kan neka att sälja en 
vara till konsumenter i andra medlemsstater - förutsatt att varan kan levereras i ett land 
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där e-handlaren normalt levererar (Svensk handel, 2016b). Motivet är att e-handelsbutiker 
idag har en så kallad geoblockering vilket innebär att konsumenterna nekas att handla på 
grund av nationalitet eller bostadsort (Svensk Handel, 2016b). Detta skulle i så fall strida 
mot EU:s lag om fri handel (FEUF: art. 26). Om aktörer i Sverige skulle bli lagstyrda att 
leverera till EU kommer det ställa ännu högre krav på företaget att leverera en bra produkt 
i form av service. 
	  
Konkurrensmedel	  och	  e-‐handeln	  
Internet har skapat nya förutsättningar för företag och dess strategier. Att som förut välja 
strategi mellan kostnad, fokus eller differentiering är inte längre lika aktuellt. Att många 
företag ser på internet som en ny marknadsplats istället för en ny försäljningskanal kan 
bidra till att företag inte förstår vikten av en ny marknadsstrategi (Lumpkin et al., 2002).  
 
En kostnadsfokuserad strategi innebär att ett företag tar marknadsandelar genom att 
erbjuda konsumenten produkten till den lägsta kostnaden (Lumpkin et al., 2002). Även 
om internet kan förenkla en kostnadsstrategi för många företag genom att de med hjälp 
av information i realtid kan minska lagernivåer och binda mindre kapital gör tekniken det 
samtidigt också svårt att behålla positionen som kostnadsledande (Lumpkin et al., 2002). 
Internet möjliggör för andra företag att enkelt kopiera och härma strategier och 
konsumenter har tillgång till all information och kan enkelt utvärdera och jämföra priser 
(Lumpkin et al., 2002; Ba et al., 2007).  
 
Till skillnad från Lumpkin et al. (2002) som undersöker hur de tre klassiska 
marknadsföringsstrategierna fungerar i e-handeln menar Ba et al. (2007) att företag 
huvudsakligen kan konkurrera på marknaden genom pris, service och igenkännande. Att 
konkurrera med endast pris har dock inte visat sig vara effektivt vilket flera forskare är 
överens om (ex: Lumpkin et al., 2002; Ba et al., 2007; Grönroos, 2015, s. 30). Något som 
Ba et al. (2007) är övertygad om är att service är ett effektivt sätt att konkurrera på. 
Begreppet service har flera innebörder där en enad definition idag saknas på området. 
Denna studie tar sin utgångspunkt ur en servicelogik vilket enligt Vargo & Lusch (2004) 
innebär att tjänster är processer som består av en serie aktiviteter där både kunden och 
leverantören bidrar till ett värdeskapande. Det innebär att vi ser på e-handeln som en tjänst 
där serier av aktiviteter som  exempelvis betalning på internet, logistik och bilder på 
varorna är nödvändigt för att ett köp ska kunna genomföras, vilka ses som tjänster i sig. 
Ett företag som arbetar med differentiering som strategi kan erbjuda konsumenter 
skräddarsydda erbjudanden, snabb feedback till konsumenter och leverantörer samt 
arbeta med realtidslösningar på serviceproblem som kan uppstå (Lumpkin et al., 2002). 
Fördelen för företag som använder sig av denna strategi är att de har en kapacitet att 
erbjuda konsumenten en service som gör dem oumbärliga,  oavsett vad andra aktörer på 
marknaden erbjuder (Lumpkin et al., 2002). Dock menar Ba et al. (2007) att service 
endast är effektivt om företagen differentierar sig mot andra företag genom service, att 
erbjuda samma service som någon annan på marknaden ger inte någon konkurrensfördel. 
Lumpkin et al. (2002) menar att utmaningen ligger i att leverera en service och att 
differentiera sig på ett sådant sätt som innebär ett värde för konsumenten. Detta innebär 
att tjänsterna som erbjuds idag bör vara extra ordinära för att skapa ett kundvärde. 
 
Tidigare har företag arbetat mycket med marknadsföring och design för att locka till sig 
kunder att gå in på just deras sida, men detta har inte visat sig vara något större problem. 
Utmaningen ligger i att hålla kvar konsumenterna och få dem att handla. (Ba et al.,  2007) 
Kundsegmentet på internet är dessutom brett vilket tyder på att det finns många olika 
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typer av konsumenter som ska tillfredsställas. Konsumenterna på internet finns i alla 
åldrar och under 2015 uppgav 40 procent av svenskarna att de handlar på internet minst 
1 gång i månaden (E-barometern, 2015, s. 17). Det som lockar med handel på nätet är just 
bekvämligheten (Szymanski & Hise, 2000; Guzzo et al., 2016), enkelheten och att kunna 
handla när det passar in i livspusslet (E-barometern, 2015, s. 16).  På internet är 
konsumenternas makt stor och nästa aktör bara är ett klick bort (Ba et al., 2007). 
Konsumenterna på internet är illojala och otrogna och hoppar mellan de olika aktörerna 
om deras krav inte uppfylls (E-barometern, 2015, s. 4). Sajter som erbjuder 
prisjämförelser bidrar dessutom till konsumenternas förhandlingskraft (E-barometern, 
2015, s. 34) vilket gör det svårare för företag att konkurrera och ställer högre krav på att 
företag lyckas hålla kvar potentiella kunder på sin webbsida.  
 
Att handla på internet innebär trots många likheter med traditionell handel också 
olikheter. Genom att använda sig av e-handeln accepterar konsumenterna teknik som 
hjälpmedel vilket ställer krav på de tekniska funktionerna (Hassanein & Head, 2007). E-
handeln innebär också att konsumenters tillit blir en mer betydande faktor då 
konsumenten är separerad både från varan och leverantören (Hassanein & Head, 2007). 
Att skapa tillit bygger på konsumentens vilja att ta en risk och vi kan se att företag idag 
erbjuder olika tjänster för att bidra till att minska den upplevda risken. Genom att erbjuda 
detaljerade produktbeskrivningar och bilder på kläder och skor kan konsumentens 
köpbeslut underlättas (E-barometern, 2015 s. 9). Detta innebär att konsumentens 
upplevda risk att varan inte ska stämma överens med förväntningarna minskas.  
 
Företag inom e-handeln erbjuder idag en mängd olika tjänster och många av tjänster som 
erbjuds är också kostnadsfria för konsumenten som exempelvis fria returer och 
fakturabetalning. Att erbjuda tjänster för att skapa värde har idag blivit en självklarhet för 
företag inom e-handeln och flera olika typer av forskning och undersökningar (ex E-
barometern, Svensk handel, (Ba et al., 2007; Lumpkin et al., 2002) har belyst vikten av 
tjänster som viktiga delar i ett företag. Tidigare forskning vi har observerat har behandlat 
tjänster inom e-handeln som ett allmänt begrepp och inte tittat på tjänster inom specifika 
branscher.  
 
I dag dyker allt fler tjänster upp och det vi som konsumenter fick betala extra för igår, 
erbjuds av ett annat företag gratis idag. Vi ser det därför relevant att titta på vad 
konsumenter värdesätter för typ av tjänster inom e-handeln. Som tidigare nämnt är kläder 
och skor den största branschen inom e-handeln vilket vi då tolkar har den största 
konkurrensen. Det är därför av intresse att se hur företag inom denna bransch kan 
konkurrera genom service. 
 
E-handeln växer, plockar fler marknadsandelar och blir allt viktigare för konsumenten 
som värdesätter bekvämlighet, tidsbesparing samt större utbud. Samtidigt fungerar 
internet och e-handelsbutiker som rekreation där konsumenter besöker webbsidorna för 
nöje och underhållning. Konsumenter besöker e-handelssidor men köper inte - och om de 
köper är det inte säkert att det handlar där igen. Företag erbjuder en hel del olika typer av 
tjänster för att tillfredsställa konsumenterna, men vad tycker de egentligen? Är alla dessa 
typer av tjänster nödvändiga? Tillför de något för konsumenten eller medför de bara en 
onödig kostnad för företaget? Dessa frågor leder oss fram till vår problemformulering: 
 
Vilka tjänster inom e-handeln påverkar konsumentens köpbeslut på internet?  
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1.1.2	  Syfte	  
Syftet med studien är att identifiera för kunder viktiga tjänsterelaterade mervärden vid 
köp på internet. Utifrån befintliga tjänster inom e-handeln ämnar vi att fastställa vilka 
tjänster som tillför ett värde för konsumenten och hur dessa tjänster kan påverka 
konsumentens köpbeslut.  
 
1.1.3.Praktiskt	  bidrag	  
Studiens praktiska bidrag menar att skapa förståelsen för hur företag inom kläd- och 
skobranschen kan bli mer konkurrenskraftiga genom sina e-handelskanaler. Genom att 
identifiera tjänster som bidrar till mervärden för konsumenter på internet kan företag 
använda resurser effektivt och fokusera på de tjänster som faktiskt gör skillnad.  
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2.	  Studiens	  utgångspunkter	  -‐	  teoretisk	  metod	  
I följande kapitel kommer vi redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter där vi 
förklarar hur vi ser på kunskap samt vilken betydelse det får för studiens utformning. Vi 
inleder med att redogöra för den teoretiska och praktiska förförståelsen för att sedan 
fortsätta med studiens kunskapssyn. Kapitlet avslutas med studiens angreppssätt, 
forskningsstrategi samt val av teori. 
 
2.1	  Perspektiv,	  ämnesval,	  begränsningar/avgränsningar	  
 
En dag i Mars: 

- “Har du sett att det dyker på en chattruta när man besöker vissa hemsidor idag?”  
- “Ja, men faktiskt! Har du använt den?”  
- “Nej, jag skulle nog inte göra det heller. Jag undrar om någon faktisk använder 
sig av den?” 

 
Diskussionen kring chattrutan slutade inte där, utan visade sig rymma många tankar, och 
funderingar som slutligen landade i denna uppsats. Det är svårt att undgå e-handelns 
framfart då konsekvenserna är tydliga. I mindre städer stängs fysiska butiker igen för att 
satsa på butiker online istället, vilket är något vi båda har fått uppleva. Samtidigt har vi 
observerat att nya funktioner dyker upp på hemsidor som ska underlätta för konsumenter. 
Då vi båda har arbetat inom servicebranschen intresserade vi oss för att undersöka om det 
är möjligt att konkurrera genom tjänster online och i så fall hur. En kombination av 
tidigare erfarenhet, och intresse av handel samt upptäckten av chattrutan gjorde att vi 
beslutade oss för att närmare studera e-handeln som försäljningskanal och tjänsternas 
betydelse för konsumenten.  
 
Med hjälp av e-handelns konsumenter kommer vi undersöka vilka tjänster som värdesätts 
och därefter vägleda företag till hur de bör arbetamed tjänster vilket innebär att studien 
kommer ha ett konsumentperspektiv. Utifrån resultatet kommer vi sedan ge ett praktiskt 
bidrag till företag, där informationen kan användas under en uppbyggnad av en e-
handelskanal, för att bli mer konkurrenskraftiga eller exempelvis vid upplärning / 
utveckling av personal. 
 
Studien genomförs med inriktning på svenska handlare vilket gör att den begränsas till 
Sverige. Vidare kommer vi fokusera på ämnen vi anser att vi har möjlighet att hantera 
med hjälp av vår kunskap inom företagsekonomi. Detta betyder att tjänstefaktorer som 
ljussättning, val av färg och färgstyrkor inte kommer att mätas i studien då vi anser att 
studien blir för bred samt att detta ligger utanför vårt kunskapsområde. Vi håller oss till 
design i allmänhet, men vi är medvetna om att dessa faktorer också har en påverkan på 
hur konsumenter värdesätter tjänster. Vi är även medvetna om att det finns andra faktorer 
än det ovan nämnt som påverkar, som exempelvis hur en konsument identifierar sig med 
ett varumärke, men dessa faktorer kommer inte behandlas i vår studie.  
 
2.2	  Förförståelse	  
Då vi i vår studie undersöker vilken typ av konsumenter värdesätter har vår tidigare 
kunskap kring dessa ämnen som konsumentbeteende, service och marknadsföring 
betydelse för studiens genomförande. En förförståelse består av den kunskap som 
författarna bär med sig vilken kan påverka tolkningar, perspektiv och slutsats varför det 
är viktigt att lyfta en medvetenhet om detta (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
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Förförståelsen syftar både till tidigare erfarenheter och upplevelser men också till 
författarens teoretiska kunskap och förståelse (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
 
Genom självupplevda händelser och erfarenheter har vi båda en kunskap om 
konsumentbeteende och handel. Dels för att vi själva är aktiva konsumenter inom e-
handeln och dels för att vi båda har arbetat i fysiska butiker inom detaljhandeln. Dessa 
erfarenheter innebär att vi har en förståelse både kring hur vi själva skapar ett värde av 
bra tjänster men också hur företag kan arbeta för att leverera värdeskapande tjänster till 
konsumenter. Utöver denna förförståelse har vi båda studerat tre år på 
civilekonomprogrammet där båda har läst företagsekonomi på en avancerad nivå, där 
marknadsföring är en del av utbildningen. En av oss läser med inriktning mot handel och 
logistik vilket utöver den praktiska förståelsen beskriven ovan, också givit en djupare 
teoretisk förståelse kring handel och konsumtion efter att ha läst kurserna säljaktiviteter 
och Sales Management på fördjupad nivå. En av oss har även läst marknadsföring på 
fördjupad nivå i Hongkong, samt kursen Retail and Distribution Management där ämnet 
Customer Service var en central del. En förförståelse behöver inte påverka studiens 
genomförande men genom att vara medveten om den kan författarna granska studien 
kritiskt och objektivt under arbetets gång. Med en fördjupad förståelse och kunskap inom 
handel, service och konsumentbeteende anser vi att vi har den teoretiska förkunskapen 
som krävs för att göra en bra undersökning om tjänster inom e-handeln. 
 
2.3	  Verklighetssyn	  
Den ontologiska ståndpunkten påverkar studiens utformning, både vad gäller utformning 
och genomförande och beskriver hur forskaren ser på läran om verkligheten (Bryman, 
2008 s. 35). Då vi ämnar att undersöka hur olika tjänster inom e-handelsföretag påverkar 
konsumentens köpbeslut kommer vi att utgå från en objektivistisk ståndpunkt. 
Objektivism innebär att forskaren ser på verkligheten som objektiv och att sociala 
entiteter besitter en yttre verklighet som inte förändras beroende på individerna i den 
(Bryman, 2008 s. 36). Den yttre verkligheten påverkar människor och samtliga människor 
uppfattar samma sak (Bryman, 2008 s. 36). För vår studie innebär det att tjänster som 
företag erbjuder idag är faktiska tjänster som värdesätts av konsumenter på olika sätt. Vi 
ser på tjänsterna som objektiva funktioner vilka av konsumenten uppfattas som mer eller 
mindre värdeskapande. Genom ett objektivististiskt synsätt antar vi att företagets 
erbjudande av tjänster är bestående och existerar oavsett konsumentens uppfattning och 
värdering. Då vi har observerat befintliga tjänster inom e-handeln idag och ämnar att 
undersöka hur det värdesätts av konsumenter, medför även detta att vi kommer utgå från 
objektiv ståndpunkt i studien.  
 
Ett alternativt verklighetssynsättet är konstruktionism vilket har en motsatt betydelse till 
objektivismen. Konstruktionismen menar att sociala företeelser skapas av människan och 
kan ständigt förändras. På forskningsnivå innebär det att forskning ständigt går att 
förändra och blir aldrig slutgiltig. (Bryman, 2008 s. 37) Om studiens syfte hade varit att 
förstå mer om varför en konsument värdesätter tjänster positivt eller negativt eller hur de 
resonerar när de värdesätter tjänster hade ett konstruktionistiskt synsätt varit att föredra. 
Ett sådant synsätt hade möjliggjort att få djupare svar från konsumenter där frågorna 
besvaras utifrån hur individerna själva uppfattar service som en subjektiv konstruktion.  
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2.4	  Kunskapssyn	  
En kunskapssyn förklarar vad kunskap är och hur den ska betraktas inom ett 
ämnesområde (Bryman, 2008, s. 29). Då vi i vår studie valt att utifrån tidigare teori samt 
de tjänster vi observerat i e-handeln undersöka hur olika tjänster inom e-handeln kan 
påverka konsumenten till ett köpbeslut kommer vi ha en positivistisk kunskapssyn. Den 
positivistiska kunskapssynen betyder att kunskap uppnås genom användandet av 
naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala verkligheten (Bryman, 2008 s. 30). 
Vidare innebär positivism att kunskap endast går att hämta från sådant som går att 
bekräfta via sinnena (Saunders et al., 2012, s. 113; Bryman, 2008 s. 30). Då vi tidigare 
förklarat hur den objektivistiska verklighetssynen påverkar vår studie innebär den 
positivistiska kunskapssynen vidare att vi förutsätter att kunskap om tjänsten redan finns 
där, testad och forskad på. Detta stämmer också överens med vårt syfte som är att ge 
företag kunskap om vilka tjänster konsumenter värdesätter där vi utgår ifrån de tjänster 
som företag erbjuder idag. Vidare menar Bryman (2008, s. 30) att vetenskapen ska vara 
objektiv och värderingsfri. Med det menas att forskaren är objektiv och ser till fakta, 
snarare än att känna och tolka data som samlas in (Saunders et al., 2012, s. 110). 
Positivism innebär att forskaren förklarar olika fenomen, snarare än att förstå dom vilket 
ett tolkningsperspektiv innebär (Bryman, 2008, s .32).  
 
Interpretavismen vilket beskriver ett tolkningsperspektiv berör samhällsvetenskapens syn 
på kunskap istället för naturvetenskapen. Interpretavismen innebär att människors 
handlingar tolkas och fokus ligger på att skapa en förståelse kring människors beteende. 
(Andersson, 2014, s. 31-32). För vår studie hade en interpretavistisk kunskapssyn 
inneburit att studien fokuserat på att förstå hur konsumenter värderar olika typer av 
tjänster. Vi hade utifrån vår problembakgrund syftat att förstå hur konsumenter värderar 
tjänster och hur tjänster uppstår och upplevs utifrån den som skapar den och den som tar 
del av den. Det hade då inneburit att vi inte kunnat baserat vår undersökning på tidigare 
studier eftersom Bryman (2008, s. 33) menar att interpretavism innebär att den sociala 
verkligheten hela tiden är föränderlig och beror på individerna i den, och därmed inte går 
att objektifiera.    
 
2.5	  Forskningsansats	  
Givet våra val av en objektivistisk verklighetssyn och en positivistisk syn på kunskap 
kommer vi vidare att utgå från en deduktiv forskningsansats i vår studie. En 
forskningsansats beskriver hur studien ser på förhållandet mellan teori och praktik och 
beskrivs vanligen ha ett induktivt eller deduktivt angreppssätt (Bryman, 2008, s. 26).  
 
Vi har utifrån tidigare forskning och teorier kommit fram till vår problemformulering och 
ämnar att besvara den genom att samla in data. En deduktiv ansats innebär att forskaren 
studerar befintlig teori och utifrån denna tar fram en frågeställning (Saunders et al., 2012, 
s. 124). Utifrån tidigare kunskap och teori som berör ämnesområdet härleds hypoteser där 
forskaren kan analysera resultatet från empirin för att sedan acceptera eller förkasta de 
uppställda hypoteserna vilket sedan gör det möjligt att omforma befintliga teorier 
(Bryman, 2008, s. 26; Saunders et al., 2012, s. 124-125). Vår studie menar att undersöka 
vilka tjänsterelaterade faktorer som kan leda till köpbeslut. Vi är därmed intresserade av 
att undersöka vilka variabler, i form av befintliga tjänster som leder konsumenten till 
köpbeslut, varför en deduktiv ansats är lämplig. En deduktiv ansats syftar till att fastställa 
kausala samband mellan olika variabler genom att testa befintlig teori (Saunders et al., 
2012, s. 125).  
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Om vår studie istället utgått från en  induktiv forskningsansats hade tjänster inom e-
handeln studerats och därefter skapat ny teori utifrån observationer. En studie som har en 
induktiv forskningsdesign syftar istället till att skapa nya teorier utifrån empiri (Saunders 
et al., 2012, s. 125-126). En sådan studie ställer inte samma krav på tidigare forskning då 
den går ut på att skapa nya teorier och till skillnad från deduktiva ansats, inte testar 
befintlig teori (Bryman, 2008, s. 28). Ofta gäller en induktiv forskningsansats en 
kvalitativ metod där en mer djupgående studie genomförs. Vi hade då undersökt mer 
varför det är på ett visst sätt och haft en mer djupgående analys.  
 
Eftersom en deduktiv ansats innebär att tidigare teori ligger till grund för undersökningen 
(Saunders et al., 2012, s. 127)  är studien också begränsad av den teoriram som vi valt. 
Det innebär att vi har en begränsad mängd variabler som kan användas för att förklara 
resultatet. Vi är medvetna om detta men då vårt mål med studien inte är att skapa nya 
teorier utan att utifrån befintlig teori och tjänster fastställa vad konsumenter värderar så 
blir den deduktiva ansatsen självklar.  
 
2.6	  Litteratursökning	  
I denna studie har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar och böcker som vi har 
sökt fram med hjälp av Umeå universitetsbiblioteks olika databaser och Google Scholar. 
EBSCOhost är den databas som använts mest och erbjuder vetenskapliga artiklar, böcker 
och tidskrifter. Genom detta har vi hittat 38 artiklar och fem böcker. Vi har även använt 
oss av Google Scholars funktion “citerat av” för att hitta studier som grundas på liknande 
forskning. För att fastställa att dessa är “peer reviewed” har vi sedan sökt upp dessa 
artiklar i EBSCOhost. 
För att hitta relevanta artiklar och inrikta litteratursökningen till vår studie har vi använt 
oss av olika sökord. Nedan har vi förtydligat detta genom att dela in våra teorier i tabeller 
med sökord där vi har ”huvudord” som markeras med tjock text och tilläggsord med +  
 
Konsumentbeteende E-handeln Service och tjänster 
Consumer E-commerce Service 
+ behavior + growth + online 
+ purchase behavior + development + competitive advantage 
+ value + retail + strategy 
+ decision process + fashion + value 
+ buying process + value creation + quality 
+ sustainable + CSR Services 
+ attitudes  + online 
+ buying motives  + e-commerce 
Consumer Behavior  E-services 
+ online  E-servicescape 
+ e-commerce    
+ e-business    
Online     
+ buying     
+ shopping     
+ behavior     
+ consumer     
+ retail     
+ E-commerce     
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2.7	  Val	  av	  teori	  
För att utföra denna studie anser vi att två teoretiska områden är relevanta. Förutom dessa 
två har vi valt att redogöra för e-handeln som teoretiskt område vilket syftar till att 
beskriva den plattform/försäljningskanal vi befinner oss på. De två teoretiska områden vi 
anser vara relevanta för denna studie är service- och tjänsteteori samt konsumentbeteende. 
Då syftet med studien är att identifiera viktiga tjänsterelaterade mervärden samt fastställa 
vilka tjänster inom e-handeln som kan leda till köpbeslut kräver det att vi redogör för; 
vad en tjänst är, definierar hur tjänster skapar värde och slutligen kräver det att vi studerar 
teori kring konsumentbeteende för att förstå hur värdering av tjänster kan leda till 
köpbeslut.  
 
2.7.1	  Service	  och	  tjänster	  
Service och tjänster som teoriområde är stort och för att besvara för problemformulering 
har vi valt att använda oss av teori som beskriver service som en marknadsföringsstrategi 
där vi kommer att utgå från servicelogik. Vi har ytterligare valt att grunda vår studie i 
teori som beskriver tjänster och särdragen hos dessa då vi anser det vara nödvändigt för 
att förstå vilka funktioner inom e-handeln som undersöks och hur dessa fungerar. 
Värdeskapande är en betydande faktor i detta sammanhang eftersom det förklarar 
resultatet av en tjänst. Hur värde skapas samt hur olika funktioner inom e-handeln kan 
bidra till värde för konsumenten är betydande för oss då vi utan denna teori inte kan svara 
på vår problemformulering. 
 
2.7.2	  Konsumentbeteende	  
Teori om konsumentbeteende har en betydande funktion för vår studie då vi genom olika 
tjänster inom e-handeln vill undersöka konsumentens köpbeslut. Vid e-handel kommer 
konsumenten i kontakt med olika tjänster under köpbeslutsprocessen varför har valt att 
redogöra för teori kopplad till köpbeslutet. Vi har också valt att utgå ifrån 
konsumentteorier som berör teknologi då vi anser att detta är relevant då vi gör vår studie 
inom e-handeln vilket förutsätter teknologi för att existera. Studien kommer också att utgå 
ifrån beteendeteorin Theory of Reasoned Action, vilken Davis (1993) menar förklarar en 
individs beteende utifrån attityder och normer.  
 
2.8	  Kritisk	  granskning	  av	  vald	  litteratur	  
Vårt teorikapitel bygger på vetenskapliga artiklar där samtliga artiklar är “peer reviewed” 
vilket innebär att de är granskade och accepterade av andra forskare och bidrar därför till 
trovärdigheten på vår studie.  
 
Inom service har det visat sig att några av författarna till artiklarna är väl etablerade inom 
ämnet vilket har bekräftats genom att läsa andra artiklar av författarna. Vi har även 
observerat att dessa forskares studier har legat till grund för många andra artiklar där 
dessa författare också ofta är citerade. Vidare har två litteraturböcker använts i 
teorikapitlet för att bygga upp delen om tjänster och service. Dessa två böcker är skrivna 
av Christian Grönroos och byggs på vetenskapliga artiklar som skrivits av författaren som 
är kunnig inom ämnet service/tjänster vilket därför styrker trovärdigheten på vår studie. 
 
Vi har även fokuserat på att inte inkludera äldre artiklar i studien än från 2000 då e-
handeln är en relativt ny försäljningskanal som förändras snabbt. Dock faller några 
artiklar utanför den ramen vilket kan ifrågasättas. Informationen i dessa artiklar har dock 
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styrkts och även återfunnits i nyare artiklar och forskning. Då både konsumentbeteende 
och service är två stora grenar inom forskningsvärlden grundas mycket av dagens 
forskning i äldre teorier.  Många teorier som använts idag är väl förankrade och beprövade 
där vi valt att blanda ny forskning med grundkällan till teorier. De äldre artiklar vi använts 
oss av bidrar därför till att styrka studiens trovärdighet. Inom konsumentbeteendet har vi 
exempelvis gått tillbaka till grundkällan för köpbeslutsprocessen från år 1969, men sedan 
styrkt aktualiteten i denna med hjälp av nyare forskning.  
 
Källor som Svensk handel, HUI - E-barometern och Trygg e-handel är inte vetenskapligt 
förankrade vilket vi är medvetna om. Dessa källor har använts i syfte att förklara vår 
problembakgrund och fungerar inte som uppbyggnad av studiens teori. Inom hållbarhet 
har vi dock byggt en del av teorin på Naturvårdsverkets hemsida, men då detta är en 
statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet får därför anses som pålitlig. 
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3.	  Teori	  
 
3.1	  E-‐handeln	  
I inledningen redogjorde vi för hur den svenska marknaden ser ut idag, att konsumtion av 
kläder och skor är det som ökar mest på nätet och att omsättningen fortsätter att öka. Vi 
anser därför att det är av intresse att se vad teorin säger om framtiden, varför konsumenter 
handlar online och om vilka utmaningar som eventuellt väntar för e-handeln. 
  
Den globala marknaden för E-handeln fortsätter växa och debatten om vilka aktörer som 
lyckas medan andra misslyckas är ett ämne som granskas av forskare likväl som av 
aktörerna själva (Doherty et al., 2015). Användandet av internet ökar och idag går det att 
surfa både med mobiltelefoner (Ba et al., 2007; Guzzo 2016), surfplattor och datorer 
vilket gör att internet alltid finns nära till hands. Tillgängligheten innebär att det blir 
lättare för konsumenter att handla på internet och e-handeln ökar stadigt (se t.ex. Guzzo 
et al., 2016; Hassanein et al., 2006; Harris & Goode 2010; Zhang et al., 2015). E-handel 
innebär att handel bedrivs visa internet och Sioshansi (2000, s. 42-43) definierar E-
handeln som: 
  
“E-commerce refers to the ability of businesses or individuals to engage in transactions 
or trade electronically via the Internet. Transactions are broadly defined to include 
exchange of tangible goods, information, or services.” 
  
Sioshansis (2000) definition av e-handeln fångar upp ett brett begrepp och skiljer inte på 
definitionen vad gäller B2B (business to business) eller B2C (business to consumer). Inte 
heller menar hen att det spelar någon roll om handel sker med fysiska varor eller 
immateriella tjänster så länge de sker genom ett utbyte med en elektronisk transaktion. 
Huruvida detta är en korrekt definition på e-handeln i stort låter vi vara osagt men för 
denna studie har vi valt att definiera begreppet utifrån vår undersökning som riktar sig 
mot B2C. Med utgångspunkt i citatet ovan menar vi därför att: 
  
→ E-handel innebär möjligheten att bedriva handel till enskilda konsumenter genom att 
transaktioner och utbyten sker elektroniskt via internet. Handel innebär att utbyte sker av 
en fysisk produkt där kärnan i utbytet är värdet för konsumenten, vilket sker mot en 
ekonomisk transaktion. 
  
Genom att acceptera denna definition innebär det att vår studie kommer att fokusera på 
de tjänster som finns utöver, eller med utbytet av den fysiska produkten. Genom att en 
enskild konsument väljer att handla en vara genom e-handeln accepterar konsumenten 
användandet av befintliga tjänster, som antingen är dolda (som ex produktinformation) 
eller erkända tjänster som vi enklare kan definiera (som exempelvis att betala extra för 
snabbfrakt). Erkända tjänster kommer att definieras i avsnitt 3.3.1 Tjänster är processer. 
  
Forskare är överens om att e-handelns framtid ser ljus ut och att den kommer fortsätta 
växa (Sioshansi, 2000; Roy et al., 2001). Anledningen till att e-handeln antas fortsätta sin 
ökning är att det fortfarande finns många som använder internet och e-handeln för första 
gången samt att existerande konsumenter spenderar mer pengar per capita (Doherty et al., 
2015 s. 52). Samtidigt menar Roy et al. (2001, s. 388) att tillit kan vara en faktor som 
minskar e-handelns framfart vilket tyder på att tillit har en betydande roll gällande e-
handelns tillväxt i framtiden. 
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E-handel innebär en rad möjligheter för många företag men det är också en nyckfull 
försäljningskanal. I och med att konsumenter och leverantör är separerade rent fysisk 
försvinner många av företagens möjligheter att påverka konsumenten och etablera 
långvariga kundrelationer. Utan den fysiska kontakten är det lätt att byta butik och 
konsumenters lojaliteten är inte lika stark varför det blir än viktigare för företag som vill 
lyckas inom e-handeln att erbjuda rätt service, men också till rätt konsument och på rätt 
sätt. 
  
Ytterligare en fördel för konsumenter att använda sig av e-handeln är att de kan bidra till 
lägre priser. Genom att använda olika webbsidor för att jämföra priser på olika produkter, 
ökar konsumenternas förhandlingskraft då de enkelt kan jämföra e-handelsaktörer som 
säljer samma produkter (Ba et al., 2007, s. 329). Även konsumentens möjlighet att avväga 
för- och nackdelar med olika alternativ med hjälp av recensioner skulle kunna bidra till 
ökad förhandlingskraft. 
 
3.2	  Tjänster	  och	  service	  utifrån	  en	  servicelogik	  
Begreppen tjänster och service och dess betydelse är en central del för e-handeln och 
således också för vår undersökning. I kommande avsnitt diskuteras därför tjänster som 
forskningsområde inom marknadsföringen utifrån en servicelogik. Servicelogiken 
fungerar som ett övergripande perspektiv i den här uppsatsen och ska ses som en 
grundläggande plattform för våra diskussioner. Vidare i avsnittet redogör vi för olika 
definitioner och särdrag som kan tillskrivas en tjänst och presenterar hur vi utifrån vår 
undersökning väljer att definiera begreppet. Vi kommer att avsluta med att beskriva hur 
tjänster kan skapa värde för konsumenten.  
 
3.2.1.Servicelogik	  –	  en	  introduktion	  
Marknadsföringen har länge fokuserat på den ärvda ekonomiska modell där fokus på 
utbyten av materiella resurser har varit central (Vargo & Lusch, 2004). Marknaden har 
genomgått ett paradigmskifte de senaste årtiondena och forskningen har ansetts 
fragmenterad till separata områden men Vargo & Lusch (2004, s. 1) menar att det bara är 
dramatiska sätt att beskriva en förändring som visar hur marknadsföring som 
forskningsområde har utvecklats. Fokus skiftar nu bort från den varu-centrerade logiken 
till fokus på utbyte av immateriella tjänster, specialiserade förmågor och kunskaper och 
processer vilket visar på att marknadsföringen är på väg mot en mer omfattande och 
inkluderande logik (Vargo & Lusch, 2004). Vargo & Lusch (2004, s. 1) menar att den 
klassiska synen på marknadsföring och teorier som 4P har spelat ut sin roll, och 
egentligen kanske aldrig har varit riktig funktionell på alla typer av situationer och 
marknader. Detta tyder på att företag måste lära sig hur de kan konkurrera och bemöta de 
nya villkoren och förändringen som den nya typen av marknad innebär.  
  
I den här uppsatsen utgår vi ur servicelogiken (se ex. Vargo och Lusch, 2004, 2008) vilket 
innebär att vi ser de processer som sker inom e-handeln som en tjänst oavsett om utbytet 
mellan kund och företag är en fysisk produkt eller en faktisk tjänst. För vår studie innebär 
det vidare att vi kommer se på e-handeln i sig som en tjänst i form av att konsumenten 
erbjuds e-handel. En tjänst är att företag erbjuder möjligheten att använda internet och e-
handeln som en handelskanal men det betyder inte att ”kringtjänster” inte ska betraktas 
som en tjänst. Grundargumentet är dock att en tjänst innebär så mycket mer än bara en 
tilläggstjänst. Vidare innebär en servicelogik att produkten inte är det centrala i utbytet. 
Vår studie fokuserar på de tjänster som skapar värde för konsumenten och gör utbytet 
möjligt. 
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3.2.2	  Service	  och	  tjänster	  utifrån	  en	  servicelogik	  
Med en utgångspunkt i servicelogiken som förklarats ovan är det för den här studien 
centralt att diskutera begreppen tjänst och service. Tjänster och service definieras av 
forskare på flera olika sätt utan att en gemensam definition går att urskönja. Enligt 
Grönroos (2008, s. 66) kan företag tillämpa en servicelogik vilket innebär att företaget 
arbetar underlättande för de processer som skapar värde för kunden, där olika typer av 
tjänster enligt författaren är centrala. Processerna, menar Grönroos (2008, s. 66), är själva 
tjänsten medan servicelogiken beskriver hur företag kan arbeta för att främja dessa. 
Utifrån detta resonemang kommer vi anamma begreppet tjänst vidare i vår studie. Vilka 
unika särdrag som kan tillskrivas en tjänst kommer att redas ut i avsnittet 3.3 Tjänsters 
särdrag, nedan. Då vi använder begreppet service syftar vi till den processfrämjande 
aktiviteten som möjliggör för skapandet av tjänsten, det vill säga en värdeskapande 
process i ett större och vidare perspektiv. För vår studie innebär det att vi hädanefter 
kommer att benämna alla typer av processer som sker i e-handeln för tjänster. Vi kommer 
vidare att benämna e-handeln som en tjänst i sig. 
  
3.3	  Tjänsters	  särdrag	  
 
3.3.1	  Tjänster	  är	  processer	  	  
Det viktigaste särdraget för en tjänst är att den är en process som består av en serie 
aktiviteter där ett antal olika typer av resurser används (Grönroos, 2008, s. 65). Resurser 
kan vara fysiska så som människor, varor och produkter men också immateriella som 
information, infrastruktur och system (Grönroos, 2008, s. 64). Vidare menar Grönroos 
(2008, s. 64) att resurserna används ofta, men inte alltid, i direkt interaktion med kunden 
och skapar på så sätt en lösning på kundens problem. Att kunden deltar i processen 
innebär att processen blir en del av lösningen på kundens problem (Grönroos, 2008, s. 
64). 
  
En tjänst skiljer sig på flera områden från en fysisk produkt. Eftersom en tjänst är en 
process finns det inte samma möjlighet att spara den som med en fysisk vara; den är 
oskiljaktig från den som skapar tjänsten (Grönroos, 2008, s. 64). Detta är en av tre 
egenskaper som enligt Parasuraman et al. (1985, s. 42) kan tillskrivas en tjänst. Den andra 
egenskapen innebär att då en tjänst utgörs av en process kommer en tjänst på de flesta vis 
konsumeras och produceras samtidigt (Grönroos, 2008, s. 64). Genom att en tjänst 
förbrukas i samma stund som den konsumeras blir det också svårt att utvärdera kvaliteten 
på tjänsten, eftersom det inte finns någon fysisk produkt att utvärdera (Grönroos, 2008, 
s. 64; Parasuraman et al., 1985, s. 42). Parasuraman et al. (1985) menar också att detta 
karaktärsdrag bidrar till svårigheter att förstå hur konsumenten upplever tjänsten. Den 
tredje egenskapen innebär att en tjänst är heterogen, alltså att alla tjänster produceras och 
uppfattas olika beroende på tillverkare och konsument (Parasuraman et al., 1985 s. 42). 
En tjänst är med andra ord inte en materiell produkt utan en process av olika aktiviteter. 
Tjänster inom e-handeln har alla dessa särdrag i större eller mindre utsträckning.  Tjänster 
som innefattar större mängd arbete kännetecknas i högre grad av dessa drag (Parasuraman 
et al., 1985, s. 42). Då producenten av tjänsten spelar en mer betydande roll har också den 
mänskliga faktorn en större betydelse för tjänsten och dess resultat och utformning.  
 
Tjänster kan kategoriseras in olika typer som “erkänd tjänst” och “dold tjänst”. Grönroos 
(2015, s. 31) definierar erkända tjänster som exempelvis reparationer, underhåll och 
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konsultarbete och är något som går att sätta ett pris på (Grönroos 2015, s. 31). Dolda 
tjänster är tvärtom, något som inte kan faktureras till kunden och som ofta inte 
uppmärksammas av ledningen som tjänster. Exempel på dolda tjänster är 
logistikhantering och administrativa arbeten som är nödvändiga och som måste utföras 
för att verksamheten ska fungera. (Grönroos 2015, s. 412-413)  
 
Inom e-handeln tolkar vi detta som att reklamationer (och annan klagomålshantering), 
frakt, returer och miljövänliga alternativ kan kategoriseras under erkända tjänster då dessa 
går att sätta ett pris på. De dolda tjänsterna är exempelvis säkerhet, teknologi, 
bekvämlighet, betalningsalternativ och tydlig information om produkterna på hemsidan. 
Dolda tjänster är inte alltid helt självklart för varken företagen eller kunden då detta inte 
anses som en tydlig tjänst. Därför finns det inte heller helt självklara förväntningar kring 
dessa tjänster vilket gör att de kan användas som konkurrensverktyg vid en 
differentieringsstrategi. Genom att företaget definierar dessa funktioner som tjänster, 
exempelvis erbjuda bättre säkerhet, kan konsumenten skapa sig en förväntning. Om 
företaget lyckas leverera tjänsten enligt konsumentens förväntan uppstår ett värde för 
konsumenten. 
 
3.3.2	  Samskapande	  (Co-‐creation)	  
I och med att en tjänst är en process så innefattar den också olika komponenter. 
Vargo & Lusch (2004, 2008) och Grönroos (2008, s. 63) menar att en tjänst karaktäriseras 
av att konsumenten på ett eller annat sätt deltar som medproducent av tjänsten. Enligt 
Vargo & Lusch (2004, s. 11) är det synsättet egentligen inte något nytt i sig då det var 
aktuellt även vid utbyte av materiella produkter. De menar att produkter bara är ett 
hjälpmedel för att leverera tjänsten och att den faktiska tjänsten skapas genom att 
konsumenten kan använda sig av produkten i form av att tillfredsställa sina unika behov 
(Vargo & Lusch, 2004, s. 11). Grönroos (2015, s. 23-24) menar snarare att värdet är det 
centrala i medskapandet som sker genom interaktion mellan konsument och leverantör 
av tjänsten. Fokus är inte på produkten utan på konsumentens värdeskapande av den 
(Vargo & Lusch, 2004, s. 11). På så sätt kan tjänsten existera utan konsumenten och det 
är istället värdet som uppstår vi medskapandet.  
 
Inom e-handeln uppstår tjänster både genom ett medskapande och utan. E-handeln 
existerar oavsett om konsumenten väljer att ta del an den eller inte. Däremot skapas vissa 
tjänster inom e-handeln genom att konsumenten väljer att vara medskapare. Exempelvis 
genom tjänster som kompensation vid problem, dessa tjänster kräver att konsumenten är 
medskapare för att de ska uppstå. Andra tjänster där konsumenten kan ses som 
medskapare, exempelvis möjlighet att spara personuppgifter från tidigare köp existerar 
trots allt utan konsumenten. Dock är det först när konsumenten väljer att använda den 
som ett medskapande uppstår, men medskapandet är då i form av ett värde och inte av 
tjänsten i sig.  
 
→ Med utgångspunkt i ovanstående teori väljer vi att i denna studie att definiera att 
tjänster är processer som består utav en serie av aktiviteter. Tjänster kan skapas både med 
och utan att konsumenten är samskapande.  
 
3.4	  Värdeskapande	  	  
Det är näst intill omöjligt att prata om tjänster utan att samtidigt nämna begreppet 
värdeskapande. Att skapa värde för kunder är en process som leder till att kunden mår bra 
och/eller får det bättre genom att konsumera tjänsten (Grönroos, 2015, s. 22). Att skapa 
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kundnöjdhet påverkar konsumenters framtida intentioner (Collier & Bienstock, 2006), 
något som också stöds av McDougall & Levesque (2000, s. 401) som menar att typen av 
tjänst också påverkar hur konsumentens upplevda värde bidrar till framtida intentioner i 
form av köpbeslut. 
 
Många parter bidrar till skapandet av kundvärde. Det kan vara kunden själv, leverantörer 
eller underleverantörer (Grönroos 2015, s. 23). Vargo & Lusch (2004, s. 11) menar dock 
att företag endast kan ge ett förslag på värde där det är upp till konsumenten att besluta 
om detta kan skapa värde eller ej genom att vara medskapare av tjänsten. En fysisk vara 
som erbjuds en konsument har ett potentiellt värde men har inget värde i form av nytta, 
det är först när konsumenten blir en medskapare av värdet genom att förstå dess potential 
och anpassar den till sina specifika behov som värde uppstår (Vargo & Lusch, 2004, s. 
11). Det skall även poängteras att konsumenten kan skapa ett sämre värde genom att de 
upplevt negativa erfarenhet av en tjänst vilket betyder att en kund inte alltid skapar 
positivt värde (Grönroos & Vioma 2013, s. 134-135). För vår studie är detta intressant då 
vi undersöker vilka tjänster som konsumenter värdesätter högt utifrån befintliga tjänster 
inom e-handeln. Vi anser därför att de faktorer som värderas högt av konsumenten är 
extra känsliga och kan skapa negativt värde om det inte sköts på rätt sätt av företaget, 
exempelvis hantering av reklamationer och klagomål. 
 
Grönroos & Voima (2013) beskriver värdeskapande genom en värdegenereringsprocess 
som består av tre olika delar. Den första delen innebär att konsumenten skapar värde 
oberoende av tjänsteleverantören genom användning av den konsumerade tjänsten 
(Grönroos, 2015, s. 24). Konsumenten interagerar således inte med leverantörens 
processer utan endast med den externa oberoende resursen (Grönroos, 2013 s. 142). 
Värdet uppstår då endast genom att exempelvis tröjan som konsumerats via e-handeln går 
att använda eller att den håller dig varm. Den andra delen av modellen som bidrar till 
kundvärde är företaget. Här menar Grönroos & Voima (2013) att företaget gör det möjligt 
för kunderna att skapa värde genom att tillhandahålla resurser så  kunderna kan skapa ett 
riktigt värde genom att konsumera. Detta innebär att konsumenterna kan genomföra ett 
köp på internet genom att leverantörerna tillhandahåller en fungerande webbsida samt en 
fungerande logistik. Den tredje delen är en gemensam del som innebär att företagen och 
kunderna tillsammans bidrar till ett värdeskapande. Detta förutsätter att leverantörer och 
konsumenter har en direkt interaktion med varandra för att ett medskapande av värde ska 
uppstå (Grönroos & Voima 2013). Här är det alltid kunderna som bestämmer hur de vill 
ta till sig värdet som företagen ger (Vargo & Lusch 2004, s. 11; Grönroos & Voima 2013). 
Då vi studerar tjänster inom e-handeln anser vi att interaktionen mellan konsumenter och 
leverantörer sker då webbsidan besöks. Denna del i värdegenereringsprocessen är 
intressant för vår studie då vi ämnar att undersöka vilka tjänster inom e-handelsföretag 
kan påverka konsumentens köpbeslut. Om kunder inte är öppna  för att ta till sig hur 
exempelvis reklamationer hanteras, eller inte ser något värde i att företag erbjuder fria 
returer kommer inte heller något värde skapas, varken för företaget eller konsumenten. 
 
3.5	  E-‐Servicekvalitet	  
Att leverera service av hög kvalitet har visat sig vara en viktigt strategi i jakten på att 
tillfredsställa kunder och leverera kundvärde på internet (Collier & Bienstock, 2006, s. 
260). Att skapa en överlägsen kundupplevelse genom förstklassig e-service är ett sätt för 
företagen att öka chanserna för att bli än mer framgångsrika (Collier & Bienstock, 2006, 
s. 260) och forskare menar att överlägsen e-service är förknippad med ökad försäljning 
och högre vinst (Doherty et al., 2015, s. 52). För företag räcker det alltså inte med att 
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leverera och erbjuda tjänster utan konsumenterna kräver också att tjänsterna håller hög 
kvalitet. Till skillnad från en produkt där kvalitet kan mätas genom bland annat hållbarhet 
och antal defekter kännetecknas som tidigare nämnt en tjänst av främst tre saker; 
immateriell, heterogen och oskiljaktighet, vilket gör konstruktionen av kvalitet abstrakt 
och svårfångad (Parasuraman et al., 1988, s. 13). Parasuraman et al., (1988, s. 13) menar 
att i avsaknad av konkreta mått bör kvalitet på tjänster mätas genom konsumentens 
uppfattning. Flera olika instrument har utvecklats för att mäta tjänsters kvalitet där Collier 
& Bienstock (2006) har presenterat en modell som är specifik för e-handeln och som 
grundas på konsumentbeteendet Theory of Reasoned Action (TRA) som på senare tid fått 
stöd från flertalet forskare.    
 
3.6	  Att	  skapa	  värde	  genom	  E-‐tjänster	  
Tidigare forskning som studerat e-handelsföretag och e-handeln har visat att 
konkurrensfördelar skapas på flera olika sätt (Lumpkin et al., 2002; Ba et al., 2007; Harris 
& Goode, 2010). Leverantörer kan genom att erbjuda differentierade tjänsteerbjudanden 
etablera kundvärde och skapa kundnöjdhet (Collier & Bienstock 2006 s. 260). Nedan 
redogör vi för de mest diskuterade tjänsterna inom teorin samt exemplifierar dessa med 
befintliga tjänster inom dagens e-handel. Vi anser att detta är nödvändigt för att kunna 
besvara vår problemformulering “Vilka tjänster inom e-handeln påverkar konsumenters 
köpbeslut på internet?” 
 
Värdeskapande tjänster inom e-handeln kan enligt Collier & Bienstock (2006, ) delas upp 
i tre olika dimensioner som berör konsumenten innan, under och efter köpbeslut. 
Dimensionen Process Quality innehåller och beskriver aktiviteter som konsumenten 
kommer i kontakt med vid interaktion med webbsidan och innan konsumenten genomfört 
en transaktion  (Collier & Bienstock, 2006, s. 264). Alla dessa tjänster kan därmed äga 
rum innan konsumenten tagit sitt köpbeslut.    
 
3.6.1	  Process	  Quality	  
 
Bekvämlighet 
Enligt Szymanski & Hise (2000) är bekvämlighet en av anledningarna till att konsumenter 
handlar online. Detta är något som flera företag (se t.ex. Zalando, Sportamore och Nelly) 
i e-handeln också kommunicerar i sin marknadsföring genom att erbjuda längre tider för 
öppet köp, fria returer och ett brett sortiment. Bekvämlighet kan syfta till både 
konsumentens fysiska ansträngning men också till att e-handelssidan ska vara enkel att 
använda. Enligt Childers et al. (2001 s. 517) underlättar det för konsumenten att handla 
genom e-handeln då de inte behöver anpassa sig efter öppettider, hitta parkeringsplatser 
eller trängas i köer. Konsumenter sparar även tid genom att hitta liknande produkter och 
priser online istället för att röra sig mellan fysiska butiker (Guzzo et al., 2016, s. 200). 
Vidare bör leverantörer sträva efter att erbjuda en webbsida som har en enkel 
navigeringsdesign, detta för att konsumenter med så lite ansträngning som möjligt ska 
kunna hitta på en hemsida (Hasan, 2015, s. 226; Collier & Bienstock, 2006, s. 264). För 
att effektivisera användandet och minska irritationen bör konsumenten kunna navigera på 
webbsidan på ett så enkelt sätt som möjligt (Hasan, 2015, s. 228). Enligt Szymanski & 
Hise (2000, s. 313) innebär användarvänlighet att erbjuda effektiva sökfunktioner, 
lättlästa webbsidor och funktioner som överlag gör det lättare för konsumenter att 
navigera och hitta på sidan. 
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Chiang & Dholakia (2003) har i sin studie också visat att konsumenter väljer att handla 
online då de upplever traditionell shopping som obekvämt och menar därför att 
bekvämlighet är en faktor som påverkar val att handla online. Bekvämlighet syftar till att 
konsumenten sparar tid (slipper köra till affären) Chiang & Dholakia (2003, s. 181). 
Bekvämlighet kan också syfta till användbarheten där Lai et al., (2012) menar att 
bekvämlighet har flera dimensioner där tid och ansträngning är två viktiga faktorer som 
bör tas i beaktning. 
  
Företag erbjuder idag flera tjänster för att tillgodose konsumenters behov inom dessa 
områden. Förutom att e-handelssidor inte har några öppettider utan finns tillgängliga 
dygnet runt, erbjuder också E-handelssidor en navigeringsdesign som ger möjlighet att 
klicka sig in på specifika produktområden direkt från startsidan samt sortera varorna  på 
hemsidan. 
  
Säkerhet 
Säkerhet vid köp online är väldigt omskrivet av olika författare och många är överens om 
att det är en väldigt viktig faktor inom e-handel (Harris & Goode, 2010; Szymanski & 
Hise 2000). Säkerhet på internet har flera innebörder och kan syfta både till finansiell 
säkerhet (Szymanski & Hise, 2000, s. 314) men också säkerhet i form av att 
personuppgifter inte lämnas ut (Collier & Bienstock, 2006, s. 264). Den finansiella 
säkerheten handlar om att konsumenter är oroliga när det kommer till 
kreditkortssäkerheten och att säkerhet är en betydande faktor som leder till kundnöjdhet 
på internet (Szymanski & Hise, 2000). Även Harris and Goode (2010) undersöker hur 
konsumenter uppfattar finansiella säkerheten i form av betalningsprocesserna och 
webbsidans generella intryck vilka är faktorer som korrelerar med tillit och 
köpintentioner. Säkerhet på webbsidan kan inges genom att synliggöra visuella symboler 
för att informera konsumenter om att företaget använder säkra anslutningar (Collier & 
Bienstock, 2006, 264). Vi kan med stöd i detta säga att säkerhet är något som skapar 
tillfredsställelse och ökar kundernas köpkraft vilket gör det intressant för oss att 
undersöka hur konsumenter värderar olika tjänster som ska leda till upplevd säkerhet på 
internet. 
  
De tjänster vi observerat att företag erbjuder idag är tjänster som syftar till att försäkra 
konsumenterna att det är säkert att handla på internet. Genom att visa symboler för 
tjänster som “Verified by visa” och certifieringen “trygg e-handel” informerar 
webbsidorna bland annat om att det är lika tryggt att handla på internet som i en fysisk 
butik (Trygg e-handel 2016). 
  
Information och funktion 
Hasan (2015) tar upp i sin teori vikten om att en hemsida ska leverera relevant, aktuell 
och lättbegriplig information och menar att detta bidrar till en minskad irritation för 
konsumenter. Att handla på internet medför mycket informationssökande om leveranser, 
säkerhet och betalning. Harris & Goode (2010, s. 232) menar att layouten ska vara 
organiserad, informativ och funktionell. En tydlig information om hur kunder hittar 
relevant information kring detta gör det lättare och mindre tidskrävande för kunder att 
handla på internet. Om konsumenter måste söka efter relevant information leder detta till 
en irritation och missnöjda kunder (Hasan 2015). 
  
E-handeln är en kanal som är beroende av fungerande teknologi (Childers et al., 2001, s. 
512-513) vilket innebär att tekniken är fundamental för att ett köp ska kunna genomföras. 



	  

	  

18	  

Detta innebär att webbsidan ska laddas snabbt samt att länkarna fungerar (Collier & 
Bienstock, 2006, s. 264). Enligt Collier & Bienstock (2006, s. 264) syftar teknologi till 
funktion som beskrivs vara olika betalningsalternativ samt flerspråkiga översättningar 
vilket också är viktigt för nå en bredare målgrupp. Dessa faktorer bidrar även till 
kundnöjdhet (Collier & Bienstock, 2006). Företag erbjuder idag flera olika tjänster för att 
tillfredsställa konsumenter inom dessa områden. Tjänster som existerar är exempelvis 
bilder på plaggen från olika håll, rörliga bilder i form av video, utförliga 
produktbeskrivningar, storleksguider och exempel på olika outfits. 
  
Design 
Webbsidans design har visat sig ha betydelse för konsumenten och är även en faktor som 
kan skapa irritation (Hasan, 2015). Tidigare studier har visat på att design på internet är 
en central del när det kommer till butiksmiljön online (även kallat e-servicesape) (Harris 
& Goode 2010). Enligt Harris and Goode (2010) skapar design på nätet en tillit som också 
korrelerar med kundnöjdhet. Med “design” menar (Harris & Goode 2010, s. 232) 
webbsidans bild, ljud modernitet och även originaliteten. Vidare menar Bilgihan et al. 
(2016) att webbsidans visuella design är väldigt viktigt då konsumenten utvärderar 
trovärdig och kvalitet utifrån dessa egenskaper. Webbsidans design är viktig inte bara 
utifrån att den ska vara visuellt tilltalande utan också att de ska bidra till nöje. E-
handelsföretag bör arbeta med att skapa webbsidor som är underhållande och roliga att 
använda, att de är varierande och innehåller element som överraskar vilket påverkar 
konsumentens vilja att komma tillbaka (Bilgihan et al., 2016, s. 109). För ett företag 
handlar det alltså inte bara om att skapa en webbsida som tilltalar konsumenten visuellt 
utan också att ge ett seriöst men samtidigt underhållande intryck. 
  
3.6.2	  Outcome	  Quality	  	  
Forskning av tjänster inom e-handel har länge fokuserats på att handla om konsumentens 
interaktion med webbsidan men Collier & Bienstock (2006) menar att kundnöjdhet 
innebär mycket mer än så.   Resultatet av en tjänst är det mest betydande för hur en 
konsument värderar tjänsten som helhet och spelar en avgörande roll för konsumentens 
beslut att återvända till en e-handel (Collier & Bienstock, 2006, s. 271). Hur övriga 
tjänster under interaktionen med webbsidan levererats och hur bra kvalitén har varit spelar 
enligt Collier & Bienstock (2006, s. 271) ingen roll om resultatet i slutändan inte upplevs 
av konsumenten som ultimat. Att e-handelssidan har laddats snabbt och erbjudit säkra 
betalningsalternativ under köpets gång spelar med andra ord en obetydlig roll om 
leveransen försvinner under vägen eller om varan inte stämmer överens med 
konsumentens förväntningar.  
 
Logistik 
En skillnad mellan vanlig fysisk “offline” shopping och shopping online är att 
konsumenter och leverantörer är separerade och därmed beroende av logistik . Bland alla 
faktorer som bidrar till kundnöjdhet är logistik ett område som fått allt mer 
uppmärksamhet bland forskare (Hu et al., 2016 s. 485). Tidigare forskning har visat på 
att logistik kan bidra till kundnöjdhet (Hu et al., 2016) samt konkurrensfördelar (Mentzer 
et al., 2001 s.82). Logistik har även visat sig vara den viktigaste faktorn som påverkar 
konsumenters efterköpsbeteende (Hu et al., 2016 s. 485). 
  
Att skapa värde genom logistik kan beskrivas på flera sätt där de 7 R:en hör till de mest 
traditionella sätten (Mentzer et al., 2001., s. 83). De sju R:en innebär att ska uppfylla sju 
rätt i form av antal, produkt, ställe, tid, skick, pris, information (Mentzer et al. 2001., s. 
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83). Värde kan skapas genom att erbjuda val av leveranstid (Collier & Bienstock 2006) 
men också genom att erbjuda konsumenter individanpassad logistik vilket bland annat 
innebär att konsumenterna ges möjlighet att välja utlämningsställe (Hu et al., 2016, s. 
485). Kläder- och skoföretag inom e-handeln har olika funktioner där det går att välja hur 
lång tid leveransen ska ta, fraktalternativ och vart beställningen ska levereras. 
 
3.6.3	  Service	  Recovery	  
Hur noggrant ett företag än arbetar med att erbjuda högsta kvalitet på sina tjänster 
kommer det ibland uppstå fel i processen. I serviceprocessen är kvalitén i idealfallet alltid 
hög men fel kan uppstå vilket kan bero både på leverantör och konsument (Grönroos 
2015, s. 133). Oavsett vem som är källan till felet (konsument eller leverantör) så är detta 
en möjlighet för företaget att skapa kundnöjdhet och värde för konsumenten genom olika 
tjänster (Grönroos 2008, s. 129). En bra Service Recovery kan till och med skapa bidra 
till högre kundvärde än om fel i tjänsten inte uppstått (Grönroos, 2008, s. 129). Kunder 
som upplevt fel i en process kan enligt Collier & Bienstock (2006, s. 265), beroende på 
hur företaget hanterar felet antingen bli “terrorister” i form av att de aktivt sprider negativ 
information om företaget eller förespråkare som istället sprider positiv kritik. Under en 
process av Service Recovery upplever konsumenter olika typer av rättvisa vilket 
resulterar i hur nöjda de blir med Service Recovery i en online miljö (Chang et al., 2012; 
Collier & Bienstock, 2006). Många studier av Service Recovery menar att det oavsett 
kontext finns tre olika delar i en process av Service Recovery som består av rättvisa 
utifrån fördelning, process och interaktion (ex Grönroos 2015 s.135, Chang et al., 2012, 
s. 1035; Collier & Bienstock, 2006). Då ett fel uppstår i en serviceprocess uppstår ofta 
två olika problem för företaget att hantera, det ena är det faktiska problemet och det andra 
det känslomässiga problemet (Grönroos 2008. s, 130). Det faktiska problemet kan inom 
e-handeln betyda retur eller byte av en vara och det känslomässiga problemet 
konsumentens upplevelse av exempelvis frustration, irritation eller otålighet. Det 
känslomässiga problemet hanteras genom att Service Recovery processen motsvarar det 
konsumenten anser sig förtjäna (Grönroos 2008, s. 130). Fördelningsrättvisan som den 
kallas syftar till att konsumenten upplever en transaktionsspecifik rättvisa där Service 
Recovery processen ska motsvara det konsumenten anser sig förtjäna (Chang et al., 2012; 
Grönroos 2008, s. 130). Denna del handlar ofta om att konsumenten ska bli kompenserad 
i form av återbetalning, rabatter och andra förmåner (Chang et al., 2012). 
  
Andra delen i processen handlar om att konsumenten ska uppleva en rättvisa under själva 
processen (Grönroos 2015, s.135). Detta kan handla om väntetid och flexibilitet (Chang 
et al., 2012) men också i vilken grad konsumenten upplever att den kan påverka processen 
(Grönroos 2015, s.135). Just väntetid vid kontakt med leverantörer kan vara en kritisk 
faktor.   Då konsumenter kan anses som otåliga är det viktigt att tidsaspekten tas i 
beaktning gällande kompensationer.  Inom e-handeln har tidigare forskning visat på att 
det vanligaste felet leverantörer gör är förseningar i leveransprocessen (Chang & Wang, 
2012, s. 1034). 
  
Den tredje och sista delen i processen menar att konsumenten ska uppleva en 
interaktionsrättvisa vilket betyder att konsumenten ska uppleva ett representabelt 
uppförande och bemötande, både i kommunikation och beteende från leverantören 
(Grönroos 2008, s. 130-131). Enligt Chang et al. (2012) har leverantörens bemötande och 
agerande under kommunikationsprocessen ett positivt inflytande på kundnöjdheten. E-
handelsföretag erbjuder idag flera olika alternativ att uttrycka sitt missnöje till företaget 
där mail och telefon länge har funnits som alternativ. Det blir allt vanligare att företag 
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finns representerade på sociala medier som exempelvis Facebook, vilket leder till att 
konsumenter ökar användandet av kanalen för att uttrycka klagomål (Schaefers & 
Schamari 2016). Klagomålen kan läsas av tusentals andra konsumenter vilket gör det 
viktigt att företag förstår betydelsen av att hantera klagomålen på internet och även förstår 
vikten av detta (Schaefers & Schamari 2016). Här kan företagen ta chansen att bemöta 
konsumenternas klagomål på ett professionellt sätt och istället skapa kundnöjdhet 
(Schaefers & Schamari 2016). Det har visat sig att om klagomål på internet hanteras bra 
då konsumenter utlämnat sig själv för 100 tusentals människor och får ett bra bemötande 
ger detta mer kundnöjdhet än om ingen annan uppmärksammar detta - vilket också gäller 
vid negativa upplevelser (Schafers & Schamari 2016). 
  
Inom e-handeln kan en sån faktor exempelvis vara teknologi som strular eller att varan 
inte kommer fram. En annan risk med e-handeln som skiljer sig från fysiska butiker är att 
produkten inte motsvarar konsumentens förväntningar. En tjänst som många företag 
erhåller är kundrecensioner där tidigare konsumenter kan beskriva om exempelvis varan 
var liten eller stor i storleken. Här kan även företaget gå in och kommentera missnöjda 
kunder. Samtliga företag som vi observerat på internet har även kundtjänst där 
konsumenter kan ringa eller maila sina frågor eller klagomål så att företag kan framföra 
sina åsikter direkt till företaget. 
  
3.6.4	  Hållbarhet	  
Hållbarhet är ett aktuellt och diskuterat ämne där regleringar blir allt hårdare och 
konsumenternas förväntningar ökar (Hazen et al., 2012).  Under 2014 konsumerade varje 
person i snitt ca 13,1 kilo kläder i Sverige där 8 kilo sedan slängs i soporna. Konsumtion 
av kläder spelar en betydande roll för vårt klimat och bara i Sverige står textilier för 2-3 
procent av utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2016). En minskad konsumtion 
skulle därmed hjälpa naturens resurser. Med ett bevis på att vi konsumerar alldeles för 
mycket bör det finnas ett lätt sätt att returnera beställda varor som inte uppfyllde 
förväntningarna så att dessa kan återanvändas av en annan konsument. I takt med att 
företag i världen uppmärksammar miljöfrågor inom detaljhandeln intresserar sig allt fler 
företag för så kallad green supply chain i hopp om att skapa konkurrensfördelar (Hazen 
et al., 2012, s. 417). Det finns många aspekter att diskutera gällande hållbarhet där Clancy 
et al. (2015, s. 345) tar upp olika val av material, socialt ansvarstagande och miljö som 
diskuterade faktorer inom modeindustrin. Vårt syfte med studien är att se vad 
konsumenter värdesätteter för olika tjänster inom e-handeln och vi kommer därför 
begränsa hållberhetsaspekten till att undersöka hur tjänster inom frakt och paketering 
värdesätts av olika kunder. Dock påpekar Hazen et al. (2012, s. 428) att konsumenter 
värdesätter ett företags hållbarhetsarbete men att konsumenter inte är beredda att betala 
extra för detta. 
 
Enligt Hazen et al. (2012) kan konkurrensfördelar skapas genom att använda green 
reverse logistics vilket består av de tre byggstenarna återanvändning av produkt, 
återvinning och tillverkning av ny produkt. Den del som är intressant för vår studie är 
återanvändning. När en produkt återanvänds betyder detta att produkten skickas tillbaka 
till distributören i samma skick som den kom så att andra får möjlighet att köpa produkten 
(Hazen et al., 2012, s. 419). Genom att granska olika e-handelssidor (ex Nelly.se och 
Zalando.se) har vi noterat att tjänster som kan bidra till ett ökat återanvändande är 
möjlighet att returnera varorna i butik, att returnera varorna i samma paket som de kom i 
samt att en retursedel skickas med. Dessa tjänster anser vi förenkla returneringsprocessen,  
dock är det inte säkert att konsumenten uppfattar dessa som hållbarhetsrelaterade tjänster. 
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Logistik är en faktor som är direkt nödvändig för att e-handeln ska fungera. Enligt 
Mangiaracina et al. (2015) så medför detta ökad trafik och ökat koldioxidutsläpp. Även 
det illojala kundbeteendet påverkar då konsumenter handlar på olika webbsidor vilket gör 
att det inte bara är en transport som måste transporteras till konsumenten eller valt 
utlämningsställe (Mangiracina et al. 2015). 
  
Vi har uppmärksammat genom ett granskande av befintliga e-handelssidor som 
Zalando.com att olika fraktalternativ erbjuds, där vissa är mer miljövänliga och är en 
tjänst som kan kopplas till hållbarhet. Genom att webbsidor erbjuder möjlighet att välja 
ett miljövänligt fraktalternativ vilket innebär att frakten av varorna skickas med hjälp av 
miljö-klassade fordon, bidrar detta till en mer hållbar konsumtion.  
 
3.7	  Konsumentbeteende	  
Konsumentbeteende är en central del i vår undersökning. För att förstå vilka tjänster som 
konsumenterna värdesätter måste vi först ta reda på hur konsumenter konsumerar. I denna 
del kommer vi redogöra för forskningens olika delar och reda ut hur konsumenter köper 
och vilka faktorer som spelar in. Först kommer vi redogöra för konsumentbeteende i 
allmänhet och dess olika forskningsgrenar för att sedan redogöra för begreppet 
konsumentbeteende online. 
 
3.7.1	  Bakgrund	  
Konsumentbeteende är ett område som forskats på under lång tid och en debatt har 
mynnat ut i teorier som grundar sig i modernism vs postmodernism (Firat & Venkatesh, 
1995). Modernism syftar då inte till tidseran i sig utan de filosofiska och sociokulturella 
idéer som kan härledas ur den (Firat & Venkatesh, 1995, ). Ur modernism kan flera kända 
paradigm härledas, bland annat teorin om rational choice (Kapeller et al., 2013, s. 40). 
Denna väletablerade ekonomiska teori bygger på att konsumenten fattar sitt köpbeslut på 
rationella och ekonomiska kriterier där individen strävar efter högsta möjliga nytta utifrån 
insats (Kotler, 1965). Teorin utgår från att det endast är produkten i sig som ger 
konsumenten nytta och tar därmed inte hänsyn till de egenskaper eller karaktäristik som 
kan bidra till konsumentens upplevda nytta (Kapeller et al., 2013). Den postmodernistiska 
forskningen menar däremot att nytta kan uppstå genom konsumtion av såväl reella och 
imaginära saker som objekt, symboler och bilder (Firat & Venkatesh, 1995). Inom denna 
del av forskningen uppmärksammas symboliska och upplevda aspekter av konsumtion. 
Detta menar också (Evans, 1989) som i sin forskning om konsumtion av fashion säger att 
kläder konsumeras både av rationella och emotionella faktorer där en individs 
konsumtion inte bara drivs av den direkta nyttan som en produkt ger utan av mer abstrakta 
faktorer som skapande av självbild och för att uttrycka humör, status och attityd. Andra 
faktorer som anses driva den konsumtionen är emotionella faktorer som sociala strukturer 
där klass, etnicitet, kön och gemenskap påverkar konsumtionsval och formar sociala 
klasshierarkier (Evans, 1989, s. 10). Ett köp är med andra ord aldrig helt rationellt eller 
helt emotionellt.   
 
3.7.2	  Köpbeslutsprocessen	  
Ett köpbeslut börjar med att behov skapas av interna eller externa faktorer. Interna 
faktorer kan exempelvis innebära hunger eller törst och en extern faktor kan innebära att 
en person i omgivningen väcker ett intresse av exempelvis en ny bil eller lägenhet (Kotler 
et al., 2011 s. 151). Det andra steget i köpbeslutsprocessen består av informationssökning 
där konsumenten söker information som stämmer överens med konsumentens behov 
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(Kotler et al., 2011 s. 151). Hur mycket information som söks beror på vad det är för 
produkt typ av produkt. Att köpa en båt kräver mer informationssökning är att köpa en 
läsk. Informationen kan exempelvis komma från vänner, reklam och internet (Kotler et 
al., 2011 s. 152). Tredje steget i processen innebär att konsumenten utvärderar tillgängliga 
alternativ utifrån uppsatta kriterier och attityd, där attityder beskriver konsumentens 
tendenser till agerande, en känsla, eller en bestående utvärdering mot ett objekt eller en 
idé (Kotler & Keller 2006 s. 193-194). Köpbeslutet är det fjärde steget vilket bygger på 
jämförandet av alternativ. Det finns två olika faktorer som kan påverka köpbeslutet, 
andras attityder och situationsbaserade faktorer. Den förstnämnda innebär att 
konsumenten kan bli påverkad i sitt köpbeslut av betydande människor, som exempelvis 
en familjemedlem eller försäljare. Andra situationsbaserade faktorer som att priset har 
gått upp, kan också påverka det slutgiltiga valet. (Kotler et al., 2011 s.153-154) 
Efterköpsbeteendet påverkas av kundens förväntningar om den köpta produkten och 
produktens verkliga prestation. Om en produkt har överträffat förväntningen hos en 
konsument är konsumenten nöjd med sitt köp och tvärtom (Kotler et al., 2011 s. 154). 
  
3.7.3	  Konsumentbeteende	  online	  
Att applicera den traditionella köpbeslutsprocessen direkt på en e-handelsmiljö är inte 
helt enkelt. Lim (2013) påpekar i sin forskning att den klassiska köpbeslutsprocessen 
måste modifieras och anpassas till de unika egenskaper som internet innebär för e-
handeln. Vidare menar Lim (2013 s. 35)  att köpbeslutsprocessen på internet börjar med 
att konsumenten utvecklar en attityd till e-handeln, vilken i sin tur formas av perceptuella 
övertygelser på värde, användarvänlighet och användbarheten. Även Hassanein & Head 
(2007) menar att konsumentens köpbeteende online styrs av attityd men till skillnad från 
Lim (2013) menar Hassanein & Head (2007) att även tillit och nöje är faktorer som 
påverkar attityden. 
  
Tidig forskning om konsumentbeteende online menade att konsumentbeteende online 
främst drevs av nyttobaserade faktorer så som pris och tillgänglighet (Childers et al., 
2001, s. 513). Senare forskning är dock överens om att de nyttobaserade faktorerna inte 
är tillräckliga för att förklara konsumentbeteende online och därför har känslomässiga 
eller emotionella faktorer uppmärksammats allt mer i en online kontext (Ashraf & 
Thongpapanl., 2015; Bilgihan et al., 2016). Nyttodrivna konsumenter föreslås noga 
överväga och utvärdera olika alternativ utifrån information om produkten innan köp 
(Childers et al., 2001, s. 513). Vidare menar Ashraf & Ashraf & Thongpapanl (2015, s. 
14) också att de överväger faktorer som är relaterade till tillförlitlighet, nytta och bryr sig 
inte om estetiska attribut. Rationella konsumenter attraheras av faktorer som är praktiskt 
och funktionellt bekväma vilket kan uttryckas i en e-handelssida som har tydlig 
information och systematisk layout (Ashraf & Thongpapanl, 2015, s. 14). Konsumenter 
drivs också av rent nöje och det roliga med shopping (Childers et al., 2001, s. 513; 
Bilgihan et al., 2016, s. 109). Attribut som attraherar emotionella konsumenter är faktorer 
som bidrar till ett upplevt nöje vilket skapas genom roliga och attraktiva e-handelssidor 
som förändras och innehåller element som överraskar konsumenten (Baligihan et al., 
2016, s. 109). Även Ashraf & Thongpapanl (2015, s. 15) menar att faktorer som driver 
emotionella konsumenter är en underhållande webbsida vilket skapas genom faktorer 
som estetik och tilltalande bilder, text som är känslopåverkande och större klarare bilder. 
Forskning har visat på att användargränssnitt på e-handelssidor som är utformade för att 
vara roliga och skapa nöje leder till högre kundnöjdhet (Szymanski & Hise 2000, s. 313) 
samt återbesök (Chang & Tseng, 2013, s. 868). 
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Att försöka förstå konsumenters köpbeteende online kräver också en förståelse kring 
deras icke-köpbeteende. Med detta menas att konsumenter online ofta överger sina 
varukorgar under besöket av e-handelssidan. (Kukar-Kinney & Close, 2009) En varukorg 
online har samma funktion och fyller samma syfte som en fysisk varukorg, alltså 
möjlighet att lägga sina varor på ett ställe för att sedan konsumera. En skillnad i 
konsumentbeteende online är att det är väldigt vanligt att konsumenter överger sina 
varukorgar utan att slutföra sitt köp (Kukar-Kinney & Close 2008). Konsumenter blir 
idag överösta med varor på olika hemsidor och använder kundkorgen främst för att 
organisera sina varor och för att avvakta i väntan på sänkt pris eller bättre erbjudande från 
konkurrenter eller från samma leverantör (Kukar-Kinney, 2008). Dessa faktorer kan ses 
som att konsumenten av rationella skäl anammar detta beteende. I en senare undersökning 
visar också Kukar & Kinney (2009) stöd för att beteendet ökar då konsumenter motiveras 
av nöje och underhållning.. Något som också visar på att emotionella faktorer driver 
konsumentens beteende att överge sin kundkorg. 
  
3.7.4	  Teknologi	  och	  beteende	  
Handel på internet har många likheter med traditionell handel men det finns också 
skillnader mellan de olika kanalerna som påverkar köpbeteendet. En skillnad är att 
konsumenten accepterar teknologi som ett hjälpmedel (Childers et al., 2001). En annan 
tydlig skillnad mellan online- och offlinemarknaden är att den förstnämnda saknar 
mänskliga och sociala element (Hassanein & Head, 2007). För att förstå teknikens 
betydelse för konsumentens beteende kan teorin kring hur konsumenter accepterar 
teknologi, Technology Acceptance Model (TAM) användas (Hassanein & Head, 2007). 
TAM bygger på Theory of Reasoned Action (TRA) vilket är en klassisk teori som 
används inom socialpsykologi och förklarar vad som bestämmer en individs beteende. En 
individs attityd och subjektiva normer till ett beteende, påverkar individens intention att 
utföra beteendet, vilket i sin tur påverkar beteendet (Davis, 1993).   
 
TAM bygger på att externa variabler påverkar konsumentens förmåga att använda ny 
teknik där användbarhet syftar till hur hur användandet av tekniken kan förenkla olika 
utföranden (Childers et al., 2001, s. 513). Användarvänligheten syftar till den i hur stor 
grad konsumenter upplever enkelheten att använda tekniken (Davis, 1993). Childers et 
al., (2001, s. 513) menar att användbarheten hänvisar till resultatet av den totala 
shoppingupplevelsen medan användarvänligheten syftar till den process som leder fram 
till resultatet. I vår studie innebär det att den förstnämnda  hänvisar till den teknik som 
underlättar för konsumenten vilket kan vara möjligheten att konsumera på internet, 
tekniska funktioner som möjliggör att beställa en produkt medan användarvänligheten 
syftar mer till hur det fungerar, att hemsidan är enkelt att använda och lättbegriplig. På 
senare tid har TAM-modellen kompletterats med en konstruktion av faktorn 
underhållning, vilken syftar till i vilken utsträckning aktiviteten att använda tekniken i sig 
själv bidrar till nöje och njutning för konsumenten (Childers et al., 2001, s. 514). Detta 
innebär att om en konsument har en positiv attityd till säkerheten att handla på internet, 
påverkas intentionen att utföra ett beteende som exempelvis att inte lämna ut 
personuppgifter till vem som helst, vilket då påverkar beteendet att inte göra det. 
 
3.7.5	  Tillit	  
Förutom konsumentens förmåga att acceptera och ta till sig ny teknologi har tillit en stor 
betydelse för konsumentbeteende online. Med tillit menas konsumentens villighet att göra 
sig sårbar för en annan parts agerande utifrån en förväntan om att den andra parten 
kommer att utföra ett specifikt agerande till konsumenten (Hassanein & Head, 2007, s. 
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692). Tillit förklarar inte konsumentens risktagande utan viljan att ta en risk (Hassanein 
& Head, 2007, s. 692) . Genom att konsumenter känner högre tillit är de också mer villiga 
att engagera sig i ett utbyte där de utsätter sig för risk. Att handla på e-handel innebär att 
konsumenten utsätter sig för flera risker som skiljer sig mot traditionell handel. Internet 
medför att konsument och leverantör är separerade vilket innebär att parterna inte känner 
varandra på samma sätt, de har heller inte samma sociala närvaro vilket gör konsumenten 
mer anonym, och köpprocessen mer automatiserad och opersonlig (Hassanein & Head, 
2007, s. 693). Vidare beskriver Hassanein & Head (2007, s. 693) att konsumentens tillit 
påverkas av avsaknad av fysiska element som butiksinredning, personal och andra 
faciliteter eftersom de inte är synliga online och därmed påverkar konsumentens fysiska 
utvärdering av dem. Guzzo et al., (2016, s. 200) menar att tilliten också har betydelse 
eftersom konsumenten endast kan se produkten via webbsidan och inte kan få direkt 
personlig kontakt med personalen. Om konsumenter har högre tillit är de mer villiga att  
köpa från en specifik leverantör eftersom konsumenten kan lita på säljarens ord och inte 
tror att säljaren kommer att utnyttja konsumentens sårbarhet (Hassanein & Head, 2007, 
s. 693). 
  
På internet gör sig konsumenten sårbar genom flera olika faktorer, exempelvis genom att 
ge ut sin mailadress och på så vis bli objekt för spam, dela ut sin leveransadress och 
kreditkortsuppgifter (Hassanein & Head, 2007).  Eftersom tillit har visat sig vara en 
betydande faktor för konsumentens beteende online är detta något som företag arbetar 
med genom olika tjänster. Exempelvis använder de olika symboler och märkningar, olika 
betalningsalternativ och säkrade kortbetalningar från en extern part (ex. Verified by 
Visa). 
  
3.8	  E-‐tjänster	  och	  köpbeslut	  
Utifrån tidigare forskning om värdeskapande tjänster inom e-handeln och med grund i 
Collier & Bienstock (2006) modell om e-servicekvalitet kommer vi redogöra för den 
modell som ligger till grund för vår undersökning. Collier & Bienstock (2006) beskriver 
e-tjänsters kvalitet utifrån de tre dimensionerna Process Quality, Outcome Quality och 
Service Recovery vars innehåll vi redogjort för i avsnittet “att skapa värde genom E-
tjänster”. Utöver Collier & Bienstocks modell har vi valt att addera ytterligare en 
dimension bestående av Hållbarhet. Vi har också utifrån den teori vi studerat valt att 
addera användarvänlighet i dimensionen Process kvalitet.   
 
Med utgångspunkt ur en servicelogik, värdeskapande e-tjänster och konsumentbeteende 
som baseras på TRA har vi skapat följande modell som stöd för vår undersökning. 
Värdeskapande tjänster inom e-handeln har här delats upp i fyra dimensioner. Eftersom 
konsumenters beteende styrs av intentionen att utföra beteende vilken i sin tur styrs av 
attityden (Davis, 1993) menar vi att konsumenters olika attityder och värderingar av 
tjänster inom e-handeln kan påverka konsumentens köpbeslut. Enligt Collier & Bienstock 
(2006) leder också konsumentens upplevda värde av tjänsten till att använda e-
handelssidan igen. Genom att erbjuda tjänster som möjliggör för konsumenten att enkelt 
använda sig av en e-handelssida kommer attityden till att använda den också att påverkas.  
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Figur 1. Modell för konsumenters köpbeslut, skapad av författarna (2016) 

 
Processkvalitet innefattar alla tjänster som en konsument kommer i kontakt med innan de 
nödvändigtvis genomfört en transaktion (Collier & Bienstock, 2006, s. 264).  För att 
undersöka hur dessa tjänster leder till konsumentens köpbeslut använder vi oss av sex 
faktorer. Bekvämlighet, Användarvänlighet, Säkerhet, Design, Informationsaktualitet 
och Funktionalitet vilka vi redogjort för under avsnittet “Värdeskapande tjänster”. Alla 
dessa tjänster äger rum då konsumenten interagerar med webbsidan (Collier & Bienstock, 
2006, s. 264) och hur konsumenten accepterar teknologin har därför en stor betydelse. 
Enligt Davis (1993) påverkas konsumentens attityd till teknologi av de tre faktorerna 
användbarhet, användarvänlighet och nöje. Det är därför viktigt att företag erbjuder 
tjänster som medför att konsumenten upplever sidan som enkel, lättnavigerad och 
underhållande för att acceptansen ska vara hög. Eftersom de tjänster som dimensionen 
innehåller påverkar konsumentens upplevda värde redan innan en transaktion genomförts 
är det av stor vikt att dessa tjänster är attraktiva och håller hög kvalitet (Collier & 
Bienstock, 2006, s. 271). Detta då konsumenten annars lätt kan klicka sig vidare till nästa 
aktör. Dessa spelar en avgörande roll för konsumentens totala utvärdering av e-
handelssidan (Collier & Bienstock, 2006, s. 271). 
 
Den andra dimensionen i modellen är Order Outcome och syftar till att fånga och mäta 
resultatet av hela upplevelsen av en tjänst (Collier & Bienstock, 2006, s. 264). Collier & 
Bienstock (2006, s. 264) menar dock att konsumentens attityd till resultatet av en tjänst 
består av flera unika dimensioner och att dessa knappast kan fångas i en enda konstruktion 
då köpare och säljare är separerade. Vi kan hålla med om detta då helhetsupplevelsen av 
en tjänst är subjektiv och består av individuella upplevelser och preferenser. Dock menar 
Collier & Bienstock (2006, s. 264) att tjänster kopplade till logistik är det som bör rymmas 
inom  dimensionen då logistik är en betydande faktor för konsumentens 
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efterköpsbeteende. Vi har därför frångått Collier & Bienstocks (2006) modell och valt att 
undersöka leveranssäkerhet och tidsaspekten inom denna dimension. Detta eftersom att 
vi har valt att undersöka specifika tjänster inom e-handeln och de tjänster vi observerat 
kunde vi koppla till dessa faktorer.  
 
En tjänst slutar inte att upphöra då en konsument fullföljt sin order och betalning (Collier 
& Bienstock, 2006, s. 271), något som företag alltså behöver vara medvetna om. Vid 
betalningen skapar konsumenten att psykologiskt kontrakt med leverantören att varan ska 
levereras precis så som konsumenten förväntar sig (Collier & Bienstock, 2006, s. 271). 
Företag behöver därmed uppmärksamma att även de tjänster som uppstår/existerar efter 
konsumentens köp är viktiga. Om konsumentens psykologiska kontrakt bryts genom att 
leveransens hur och när, inte uppfylls har detta en stor påverkan på kundnöjdheten 
(Collier & Bienstock, 2006, s. 271). 
  
Den tredje dimensionen i modellen rymmer tjänster som är kopplade till om någonting i 
köpprocessen går fel. Enligt Collier & Bienstock (2006, s. 265) angav hälften av 
respondenterna i deras studie att de var missnöjda med något, eller att fel hade uppstått 
under processen. Detta är företagens sista chans att göra konsumenten nöjd och 
misslyckas detta, påverkas inte bara konsumentens bedömning av köptillfället utan också 
framtida intentioner (Collier & Bienstock, 2006, s. 271). Dimensionen innehåller alla de 
tre delarna som ingår i processen av Service Recovery där vi har valt att undersöka 
faktorerna snabb respons, kontaktalternativ och kundnöjdhet. Företag bör därmed erbjuda 
tjänster som kan tillfredsställa konsumenten under alla delar av processen inom Service 
Recovery.   
  
Den fjärde och sista dimensionen i modellen som vi själva valt att addera är dimensionen 
Hållbarhet. Hållbarhet är ett hett ämne som ofta diskuteras i världen, och inte minst inom 
handeln. Enligt tidigare teorier som vi redogjort för i är hållbarhet en faktor som kan 
skapa konkurrensfördelar genom kundlojalitet. I vår modell mäter vi dimensioner som 
påverkar green reverse logistics samt miljövänligt fraktalternativ. 
 
Med hjälp av denna modell ämnar vi att besvara vår problemformulering “Vilka tjänster 
inom e-handeln påverkar konsumentens köpbeslut på internet?”. Modellen kommer syftar 
till att visa hur teorin inom tjänster genom värdeskapande leder till ett köpbeslut på 
internet. Modellen ligger till grund för utformningen av vår undersökning och syftar 
därmed till att ge en teoretisk överblick.   
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4.	  Praktisk	  metod	  	  
 
4.1	  Forskningsstrategi	  
Forskningsstrategin beskriver den generella inriktningen vad gäller genomförandet av 
samhällsvetenskaplig forskning och kan grovt delas upp i kvantitativ eller kvalitativ 
forskningsdesign (Bryman, 2008, s. 40).  Utifrån vår problemformulering och studiens 
syfte anser vi att en kvantitativ forskningsstrategi är bäst lämpad för vår studie.  
 
Den kvantitativa forskningsstrategin har en objektiv verklighetssyn som betyder att 
sociala konstruktioner utgör en objektiv verklighet (Bryman, 2008, s. 40-41). Vidare hör 
en kvantitativ forskningsstrategi ofta samman med en positivistisk kunskapssyn vilket 
betyder att vi har en kunskapssyn som stämmer överens med naturvetenskapliga 
modellers tillvägagångssätt (Bryman, 2008, s. 40). Till följd av detta får vi en deduktiv 
forskningsansats vilket gör att en kvantitativ inriktning på genomförandet av studien 
faller sig naturligt.   
 
En kvantitativ forskning lägger vikt vid kvantifiering när det kommer till insamling av 
data och analysen (Bryman, 2008, s. 40) och metoden möjliggör att uttala sig om en större 
grupp än den som varit objekt för studien (Eliasson, 2013, s. 29-30; Bryman, 2008, s. 
168-169). Då vårt syfte med studien är att identifiera för konsumenten viktiga 
tjänsterelaterade mervärden vid köp finns ett intresse att kunna generalisera resultatet. 
Detta då studiens praktiska bidrag ämnar att ge företag förståelse för hur företag inom e-
handeln kan bli mer konkurrenskraftiga genom e-handelskanaler.  
 
En kvalitativ forskningsstrategi har som mål att tolka svar från respondenter samt ett 
fokus på att förstå den sociala verkligheten (Bryman, 2008, s. 40-41). Vi anser inte att 
detta är nödvändigt för vår studie då vårt syfte inte kräver djup förståelse. Vidare finns 
ett intresse att utföra studien resurseffektivt då vi har en begränsad tidsram att förhålla 
oss till. Till skillnad från en kvalitativ undersökning är en kvantitativ metod mindre 
tidskrävande (Eliasson, 2013, s. 30). Om studien hade syftat till att förstå varför 
konsumenter värdesätter på ett visst sätt hade en kvalitativ metod varit att föredra.  
  
 
4.2	  Undersökningsmetod	  
De två vanligaste metoderna när det kommer till kvantitativ forskning är enkäter och 
strukturerade intervjuer (Bryman, 2008, s.177-178; Eliasson, 2013, s. 28). Skillnaden på 
en strukturerad intervju och en enkät är att det administrativa sköts av respondenten när 
det kommer till en enkät. Det vanligaste sättet att få svar på en enkät är att skicka ut den 
via webb, e-post eller att dela ut en enkät direkt till respondenten. (Bryman, 2008, s. 178)   
 
Av dessa två har vi valt att göra en enkät då Bryman (2008, s. 228-229) menar att fördelen 
med en enkät är att det går snabbt och är billigt. Valet av enkät gör det möjligt för oss att 
på ett resurseffektivt sätt samla in en större mängd svar från respondenter. 
Tillvägagångssättet och att få in många svar är viktigt eftersom detta kan påverka det 
slutliga resultatet (Eliasson, 2013, s. 28). En fördel med enkäter är vidare att det inte 
skapas någon intervjuareffekt som kan uppkomma vid strukturerade intervjuer (Bryman, 
2008, s. 228-229; Ejlertsson, 2014, s. 12). En intervjueffekt innebär att det finns en risk 
att intervjupersonerna påverkar respondenternas svar på grund av att individer vill ge en 
positiv bild av sig själva (Bryman, 2008, s. 229). I vår studie vill vi som som tidigare 
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nämnt vara objektiva och därför passar en enkät vår studie då det annars finns en risk att 
intervjupersonen påverkar respondentens svar. Vi har även miljöfrågor som kan anses 
som känsliga vilket gör det ännu viktigare att låta respondenten svara själv för att kunna 
vara ärlig i sitt svar. Det har visat sig att respondenter är ärligare i enkäter än i intervjuer 
när det handlar om frågor som kan kopplas till individens bild av sig själv (Bryman, 2008, 
s. 229). Ytterligare en fördel med enkäter är att det finns möjlighet för respondenterna att 
svara när det passar dem, vilket gör att det finns tid för dem att tänka igenom sina svar 
(Bryman, 2008, s. 229; Eliasson, 2013 s. 29). 
 
Nackdelen med att göra en enkät framför en strukturerad intervju är att det inte finns en 
hjälpande hand i närheten om respondenterna är i behov av detta (Bryman, 2008 s. 229). 
Vi var därför noggranna med att göra enkäten tydlig och lättbegriplig. Vi försäkrade oss 
om detta genom att skicka ut enkäten till potentiella respondenter som gav oss feedback. 
Utifrån denna formulerades ett par av frågorna om så att de blev tydligare för 
respondenterna.   I den inledande texten till undersökningen skrev vi även ut våra 
mejladresser så att eventuella frågor från respondenterna kunde besvaras. Vidare är det 
också en nackdel att det inte finns möjlighet att fördjupa svaren genom följdfrågor 
(Bryman, 2008, s. 229). Då vi vill undersöka vilka tjänster inom e-handeln som påverkar 
konsumentens köpbeslut på internet är vårt syfte inte att få en fördjupad förståelse. Därför 
ser vi det inte som ett problem att vi inte kan ställa följdfrågor för att få fördjupade svar 
då vi är intresserade av vilka faktorer som påverkar köpbeslutet. 
	  
4.3	  Forskningsdesign	  
Då studien har en kvantitativa forskningsstrategi samt enkäter som undersökningsmetod  
väljer vi att ha en tvärsnittsdesign när det gäller forskningsdesign. Forskningsdesignen 
innebär att tillvägagångssättet för datainsamling bestäms vilket ofta innebär en avvägning 
för vad som är önskvärt och vad som är praktiskt genomförbart (Halvorsen & Andersson, 
1992, s. 61). Att vår studie har en tvärsnittsdesign betyder att vi samlar in svar från en 
enda tidsperiod. Enligt Halvorsen & Andersson (1992, s. 62)  innebär detta att det inte är 
möjligt att uttala sig om ett orsakssamband då det kräver data från flera olika tidpunkter. 
En statisk studie där data samlas in från en enda tidpunkt gör det endast möjligt att 
undersöka en samvariation, alltså en positiv korrelation (Halvorsen & Andersson, 1992, 
s. 62; Bryman, 2008, s. 64). Detta hindrar oss från att undersöka hur eventuella faktorer 
som beror på tidsaspekten påverkar studiens resultat. Då vår studie ämnar att undersöka 
vilka tjänster inom e-handeln som påverkar konsumentens köpbeslut på internet, vill vi 
alltså studera relationen mellan de olika variablerna tjänster och köpbeslut. Vi anser att 
det är mer intressant att undersöka vilka variabler som kan påverka attityden till e-
handelns tjänster och även hur de påverkar värderingen av service på internet vilket är 
möjligt med en tvärsnittsstudie. 
 
4.4	  Population	  och	  respondenter	  
Då studien undersöker vilka tjänster konsumenter värdesätter inom e-handeln innebär det 
att studiens population består av konsumenter som handlar eller har handlat via e-handeln. 
Studiens population utgörs av de enheter som undersökningens resultat ska kunna uttala 
sig om (Eliasson, 2013, s. 44; Bryman, 2008, s. 179). Då det oftast inte är möjligt att 
undersöka hela populationen görs ett stickprov utifrån en urvalsram som representerar 
hela populationen (Eliasson, 2013, s. 44; Bryman, 2008, s. 179).  
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Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval då studiens resurser varit begränsade 
och en urvalsram inte har varit tillgänglig. Ett sådant urval innebär att respondenter som 
finns tillgängliga för forskaren vid den utvalda tiden representerar urvalet (Bryman, 2008, 
s. 194). Ett bekvämlighetsurval innebär alltså att vissa respondenter löper större chans att 
finnas med i vårt urval än andra, något som vi är medvetna om. Problemet med ett sådant 
urval är att det försvårar möjligheten till generalisering eftersom det är omöjligt att veta 
vilken population som urvalet representerar (Bryman, 2008, s. 194; Eliasson, 2013, s. 49-
50). Genom att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval har möjligheten att generalisera 
resultatet begränsats eftersom vi inte kan säga att stickprovet är representativt för 
populationen. Dock kan resultatet från en studie med bekvämlighetsurval utgöra en 
riktlinje för fortsatta studier (Bryman, 2008, s. 195).  
 
4.4.1	  Distribution	  av	  enkät	  
Vi har använt oss av Facebook och e-mail som distributionskanal då vi skickat ut enkäten 
till respondenter. Vi skickade ut enkäten 20/4 och den låg tillgänglig till och med 27/4. 
Till en början hade vi snabbt samlat ihop 80 svar. Detta stagnerade och den 24/4 la vi ut 
enkäterna igen och fick då tillslut ihop totalt  197 svar. Möjligheten för respondenter att 
svara får anses vara god då flera hundra hade möjlighet att svara på enkäten. Dessutom 
spred sig enkäten på Facebook då vissa respondenter valde att “dela” enkäten på sina 
Facebooksidor.  
 
4.5	  Enkätkonstruktion	  
	  
4.5.1	  Etik	  
Vid konstruktion av en enkät är det viktigt att överväga de etiska aspekterna (Ejlertsson, 
2014, s. 31) Dessa aspekter regleras i en lag om etik och berör all typ av forskning som 
avser människor, men även enkätundersökningar som sker utan forskningsändamål bör 
följa dessa principer (Eijlertsson, 2014, s. 31). För att följa dessa skapades ett följebrev 
till undersökningen där vi informerade respondenterna utifrån de fyra etiska principerna.  
 
Informationskravet innebär att respondenterna ska få veta vad syftet med studien är, samt 
att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta studien (Bryman, 2008, s. 131; 
Ejlertsson, 2014, s. 32). För att följa informationskravet skrev vi (som ovan nämnt) ett 
följebrev till enkäten där vi redogjorde för syftet med studien, att det är frivilligt att vara 
med i studien samt att det går att avbryta undersökningen.  
 
Enligt samtyckeskravet ska studien vara helt frivillig (Bryman, 2008, s. 135) vilket har 
uppfyllts genom att vi informerat om studiens frivillighet i följebrevet. Genom att 
respondenten haft möjlighet att välja fritt vilken tidpunkt denne velat svara och dels 
genom möjligt att avstå att fylla i enkäten i form av att stänga ner webbsidan eller att 
klicka på avbryt har detta har ytterligare uppfyllts.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska vara anonyma i studien 
(Ejlertsson, 2014, s. 32). För att uppfylla detta har vi inte krävt någon inloggning till 
enkäten eller registrerat personuppgifter, mejladresser eller dylikt som skulle gett oss 
möjlighet att spåra och identifiera någon av de svarande. Genom att påpeka anonymiteten 
både i den inledande texten samt i texter där vi länkat till enkäten har vi uppfyllt 
konfidentalitetskravet.  
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Det sistnämnda kravet är nyttjandekravet och innebär att den insamlade datan endast ska 
användas av behöriga och användas i det syfte som informerats om och inte användas i 
framtiden (Bryman, 2008, s. 132; Ejlertsson, 2014, s. 32). Detta uppfyller vi genom att 
endast använda datan till denna studie, något vi också informerade respondenterna om i 
följebrevet. 
 
4.5.2	  Frågekonstruktion	  
Frågorna i vår enkät är uppdelade i tre olika delar. Den första delen innehåller 
bakgrundsfrågor som är utformade på så vis att endast ett svarsalternativ är möjligt. 
Bakgrundsfrågor kan vara användbara för att presentera olika skillnader mellan de 
svaranden, som exempelvis kön eller ålder men också för att kunna ta hänsyn till dessa 
vid analysen (Ejlertsson, 2014, s. 86; Bryman, 2008, s. 248). 
 
Två av frågorna är rangordningsfrågor där respondenten dock endast svarar på en av dessa 
beroende på om de handlar på internet eller ej. Rangordningsfrågor används för att mäta 
respondenternas inställning till en viss företeelse (Ejlertsson, 2014, s. 85) vilket i vårt fall 
var “vilka är de TVÅ främsta anledningarna till att du handlar på internet” samt “vilka är 
de TVÅ främsta anledningarna till att du inte handlar på internet”. Svarsalternativen kan 
utformas så att respondenterna får rangordna samtliga alternativ utifrån exempelvis 1-6 
men då detta kan upplevas vara svårt är ett enklare alternativ att erbjuda respondenten att 
sätta kryss (Ejlertsson 2014, s. 85) Vi har valt att be respondenterna kryssa i två val istället 
för att be dem rangordna samtliga. Vi anser att detta är bättre då samtliga alternativ inte 
behöver vara en anledning till varför respondenten handlar/inte handlar på internet. Ett 
av alternativen var övrigt där respondenten kunde fylla i en egen anledning.  
 
Vi har valt att använda en likertskala för svarsalternativen i vår enkät vilket enligt Bryman 
(2008 s. 248) och Ejlertsson (2014, s. 95) är passande för att mäta intensitet i attityder. 
Vanligaste sättet att göra detta på är att använda en fem- eller sjugradig skala (Bryman, 
2008, s. 157). Vi har valt en femgradig skala där 1. innebär “Instämmer inte alls”, 2. 
“Instämmer lite”, 3. “Instämmer till viss del 4. “Instämmer mycket” 5. “Instämmer helt 
och hållet”. Anledningen till att vi valde en femgradig skala är för att vi är intresserade 
av skillnaden i hur olika tjänster värderas och inte små nyanser, vilket hade gjort att en 
sjugradig skala hade varit bättre lämpad. Vi är medvetna om att inget svarsalternativ är 
uppenbart neutralt vilket kan ha tvingat respondenter att ta ställning. Genom att enkäten 
var digital och anonym kunde respondenter som upplevde sig tvingade att ta ställning 
avbryta enkäten utan att vi eller någon annan noterat detta.  
 
I en kvantitativ metod är det viktigt att frågorna är genomtänkta och utformade efter 
öppna eller slutna frågor, där slutna frågor innebär att respondenterna får fasta 
svarsalternativ och öppna frågor innebär att respondenten får svara fritt (Bryman, 2008, 
s. 242). Positivt med öppna frågor är att respondenten får formulera sina svar själv så 
svarat stämmer överens med respondentens tankar. Vi valde att använda oss av sådana 
svarsalternativ på de frågor vi kände att de slutna svarsalternativen inte riktigt räckte till 
(Se fråga 9 och 10 i Bilaga. 1). På resterande frågor har vi använt oss av slutna frågor och 
fasta svarsalternativ, vilket enligt Bryman (2008, s. 245) är en fördel vid jämförelser av 
svar samt underlättar vid bearbetning av data. 
 
4.5.3	  Layout	  
Enkätens utformning och layout har betydelse för hur den uppfattas av respondenten, det 
är alltså viktigt att enkäten utformas så att den upplevs attraktiv och seriös för att 



	  

	  

31	  

respondenterna ska vilja ta sig tid och svara så utförligt som möjligt (Ejlertsson, 2014 s. 
99).  
 
Vi valde att använda oss av horisontella svarsalternativ för att vi inte ville att enkäten 
skulle upplevas allt för lång. Vertikala svarsalternativ kan ibland vara att föredra eftersom 
det ökar läsbarheten och gör att enkäten inte upplevs allt för kompakt (Ejlertsson, 2014, 
s. 99; Bryman, 2008, s. 234). För att undvika detta valde vi olika typsnitt och storlek på 
texten till frågorna och svarsalternativen för att göra det tydligare. Ordningen på frågorna 
och huruvida de inledande frågorna är enkla eller oprovocerande har också betydelse för 
respondentens uppfattning (Ejlertsson, 2014 s. 103). Frågorna delades därför upp i en 
ordning som upplevs mer logisk för respondenten på så sätt att exempelvis alla frågor 
rörande fraktalternativ följde efter varandra. Vi valde också a började enkäten med enkla 
frågor rörande ålder och utbildning  för att underlätta för respondenten.  
 

 
Figur 2. Exempel på frågekonstruktion 

  
4.5.4	  Härledning	  av	  tjänster	  
För att kunna besvara vår problemformulering anser vi att det är av vikt att redogöra för 
hur de tjänster vi undersöker, har härletts från befintliga webbsidor. Då studiens 
population utgörs av konsumenter i Sverige och avgränsas till att gälla kläder och skor, 
är det av intresse att undersöka tjänsteutbudet hos flera olika e-handelssidor som riktar 
sig mot olika målgrupper. Detta eftersom undersökningen kräver att respondenten varit i 
kontakt med tjänsten för att kunna värdera den. Genom att härleda tjänster från flera olika 
etablerade webbsidor har vi strävat efter att de tjänster vi undersöker ska vara 
representativa för kläd- och skobranschen som helhet. Nedan visas en tabell på olika 
webbsidor och dess tjänster, för fullständig härledning se Bilaga. 2.  
 

TJÄNST GRANSKADE WEBBSIDOR 

Sortera varorna efter egna önskemål Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, 
Ellos, ZARA, Lindex, Stayhard , MQ, 
ASOS, Stadium 

Få hjälp under köpets gång (exempelvis en 
live chattfunktion) 

Nelly, Ellos 

Genomföra köpet utan att skapa en profil Sportamore, Lindex, Stayhard, MQ 

Uppgifter automatiskt sparandes från 
tidigare gång 

Nelly, Zalando, H&M, Ellos, ZARA, 
ASOS, Stadium 
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Varan/varorna kommer till ett 
utlämningsställe som ligger nära boendet 

Nelly, Zalando.se, H&M, Sportamore, 
Ellos, ZARA, Lindex, MQ, ASOS, 
Stadium 

Tabell 1. Webbsidor och härledda tjänster 

4.6	  Operationalisering	  	  
En operationalisering innebär att konkreta frågor skapas utifrån problemområden som 
kan härledas till studiens syfte och problemformulering. Genom att bryta ner 
problemområdena i flera steg kan alla områden som ryms inom dessa fångas upp och 
mätas i undersökningen. (Ejlertsson, 2014, s. 47) I följande avsnitt kommer vi redogöra 
för operationalisering av samtliga frågor vilket vi har gjort utifrån studiens modell som 
presenterades tidigare (Se figur 1.) Då syftet med vår studie är att identifiera viktiga 
tjänsterelaterade mervärden vid köp på internet blir således begreppen tjänster det vi 
mäter. Undersökningen utgår ifrån de tjänster som är befintliga på e-handelssidor idag 
och därför ställdes frågor för att undersöka vad konsumenter anser om olika tjänster.  
 
I vår enkät ämnar samtliga frågor, förutom bakgrundsfrågorna att mäta hur tjänster som 
e-handeln erbjuder värderas av konsumenter där samtliga frågor går att härleda till den 
teori som vi presterat i teorikapitlet och som vår studie bygger på.  
 
4.6.1	  Bakgrundsfrågorna	  
Bakgrundsfrågorna vi valt att använda oss av finns med för att undersöka eventuella 
skillnader och mönster i hur tjänsterna värderas. Dessa innehåller frågor om demografiska 
faktorer, vilka Ejlertsson (2014, s. 86) menar kan vara bra att ta hänsyn till, eller bra att 
ta till hjälp vid presentation av resultatet. Vi har också mätt två beteenden för att 
undersöka om dessa kan förklara hur olika typer av tjänster värderas. Detta då syftet med 
studien är att identifiera för kunder viktiga tjänsterelaterade mervärden vid köp på internet 
och vi är intresserade av om det finns några skillnader även i beteendet hur tjänster 
värderas. Det första beteende vi har mätt, vilket är av hög relevans för studien är om 
respondenten handlat kläder eller skor på internet det senaste året (Se Bilaga. 1, fråga nr. 
6). För att besvara studiens problemformulering krävs information om vilka tjänster 
konsumenter värderar på internet och därför menar vi också att det förutsätter att 
respondenten har handlat på internet för att ha en uppfattning om, och kunna värdera en 
specifik tjänst. Att respondenten anges svara om det är under det senaste året är för att 
tiden från senaste köp kan påverka hur respondenten kommer ihåg och faktiskt värderade 
tjänsterna vid köpet. 
 
Kukar-Kinney & Close (2009) beskriver ett konsumentbeteende på internet som innebär 
att konsumenter använder sin digitala varukorg för att organisera och sortera varor men 
att de ofta överger den utan att slutföra sitt köp. Detta beteende mäter vi genom fråga nr 
9 “Har du någon gång lagt varor i varukorgen men sedan avstått från köp?”. 
 
4.6.2	  Attityder	  och	  tjänster	  
Då syftet med studien är att identifiera för kunder viktiga tjänsterelaterade mervärden vid 
köp på internet kräver vår undersökning att frågorna är generellt konstruerade och inte 
värderas utifrån kvalitén på tjänsten vid ett specifikt tillfälle, utan värderas genom 
tjänstens existens. Samtliga frågor som använts från befintlig teori har därför formulerats 
om genom följande exempel: 
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-   Ursprunglig fråga: Symboler som signalerar att den här sajten är säker visas 
tydligt på den här leverantörens hemsida, formulerades om till → “För mig var 
det viktigt att hemsidan gav ett pålitligt intryck i form av symboler”.  

 
Då enkäten konstruerades för att mäta värderingar och attityder till olika tjänster gjordes 
detta med utgångspunkt i Collier & Bienstocks modell som syftar till att mäta e-tjänsters 
kvalitet. Utöver detta har enkäten kompletterats med frågor från befintlig teori för att göra 
vår modell komplett. Frågorna har delats in i de olika dimensionerna Process Quality, 
Outcome Quality, Service Recovery efter Collier & Bienstocks modell (Se avsnitt E-
tjänster och köpbeslut).  
 
Frågorna 11-22 i enkäten ämnar att mäta attityder till funktioner inom e-handeln. 
Samtliga  går att härleda till den teori som finns presenterad i teorikapitlet. Genom att 
noggrant studera teori och bryta ner de olika attityderna i delar har vi därefter kopplat 
olika befintliga tjänster inom e-handeln till varje attityd. Ett exempel på hur detta har gått 
till är attityden till bekvämlighet. Attityden mäts genom fråga 12 “att det är bekvämt att 
handla på internet är viktigt för mig”. Bekvämlighet har sedan brutits ned med hjälp av 
den teori vi studerat till att bestå av termerna tid och ansträngning enligt Guzzo et al. 
(2015, s. 203). Vi har därefter identifierat befintliga tjänster som menar att minska 
ansträngningen och effektivisera tiden noggrant och kopplat dessa till attityden. Hemsidor 
som studerats här är Nelly.se, Zalando.se,, Lindex.se, Sportamore.se, H&M.se, Zara.com, 
MQ.se, Stayhard.se, ASOS.com, Stadium.se, Ellos.se. Anledningen till detta är att vi är 
intresserade av befintliga tjänster som är aktuella och något konsumenter kommer i 
kontakt med under ett köp på internet. Frågor som inte går att granska och se som synliga 
tjänster på internet kopplar vi till teorier, exempel på detta är kompensationer om något 
går fel. Fråga nummer 32 mäter hur konsumenter värderar tjänsten “för mig var det viktigt 
att jag kunde genomföra köpet utan att skapa en profil” vilket underlättar bekvämlighet 
utifrån både tid och ansträngning. Detta tillvägagångssätt har använts på samtliga frågor 
i enkäten. För att exemplifiera detta kommer en tabell på hur detta går till inom 
bekvämlighet, för hela operationaliseringen se bilaga. 3. 
 
Några av tjänsterna vi har observerat har utifrån teori inte kunnat kunnat kopplats till en 
enda specifik attityd, utan påverkar istället flera attityder. Tjänsterna som testats till fler 
än en dimension och attityd är “För mig var det viktigt att varan/varorna kommer till ett 
utlämningsställe som ligger nära där jag bor” och “För mig var det viktigt att varan/ 
varorna levereras direkt till dörren”. Dessa tjänster är kopplade både under bekvämlighet 
under leveranssäkerhet, vilka finns inom Process Quality samt Outcome Quality.   
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FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 

12. Attityd- Bekvämlighet     

12. Att det är bekvämt att 
handla på internet är 
viktigt för mig 

Szymanski & Hise (2000), 
Chiang, K. P., & Dholakia, R. 
R. (2003), Guzzo et al (2015), 
Davis (1993) 

Attityd till bekvämlighet 
inom e-handeln där tid och 
ansträngning är faktorer 
som härleds från 
bekvämlighet 

Värdering av befintliga tjänster- Bekvämlighet 

FRÅGA GRANSKANDE 
WEBBSIDOR 

ÄMNAR ATT MÄTA 

32. För mig var det 
viktigt att genomföra 
köpet utan att skapa en 
profil 

Sportamore, Lindex, Stayhard, 
MQ 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar 
till värdeskapande och 
kundnöjdhet 

33. För mig var det 
viktigt att mina uppgifter 
automatiskt sparandes 
från tidigare gång 

Nelly, Zalando, H&M, Ellos, 
ZARA, ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar 
till värdeskapande och 
kundnöjdhet 

50. För mig var det 
viktigt att varan/varorna 
kom till ett 
utlämningsställe som 
ligger nära där jag bor 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, MQ, ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar 
till värdeskapande och 
kundnöjdhet 

51. För mig var det 
viktigt att varan/varorna 
levererades direkt till 
dörren 

ZARA, MQ, ASOS, Stadium Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar 
till värdeskapande och 
kundnöjdhet 

Tabell 2. Exempel på operationalisering 

	  
4.7	  Databearbetning	  
Den 27/4 stängde vi ner vår elektroniska enkät för att sedan börja bearbeta material vi 
fått. Vi började med att överföra enkäten till Excel från Google Docs för att undersöka 
om vi fått något svarsbortfall från någon respondent. Efter att datan bekräftats som 
fullständig kunde vi plocka ut våra deskriptiva resultat som till exempel hur många av vår 
respondenter som handlat på internet det senaste året, varför de handlar på internet/varför 
inte de handlar på internet. Då dessa resultat sammanställts kunde resterande data 
överföras till statistikprogrammet SPSS.  
 
4.7.1	  Kodning	  
För att ha möjlighet att mäta och göra deskriptiv data mer lättarbetad bör alla frågor kodas 
om innan databearbetning (Saunders et al., 2009, s. 422). Vi började med att 
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bakgrundsvariablerna i undersökningen kodades om till numeriska värden. Kön kodades 
så att kvinnor fick värde “1” och män “2”. Detta genomfördes på samtliga 
bakgrundsfrågor där bostadsort kodades genom att Landsbygd/mindre stad fick 1, Stad 
fick 2 och Stor stad fick 3. Resterande frågor i enkäten hade redan numeriska värden 
vilket gjorde att ingen kodning behövdes göras till dessa frågor.  
 
Vid genomgången av bakgrundsfrågorna upptäcktes att vissa alternativ som angetts i 
frågorna innehöll färre svar än andra. Exempelvis hade vi få respondenter över 60 år 
vilket innebar att vi fick koda om frågorna så att den högsta alternativet blev 40<. Samma 
metod användes för att ha möjlighet att använda oss av vår bakgrundsfrågor “boende” där 
vi hade få respondenter från landsbygden som fick kopplas ihop med “mindre stad”. Detta 
för att få ett så representativt resultat som möjligt då det annars är risk för att få ett falskt 
p-värde med för få respondenter i varje svarsgrupp (Saunders et al., 2012 s. 508).  
 
4.7.2	  Analys	  
Då statistiska tester genomförs är det viktigt att undersöka om resultatet som visats beror 
på slumpen eller om givna resultatet kan säga något om den undersökta populationen 
(Saunders et al., 2012). Innan vi gick vidare med våra tester valde vi en signifikansnivå 
på 0,05. En signifikansnivå på 0,05 innebär att det med 95 procents säkerhet är möjligt 
att säga att utfallet är representativt för urvalet och att vid samma test en annan gång få 
samma resultat (Djurfeldt et al., 2010, s. 234). 
 
4.7.3	  One-‐Sample	  T	  test	  
För att analysera våra resultat och genomföra statistiska tester användes till att börja med 
ett “One-Sample T Test” med testvärde “1” för att bekräfta signifikansnivån för samtliga 
attityd- och värderingsfrågor. Därefter testades värde “3” för att se vilka värderingar och 
attityder som är mer betydande för respondenterna. Samtliga frågor testades individuellt 
för att se om vi kunde fortsätta analysera frågorna i andra test. De frågor som visade på 
signifikanta resultat analyserades vidare i andra tester.   
 
4.7.4	  Linjär	  regressionsanalys	  
För att undersöka hur attityderna eventuellt påverkar värderingarna genomfördes en linjär 
regressionsanalys. Syftet med en regressionsanalys är att undersöka hur de oberoende 
variablerna tillsammans påverkar den beroende variabel (Saunders et al., 523). Den 
oberoende variabelns förklaringskraft bestäms av hur mycket variationen i den oberoende 
variabeln förklarar variationen i den beroende vilket visas av “Adjusted R Square” 
(Saunders et al., 2012, s. 523). I vår undersökning har attityden angivits som en beroende 
variabel och värderingarna som en oberoende. Vi är medvetna om att en beroende 
variabel förklaras av de oberoende variablerna, men då variablerna förklarar varandra är 
detta ändå möjligt. Här valdes de signifikanta resultaten sedan ut för att sedan kopplas till 
teorier i analysen.  
 
4.7.5	  Envägs	  variansanalys	  (ANOVA)	  
För att undersöka någon signifikant skillnad på hur exempelvis olika åldersgrupper 
värderar olika typer av tjänster använde vi oss av en envägs variansanalys, det vill säga 
ett ANOVA-test. Testet innebär att variationen i medelvärden inom tre eller fler grupper 
jämförs mellan grupperna (Saunders et al., 2012, s. 665) och är fördelaktigt då det finns 
flera grupper i den oberoende variabeln som ska visa signifikanta resultat. När ANOVA 
testet visar på en signifikant skillnad innebär detta att F-värdet är signifikant och att en 



	  

	  

36	  

skillnad finns mellan minst två av grupperna inom den oberoende variabeln (Saunders et 
al., 2012, s. 520). 
 
För att undersöka vidare exakt vilka grupper det är som skiljer sig åt krävs ett Post Hoc 
test (Djurfeldt et al., 2010 s. 247) Här finns det en mängd olika typer av tester och vi har 
valt “Tukey”. Detta test visar exakt vilka gruppers medelvärde som är signifikant skilda 
mot varandra och är bra då vi vill undersöka hur åldrarna skiljer sig när de värdesätter 
olika tjänster.  
	  
4.8	  Bortfall	  
Ett bortfall innebär att det finns potentiella respondenter som vägrar svara på 
undersökningen eller ger oseriösa svar. Även de som avbryter att svara på enkäten ses 
som ett svarsbortfall då resultatet inte är fullständigt (Bryman, 2008, s. 192). Problemet 
med ett bortfall är att undersökningen kan bli skev genom att vissa typer av människor 
väljer att inte delta och resultatet kommer därför inte representera hela populationen 
(Bryman, 2008,  s. 193).  Då vi använt oss av ett bekvämlighetsurval och därmed inte har 
någon urvalsram löper vi ingen risk för bortfall. Däremot distribuerades enkäten på 
Facebook samt via e-mail vilket gör det svårt att avgöra huruvida vissa typer av 
människor valde att svara eller inte och om vi har en spridning i variationen på 
respondenter i vår studie.  
 
Vi är medvetna om att vissa människor valt att inte svara på grund av tidsbrist då de 
exponerats för flera digitala enkäter under denna tid. Vi har dock sett att våra respondenter 
har svarat olika på våra bakgrundsvariabler vilket innebär att vi har en variation och 
spridning på våra respondenter vilket innebär att vår undersökning blir mer representativ 
för populationen. Vår studie och de frågor som den innehåller kan inte heller anses vara 
känsliga att svara på vilket minskar risken för bortfall. 
 
Då enkäten var elektronisk minimerades risken för svarsbortfall på grund av att 
konstruktionen innebar att samtliga frågor var obligatoriska och därmed gick det inte att 
skicka in enkäten utan att ha besvarat samtliga frågor. I två av frågorna som ställdes kunde 
respondenterna svara genom att skriva svaret själva. Detta riskerade svarsbortfall då 
respondenterna kunde skriva in något obegripligt. Av våra svarande som valde detta 
alternativ kunde samtliga svar utläsas utan några problem.    
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5.	  Empiri	  &	  Analys	  
5.1	  Resultat	  Bakgrundsfrågor	  
Totalt erhölls 197 svar där fördelningen mellan kvinnor och män var 128 stycken (65%) 
respektive 65 stycken (35%). Åldersspannet mellan de svarande sträcker sig från 18-25 
upp till 60< där majoriteten av respondenterna är i åldern 18-30 (sammanlagt 68,5%). Av 
totalt 197 svarande uppgav 134 respondenter, vilket motsvarar 68%, att de är bosatta i en 
stor stad med över 100 000 invånare. Vidare bor 27 respondenter (13,7%) i en stad över 
40 000 invånare, mindre stad över 5000 invånare består av 21 (10,7%) respondenter och 
slutligen landsbygd med 15 (7,6%)  
 

 
Figur 3. Bostadsort 

 
På frågan “har du någon gång handlat kläder/skor på internet” svarade 80 procent av 
respondenterna “ja”, vilket ger att 20 procent aldrig har handlat kläder/skor på internet.  
 
 

 
Figur 4. E-handelsvana 
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Av de respondenter som handlat på internet uppger samtliga respondenter två anledningar 
till varför de handlar på internet. Bekvämlighet anses som den främsta anledningen där 
34% angav detta och 32 % angav att det är det större utbudet som är anledningen (se figur 
3). Fem procent menar att det använder sig av internet främst för inspiration och 28% av 
respondenterna menar att det är bättre priser än i fysiska butiker som är främsta 
anledningen till varför de handlar via e-handeln. Den övriga procenten nämnde 
“storlekar” och “lättare att hitta lite unika plagg” som anledning. 
 

 
Figur 5. E-handelsmotiv 

För att vidare undersöka de 39 respondenter som svarat “nej” på frågan om de under det 
senaste året handlat på internet så ställdes en följdfråga för att ta reda på varför de inte 
använder e-handeln för att handla kläder/skor. Här visade det sig att 47% av 
respondenterna inte handlar online på grund av att de vill kunna prova/känna/undersöka 
varan innan köp (se figur 4). Den andra största anledningen, som uppgick till 20%, till att 
inte handla online är att respondenterna värderar att få hjälp av butikspersonal. Efter detta 
kom alternativet “övrigt” med 16 % där respondenterna själva kunde skriva in själv sin 
främsta anledning. Här fick vi resultat som “att returnera varorna är en process”, “inget 
behov”, “Att köpa kläder och skor online är som att köpa grisen i säcken”. 

28%

5%

34%

32%
1%

Anledning	  till	  att	  använda	  e-‐handeln

Bättre	  priser	  än	  i	  fysiska	  butiker Inspirerande

Bekvämligheten Större	  utbud

Övrigt
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Figur 6. Motiv att inte använda e-handeln 

Som tidigare nämnt finns det ett så kallat icke-köpbeteende på internet som vi 
uppmärksammade i teorin. Detta innebär att konsumenter lägger produkter i varukorgen 
utan att genomföra ett köp. Här svarade 17 (10,8%) av totalt 158 respondenter att de gör 
det varje gång de besöker en e-handelssida, 78 (49,4%) svarade att det händer mer än 
hälften av gångerna, 55 (34,8%) stycken att det händer enstaka gånger. 8 (5,1%) stycken 
anger att det aldrig har hänt.  
 
För att undersöka om det finns någon koppling mellan detta beteende och vilka tjänster 
som värderas högt av respondenterna så utfördes en envägs variansanalys (ANOVA). 
Testet visar att det finns ett signifikant resultat mellan två olika värderingar kopplat till 
icke-köpbeteendet. Tjänsterna “För mig var det viktigt att jag kunde sortera varorna på e-
handelssidan efter egna önskemål” (p=0.043) samt “För mig var det viktigt att jag kunde 
se varorna i rörlig bild (en video)” (p=0,039) visar på signifikanta värden vilket tyder på 
att det finns en koppling mellan dessa värderingar och beteendet att lägga varor i 
varukorgen.  
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ANOVA      Sum   of  

Squares  
df   Mean  

Square  
F   P  

23.  För  mig  var  det  viktigt  
att   jag   kunde   sortera  
varorna   på   e-
handelssidan   efter   egna  
önskemål  

Between  
Groups  

8,471   3   2,824   2,782   0,043  

   Within  Groups   156,289   154   1,015        

   Total   164,759   157           

24.  För  mig  var  det  viktigt  
att   jag   kunde   se  
varan/varorna  i  rörlig    bild  
(en  video)  

Between  
Groups  

11,688   3   3,896   2,86   0,039  

   Within  Groups   209,755   154   1,362        

   Total   221,443   157           
Tabell 3 Beteende varukorg och designfaktorer 

 
5.2	  Resultat	  Processkvalitet	  
Dimensionen Process Quality består enligt vår modell (se figur 1) av faktorerna 
information, bekvämlighet, användarvänlighet, funktion, säkerhet och design. Under 
köpbeslutet kan konsumenter ha olika attityder till processen i köpbeslutet som 
exempelvis säkerhet, information kring returer och funktion. För att underlätta för 
konsumenter i köpbeslutet erbjuder leverantörer olika typer av tjänster som 
betalningsalternativ, information om plagg eller kundrecensioner. I resultatet nedan 
undersöks om attityder kan förklara värderingar och även om olika typer av 
bakgrundsvariabler som kön, inkomst och boende skiljer sig åt i resultatet.  
 
Samtliga attityder kategoriserade under processkvalitet är signifikanta vilket kan avläsas 
genom ett One Sample T-test, medelvärdet av varje attityd inom Process Quality går att 
utläsa i tabell 3, nedan. Här är det tydligt att säkerhet på internet är viktigt då medelvärdet 
uppgick till 4,62 av en femgradig skala. Tätt efter kom navigering med ett medelvärde på 
4,62 samt informationstydligheten med 4,49. Lägst medelvärde fick bekvämligheten på 
internet med 3,835 samt hemsidans design på 3,848. 
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One-Sample  Test   t   P   Mean  

14.  Säkerheten  på  internet  är  viktig  för  mig   29,201   0,000   4,63  

11.  Att  det  är  lätt  att  hitta/navigera  på  internet  är  viktigt  för  mig   34,343   0,000   4,62  

13.  Att   informationen  på  hemsidan  är   tydlig  är  viktigt   för  mig  
(information  om  produkt,  leverantör,  köpvillkor)  

25,746   0,000   4,49  

15.   De   tekniska   aspekterna   är   viktiga   för   mig   (exempelvis  
betalningsalternativ  och  hur  snabbt  sidan  laddas)  

23,934   0,000   4,41  

16.  Att  hemsidans  design  är  attraktiv  är  viktigt  för  mig   11,041   0,000   3,85  

12.  Att  det  är  bekvämt  att  handla  på  internet  är  viktigt  för  mig  
(exempelvis  att  inte  behöva  åka  till  en  fysisk  butik)  

9,264   0,000   3,84  

Tabell 3. One-sample T-test attityder inom processkvalitet.  
 
Även värderingarnas signifikansnivå undersöktes genom ett One-Sample T-test (Se 
bilaga 4.1.1). Resultatet visade att samtliga värderingar av tjänster inom Process Quality 
är signifikanta utom två. Dessa två är “För mig var det viktigt att det stod information om 
vad modellerna bar för storlek” och “För mig var det viktigt att mina uppgifter 
automatiskt sparades från tidigare gång” vilket betyder att att vi utifrån testet inte kan 
säga att resultatet av dessa värderingar inte beror på slumpen. Utifrån tjänsternas 
medelvärden skapades ett diagram som visar vad konsumenter som genomfört ett köp på 
internet värdesätter högst (se figur 6). Tjänsten “att mina personuppgifter inte lämnades 
ut till tredje part” visade sig vara den högst värderade tjänsten som fick ett medelvärde 
på 4,34 av en femgradig skala. Vidare visade resultat att respondenterna inte värderar 
tjänsten  “att jag kunde dela upp min betalning” lågt då medelvärdet endast uppgick till 
1,61.  
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Figur 7. De fem högsta och dem fem lägst värderade tjänsterna inom Process Quality 

 
I modellens olika dimensioner Process Quality, Outcome Quality och Service Recovery 
anser vi att det är intressant att undersöka hur attityder till olika faktorer kan förklara 
värderingar av olika tjänster inom e-handeln. Detta eftersom vi vill undersöka om 
attityden kan förklara hur tjänster värderas.  
 
En regressionsanalys av attityd och tjänster till bekvämlighet gav en förklaringsgrad på 
1,8%. Dock visade analysen endast ett signifikant resultat där tjänsten “För mig var det 
viktigt att varan kommer till ett utlämningsställe som ligger nära där jag bor” gav 
p=0,041. Attityden till användarvänlighet gav endast ett signifikant resultat, tjänsten “att 
jag kunde sortera varorna på webbsidan efter egna önskemål” med p=0,019 där den totala 
förklaringsgraden uppgick till 3,6%. Attityd till information och värdering av tjänster 
kopplade till denna visade också ett enda signifikant resultat (“För mig var det viktigt att 
information för vad som gäller vid returer var tydlig”) med p=0,002 och en 
förklaringsgrad på 12% (Se bilaga 4.1.2-4.1.4). 
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Regressionsanalysen av säkerhet visade signifikanta resultat mot alla tjänster där 
förklaringsgraden uppgick till 9,2%. 
  
Säkerhet   B   t   P  

35.   För  mig   var   det   viktigt   att  mina   personuppgifter   inte   lämnades   ut   till  
tredje  part  

0,159   2,958   0,004  

36.   För   mig   var   det   viktigt   att   hemsidan   gav   ett  
    pålitligt   intryck   i   form   av   symboler   (exempelvis   "trygg   e-handel"   och  
"Verified  by  Visa")  

0,113   1,996   0,048  

a.  Dependent  Variable:  14.  Säkerheten  på  internet  är  viktig  för  mig           

R2  adj  =  0,092           

Tabell 4. Regressionsanalys Säkerhet. B = koefficient med tillhörande t-statistika och P-värde. 

Precis som säkerhet visade en regressionsanalys av attityden till Design och värdering av 
tjänster kopplade till attityden signifikanta resultat utom tjänsten “att hemsidan gav 
exempel på olika outfits”. Här uppgick förklaringsgraden till 31,3%.  
 
Attityden till Funktion visade genom en regressionsanalys signifikanta resultat på två av 
tre värderingar av tjänster där tjänsten “att hemsidan laddades snabbt” och tjänsten “att 
jag kunde välja olika betalningsalternativ” var signifikanta. Värdering av tjänsten “för 
mig var det viktigt att jag kunde dela upp betalning” visade inget signifikant resultat. 
Totalt gav samtliga värderingar av tjänster inom funktion en förklaringsgrad till attityden 
med 19,6%. (Se bilaga 4.1.5)  
 
Design   B   t   P  

37.  För  mig  var  det  viktigt  att  sidan  gav  ett  professionellt   intryck   i   form  av  
design  

0,478   5,491   0,000  

38.  För  mig  var  det  viktigt  att  hemsidan  gav  ett  inspirerande  intryck   0,206   2,662   0,009  

26.  För  mig  var  det  viktigt  mig  att  hemsidan  gav  exempel  på  olika  outfits   0,049   0,799   0,425  

a.  Dependent  Variable:  16.  Att  hemsidans  design  är  attraktiv  är  viktigt  för  mig           

R2  adj=  0,313           
Tabell 5. Regressionsanalys Design. B = koefficient med tillhörande t-statistika och P-värde. 

Då tidigare tester visade på intressanta resultat inom faktorerna säkerhet och design 
gjordes ytterligare tester för att undersöka om någon bakgrundsvariabel påverkar 
värderingarna av tjänster inom dessa två faktorer. Då kön inte visade någon signifikant 
skillnad på hur säkerhet värderas valde vi att undersöka om ålder har en betydelse. Vi 
utförde en envägs variansanalys där tjänsterna angavs som beroende variabel och ålder 
som oberoende. Vidare visade analysen ett signifikant resultat mellan “att hemsidan gav 
ett pålitligt intryck i form av symboler” och åldersgrupperna då p= 0,018 (se tabell 6). Vi 
undersökte vidare skillnaden i hur åldersgrupperna värderar denna tjänst genom ett Post 
Hoc-test vilket visade en signifikant skillnad mellan åldrarna 26-30 och 40< där den 
senare värderar tjänsten högst med 4,43 till skillnad mot ålder 26-30 som värderade 
tjänsten till 3,77 (se bilaga 4.1.6).  
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Dependent  Variable   Ålder     Ålder   Mean  

Difference    
Std.  
Error  

P  

36.  För  mig   var   det   viktigt   att   hemsidan  gav  ett  
pålitligt   intryck   i   form   av   symboler   (exempelvis  
"trygg  e-handel"  och  "Verified  by  Visa")  

18-25   26-30   0,4   0,18   0,123  

      31-40   -0,146   0,242   0,931  

      40  <   -0,256   0,246   0,727  

   26-30   18-25   -0,4   0,18   0,123  

      31-40   -0,546   0,243   0,115  

      40  <   -,657*   0,247   0,043  

   31-40   18-25   0,146   0,242   0,931  

      26-30   0,546   0,243   0,115  

      40  <   -0,11   0,295   0,982  

   40  <   18-25   0,256   0,246   0,727  

      26-30   ,657*   0,247   0,043  

      31-40   0,11   0,295   0,982  

*.  The  mean  difference   is  significant  at   the  0.05  
level.  

              

Tabell 6. Post Hoc Säkerhet och ålder. 

Design var en ytterligare faktor som visade intressanta resultat. För att undersöka 
eventuella skillnader i värderingar av tjänsterna mellan kön utfördes en envägs 
variansanalys där tjänsterna sattes som beroende variabel och kön som oberoende. Dessa 
tester visade ett signifikant resultat för värdering av tjänsten “att hemsidan gav ett 
inspirerande intryck” (p = 0,009). De två resterande tjänsterna “att sidan gav ett 
professionellt intryck i form av design” och “att hemsidan gav exempel på olika outfits” 
gav inga signifikant resultat till kön (Se tabell 7) och visar att vi inte kan med 95% 
säkerhet säga att vi har en skillnad mellan grupperna. Vidare visar testet att kvinnor 
värderar tjänsten “att hemsidan gav ett inspirerande intryck” högre än män där 
medelvärdet för kvinnor visade 3,64 och 3,19 för män (se bilaga 4.1.7). 
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ANOVA      Sum   of  

Squares  
df   Mean  

Square  
F   P  

37.  För  mig  var  det  viktigt  
att   sidan   gav   ett  
professionellt  intryck  i  form  
av  design  

Between  
Groups  

0,696   1   0,696   0,995   0,32  

   Within  Groups   109,076   156   0,699        

   Total   109,772   157           

38.  För  mig  var  det  viktigt  
att   hemsidan   gav   ett  
inspirerande  intryck  

Between  
Groups  

6,733   1   6,733   6,967   0,009  

   Within  Groups   150,767   156   0,966        

   Total   157,5   157           

26.  För  mig  var  det  viktigt  
mig   att   hemsidan   gav  
exempel  på  olika  outfits  

Between  
Groups  

1,927   1   1,927   1,487   0,225  

   Within  Groups   202,18   156   1,296        

   Total   204,108   157           

Tabell 7. Envägs variansanalys Design och kön 

5.2.1	  Analys	  Processkvalitet:	  	  
Enligt Kukar-Kinney (2008; 2009) används varukorgen på internet som ett hjälpmedel 
för att organisera varor på webbsidan. Vårt resultat gav ett signifikant värde gällande 
tjänsten “För mig var det viktigt att jag kunde sortera varorna på e-handelssidan efter egna 
önskemål” och även ett högt medelvärde vilket innebär att vårt resultat bekräftar teorin. 
Ytterligare en tjänst som gav ett signifikant resultat till icke-köpbeteendet var “För mig 
var det viktigt att jag kunde se varan i rörlig bild (en video)”. Detta tyder på att resultatet 
går i linje med tidigare forskning där Kukar-Kinney & Close i sin studie från 2009 menar 
att konsumenter som motiveras av nöje och emotionella faktorer har en större benägenhet 
till icke-köpbeteende.  Enligt Bilgihan et al., (2016) kan ett köpbeteende online förklaras 
med både rationella och emotionella faktorer. Då denna tjänst värderades väldigt lågt 
(2,48) kan detta bero på att våra respondenter drivs av rationella faktorer som 
nyttomaximering.  
 
Bekvämlighet anses enligt teorin vara en viktig anledning till varför många väljer att 
handla online, något som vårt resultat inte riktigt stämmer överens med. Attityden till 
bekvämlighet värderas tredje lägst av samtliga vilket tyder på att bekvämlighet inte anses 
viktigt för respondenterna. Enligt Lai et al., (2012) är bekvämligheten relaterat till att inte 
behöva anstränga sig, vilket gör vårt resultat anmärkningsvärt då endast en av tjänsterna 
är signifikanta mot attityden. Tjänsterna “att mina personuppgifter sparades från tidigare 
gång” och “att jag inte behövde skapa en profil” syftar båda till att minska konsumentens 
ansträngning och spara tid. Chang & Dholakia (2003) menar att bekvämlighet i form av 
att spara tid och Lai et al., (2012) i form av att minska ansträngning är viktiga faktorer 
inom bekvämlighet. Den tjänst som var signifikant mot attityden var “För mig var det 
viktigt att varan/varorna kom till ett utlämningsställe som ligger nära där jag bor“ 
värderades också högst av samtliga tjänster i vår undersökning. Detta är ett resultat som 
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visar på bekvämlighetens betydelse då tjänsten “ett utlämningsställe som ligger nära”, 
innebär att konsumenten både sparar tid och ansträngning i och med ett nära avstånd.  
 
Resultatet av attityd kring användarvänligheten indikerar på liknande resultat med 
tidigare forskning som menar att användarvänligheten är en viktig faktor för att skapa 
kundnöjdhet. Detta menar också Szymanski & Hise (2000) som beskriver att en hemsida 
ska vara lättnavigerad, bra organiserad och ha enkla sökvägar.  Användarvänligheten 
värderas högt av våra respondenter vilket är ett resultat som bekräftar tidigare studier. 
Enligt Davis (1993) är användarvänligheten en viktig faktor för hur vida konsumenter 
accepterar teknologi som hjälpmedel. Dock visar regressionsanalys av värdering av 
tjänsten “att det fanns en funktion som gjorde att jag kan få hjälp under köpets gång” 
ingen signifikant resultat mot attityden och tjänsten värderas totalt som den tredje lägsta. 
Barriär till teknologi skulle kunna förklara detta men också att respondenterna i  vår 
undersökning aldrig varit i behov av hjälp under köpets gång.  
 
Säkerhet 
Precis som Szymanski & Hise (2000) redogjort för vikten av finansiell säkerhet visar 
också  vårt resultat på detta då respondenter värderar tjänsten “att hemsidan gav ett 
pålitligt intryck i form av symboler” högt. Konsumenter är oroliga gällande 
kreditkortssäkerheten vid köp på internet (Szymanski & Hise, 2000) något som vårt 
resultat indikerar på då samtliga tjänster inom säkerhet värderas högt. Symbolernas 
funktion på hemsidan är att skapa trygghet och säkerhet för konsumenter (Trygg E-
handel, 2016). Harris and Goode (2010) menar att en webbsidas generella intryck i form 
av säkerhet påverkar konsumentens tillit och köpintention. Då vårt resultat visar på att 
säkerheten värderas högt bekräftar detta också tidigare studier.  
  
Den absolut högsta värderingen i processkvalitet var tjänsten “att personuppgifter inte 
lämnas ut till tredje part”. Även attityden kring säkerhet på internet är det viktigaste på 
internet enligt respondenterna. Trots en låg förklaringsgrad visar resultatet på att attityden 
till viss del kan förklara värderingarna till de olika tjänsterna inom säkerhet. Då 
konsumenter handlar på internet gör de sig sårbara genom att ta en risk och det krävs 
därför att webbsidan är utformad så den skapar tillit för konsumenten (Hassanein & Head, 
2007). Collier & Bienstock (2006) menar att en del av säkerheten innebär att konsumenter 
känner sig trygga med att personuppgifter inte lämnas ut till tredje part, något som också 
vårt resultat visar genom att tjänsten “att mina personuppgifter inte lämnas ut till tredje 
part” värderas högt av respondenterna. Symboler som exempelvis “trygg e-handel” 
visade sig vara en viktig faktor för respondenterna överlag. Här kunde det dock utläsas 
att ju äldre respondenter, desto högre värdering. Detta är dock inte statistiskt 
säkerhetsställt då det endast var åldersgruppen över 40 och 26-30 som hade signifikanta 
resultat.  
 
Design 
Enligt Collier & Bienstock (2006) är design en bidragande faktor till att processkvalitet  
bidrar till köpintentioner och kundnöjdhet. Vårt resultat visade att en attityd till design 
förklarar värderingarna med 31,4% vilket kan anses som högt då endast två variabler 
förklarar attityden. Att tjänsten “att hemsidan gav ett professionellt intryck i form av 
design” värderas som den 6:e viktigaste tjänsten visar också på att det i denna studie 
framgår att detta är en viktig faktor för konsumenten. En attraktiv hemsida bidrar positivt 
till konsumentens utvärdering och tillit av e-handelsbutiken (Harris & Goode, 2010) men 
också till återbesök (Chang & Tseng, 2013). Vi kan utifrån vårt resultat i denna studie är 
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i enlighet med tidigare forskning och säga att hemsidans design är viktig för 
konsumenten.  
 
Den andra tjänsten inom design som vi undersökt är “för mig var det viktigt att hemsidan 
gav ett inspirerande intryck”. Enligt Bilgihan et al. (2016) lockas konsumenter av nöjet 
att besöka e-handelssidor där en attraktiv, föränderlig och inspirerande sida påverkar 
konsumenten positivt till återbesök och köpbeslut. Då attityden till design är signifikant 
med värderingen av tjänsten “ att hemsidan gav ett inspirerande intryck” samt ger en hög 
förklaringsgrad visar vårt resultat att tjänsten är viktigt för att påverka konsumentens 
kundnöjdhet och köpbeslut. Resultatet visar också att det finns en signifikant skillnad hur 
denna tjänst värderas mellan könen där resultatet visar att kvinnor värderar denna tjänst 
högre än män. Hur hemsidans design i form av nöje påverkar konsumenten är enligt 
Bilgihan et al., (2016) kopplat till emotionella faktorer. Med stöd i detta menar vi att 
resultatet kan indikera på att kvinnor i denna studie värderar emotionella faktorer högre 
än män.  
 
Funktion 
Enligt Collier & Bienstock (2006) bidrar möjligheten att välja mellan olika 
betalningsalternativ och hur snabbt en sida laddas till kundnöjdhet och 
beteendeintentioner på internet. Vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning där 
tjänsterna “att jag kunde välja olika betalningsalternativ (exempelvis faktura, Payex, 
Internetbanken, kreditkort)” och “att hemsidan laddades snabbt” var signifikanta och 
värderades högt av respondenterna. Att hemsidan har en enkel navigeringsdesign menar 
Hasan (2015) och Collier & Bienstock (2006) är viktigt för att skapa kundnöjdhet. Även 
här fick vi ett resultat som stämmer med tidigare studier då respondenterna värderade 
denna tjänst högt. Resultat visar att tjänsten “att dela upp betalningen” värderades lägst 
av samtliga tjänster i vår undersökning. Vargo & Lusch (2004) menar att företag endast 
kan ge förslag på kundvärde och det sedan är upp till konsumenten att ta till sig detta. Då 
vårt resultat visar att denna tjänst värderas lågt av respondenterna indikerar detta också 
på att den ej tillför något värde för konsumenten. Att företag erbjuder denna tjänst 
behöver därför inte ha någon inverkan på köpbeslut eller intentioner att använda e-
handelssidan då McDougall & Levesque, (2000) menar att kundvärde är en faktor som 
bidrar till framtida intentioner.  
 
5.3	  Resultat	  Outcome	  Quality	  
Dimensionen Outcome Quality syftar till konsumentens efterköpsbeteende där 
konsumenterna efter köpet utvärderar processen och sitt köp. Collier & Bienstock (2006) 
menar att dimensionen ska försöka fånga upp resultatet och helhetsupplevelsen av en 
tjänst. Här ingår faktorerna leveranssäkerhet (som att få rätt vara, i rätt tid i rätt mängd) 
och tidsaspekten.  
 
Samtliga attitydfrågor som är kategoriserade under Outcome Quality är signifikanta vilket 
har bevisats i ett t-test (Se tabell 8). Här kunde det även utläsas att den viktigaste attityden 
leveranssäkerhet fått ett medelvärde på 4,68 vilket följs av tidsaspekten som fick ett 
medelvärde på 3,96. 
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One-Sample  Test   t   P   Mean  

17.   Tidsaspekten   (leveranstid)   när   jag   handlar   på   internet   är  
viktigt  för  mig  

12,55   0,000   3,96  

18.  Leveranssäkerheten  är  viktig  för  mig  (att  jag  får  rätt  vara,  i  
rätt  kvalitét,  i  rätt  mängd)  

34,764   0,000   4,68  

Tabell 8. One-sample T-test attityder inom Outcome Quality 

Vidare har resultat visat att samtliga värderingar inom Outcome Quality är signifikanta 
(Se bilaga 4.2.1) vilket har testats i ett One sample T Test. Av t-testerna som genomförts 
har samtliga sju värderingar av tjänster redovisats i diagrammet nedan. Här kan vi se att 
konsumenter värderar tjänsten “att varan/varorna kom till ett utlämningsställe som ligger 
nära där jag bor” högst med ett medelvärde på 4,55 av de ställda frågorna kring 
leveranssäkerhet och tidsaspekten. Lägst värderades tjänsten att kunna välja möjligheten 
att varan levereras direkt till dörren som fick ett medelvärde på 2,34 (se figur 7). 
 

 
Figur 8. Värdering av tjänster Outcome Quality 
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50.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  
varan/varorna	  kom	  till	  ett	  
utlämningsställe	  som	  ligger	  nära	  
där	  jag	  bor

44.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  det	  
var	  fri	  retur

42.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  jag	  
kunde	  spåra	  leveransen

43.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  
frakten	  var	  betald	  av	  leverantören

46.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  jag	  
kunde	  välja	  leveranstid	  
(exempelvis	  en,	  två	  eller	  tre	  dagar)

47.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  jag	  
hade	  möjlighet	  till	  att	  returnera	  
varan	  i	  en	  fysisk	  butik

51.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  
varan/varorna	  levereras	  direkt	  till	  
dörren
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Attityd till tid och dess värderingar av tjänster som att kunna välja leveranstid, leverans 
till ett utlämningsställe nära boendet och leverans direkt till dörren gav en förklaringsgrad 
på 11,6%. Två av värderingarna är signifikanta med p=0,028 samt p=0,004. Tjänsten “att 
varan/varorna kommer till ett utlämningsställe som ligger nära där jag bor” visade ingen 
signifikant variation med attityden till tidsaspekten (p=0,064).  
 
Tidsaspekten   B t P 

46.  För  mig  var  det  viktigt  att  jag  kunde  välja  leveranstid  (exempelvis  
en,  två  eller  tre  dagar)  

0,133 2,219 0,028 

50.   För   mig   var   det   viktigt   att   varan/varorna   kom   till   ett  
utlämningsställe  som  ligger  nära  där  jag  bor  

0,187 1,868 0,064 

51.  För  mig  var  det  viktigt  att  varan/varorna  levereras  direkt  till  dörren   0,182 2,936 0,004 

a.  Dependent  Variable:  17.  Tidsaspekten  (leveranstid)  när  jag  handlar  på  internet  är  viktigt  för  mig  

R2  adj  =  0,116      
Tabell 9. Regressionsanalys Tidsaspekten B = koefficient med tillhörande t-statistika och P-värde. 

Den andra attityden under Outcome Quality är “leveranssäkerhet” där en 
regressionsanalys inte visade något signifikant resultat och väldigt låg förklaringsgrad 
(Se bilaga 4.2.2), varför diskuteras i avsnitt 5.6, Diskussion av resultat. 
 
Då resultatet är signifikant gällande attityd till tidsaspekten samt två signifikanta 
värderingsfrågor anser vi det intressant att undersöka hur bakgrundsvariabler påverkar 
värderingen av tjänsterna. Genom ett Post Hoc-test undersökte vi hur inkomst, kön, 
frekvens i besök på e-handelssida, bostadsort och ålder visar på eventuella skillnader i 
värderingarna. Dock kunde inga signifikanta resultat utläsas.  
	  
5.3.1	  Analys	  Outcome	  Quality:	  	  
Outcome Quality syftar till att mäta vad konsumenten står kvar med i slutet av ett köp och 
är enligt Collier & Bienstock (2006) viktigt eftersom resultatet av tjänsten är den ultimata 
anledningen till varför en konsument väljer att återvända till en e-handelssida. Av de 
tjänster som värderats är “ett utlämningsställe som ligger nära där jag bor” den tjänst som 
respondenterna värderar högst inom Outcome Quality. Att detta är viktigt för 
konsumenten menar också Hu et al. (2016) som förklarar att kundnöjdhet kan uppnås 
genom att erbjuda customized logistics. Detta innebär att företag erbjuder 
konsumentanpassade logistiklösningar som att exempelvis välja utlämningsställe eller 
leveranstid beroende på konsumentens behov. Vi kan därmed säga att vårt resultat 
indikerar på att stämma överens med tidigare forskning som menar att erbjudandet av 
anpassade logistiklösningar bidrar till en högre kundnöjdhet hos konsumenten.  
 
Även Collier & Bienstock (2006) menar att val av leveranstid är en viktig faktor till 
bidragande av kundnöjdhet. Vårt resultat visar att tjänsten “att jag kunde välja 
leveranstid” är signifikant men värdesätts lågt jämfört med andra tjänster inom Outcome 
Quality vilket är anmärkningsvärt. Då medelvärdet endast uppgår till 2,73 på en 
femgradig skala tyder detta på att den inte är en särskilt viktig tjänst för konsumenterna. 
Konsumentens upplevda värde av tjänst uppstår enligt Vargo & Lusch (2004) när tjänsten 
tillfredsställer konsumentens behov. Att den värderas lågt innebär att respondenterna inte 
ser något värde i tjänsten, vilket kan bero på att de inte varit i behov av den. Grönroos 
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(2015, s. 25) menar att värde uppstår genom samskapande och då respondenten inte varit 
i behov av tjänsten att välja leveranstid, har den heller inte tillfört något värde.  
 
Vårt resultat visar inga signifikanta värden mellan attityden till leveranssäkerhet och 
värderingar kopplade till leveranssäkerhet, dock är dessa signifikanta var för sig. Vi 
kommer därför inte vidare analysera varför vi inte fått signifikanta resultat mellan 
attityder och tillhörande värderingar inom Outcome Quality.  
	  
5.4	  Resultat	  Service	  Recovery	  
Hur företag hanterar problem och eventuella misstag har visat sig spela en betydande roll 
för hur nöjd konsumenten är. Collier & Bienstock (2006) menar att konsumenter kan 
uppleva en orättvisa när ett företag försöker kompensera ett misstag och att det därför är 
erbjuda tjänster som bidrar till kundnöjdhet. Vilka olika typer av tjänster företag erbjuder 
för att tillgodose detta behov och hur konsumenter värderar dessa tjänster är därför 
intressant för oss att undersöka. Attityder kategoriserade under Service Recovery är 
kontaktalternativ till företaget, snabb respons samt kundnöjdhet. Värderingar av 
befintliga tjänster som mäts är snabb respons, kontaktalternativ i form av mejl, telefon, 
sociala medier samt det egna språket.  
 
Attityder till Service Recovery testades i ett One-sample t-test där attityderna till snabb 
respons, kontaktalternativ samt kundnöjdhet är signifikanta. Diagrammet nedan visar att 
snabb respons värderades högst med ett medelvärde på 4,28 med p=0,000, kundnöjdhet 
värderar näst högst med ett medelvärde på  4,21 och lägst värderas kontaktalternativ på 
3,46. 
 
One-Sample  Test   t   P   Mean  

19.  Att  det  finns  flera  kontaktalternativ  till  företaget  är  viktigt  för  mig   5,318   0,000   3,46  

20.  Snabb  respons  vid  kontakt  med  företaget  är  viktigt  för  mig   19,962   0,000   4,28  

21.  Att   företag  har  ett   bra  arbete  kring  kundnöjdhet  är   viktigt   för  mig  
(kompensationer  och  bra  service)  

17,67   0,000   4,21  

Tabell 10. T-test Attityder Service Recovery 

Ett One-sample t-test visade även att samtliga värderingar av tjänster inom Service 
Recovery är signifikanta (Se bilaga 4.3.1). Tjänsten “att jag kan kontakta företaget via 
mejl” värderades högst av respondenterna med ett medelvärde på 4,42 medan alternativet 
“att jag kan kontakta företaget via sociala medier” värderas lägst med ett medelvärde på 
endast 2,35. I figur 9 nedan ses hur samtliga tjänster inom Service recovery värderats av 
respondenterna.  
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Figur 9. Värderingar tjänster Service Recovery 

För att undersöka om respondenternas värderingar kan förklaras av attityder till snabb 
respons, kontaktalternativ och kundnöjdhet så utfördes även här regressionsanalyser inom 
varje del av dimensionen. Resultatet visade att attityd till kontaktalternativ och värdering 
av tjänsten “för mig är det viktigt att jag kan kontakta företaget via telefon” var signifikant 
vilket visar på en förklaring i variationen mellan värdering av tjänst och attityd. Totalt 
uppgick förklaringsgraden till 23,9 % (Se bilaga 4.3.2).  
 
Attityden till hur viktigt det är med snabb respons vid kontakt med företaget förklarar 
med 23,9 %  värderingen “för mig är det viktigt att jag får snabb respons vid kontakt med 
leverantören”. Ett resultat som också är signifikant (se tabell 10 nedan).  
 
Snabb  respons   B   t   P  

52.   För   mig   är   det   viktigt   att   jag   får   snabb   respons   vid   kontakt   med  
leverantören  

0,485   7,094   0,000  

a.   Dependent   Variable:   20.   Snabb   respons   vid   kontakt   med   företaget   är  
viktigt  för  mig           

R2  adj  =  0,239           
Tabell 11. Regressionsanalys Snabb respons B = koefficient med tillhörande t-statistika och P-värde 

En regressionsanalys av respondenternas attityd till kundnöjdhet visar en förklaringsgrad 
på  7 % av värderingen “för mig är det viktigt att jag blir kompenserad i form av 
pengar/presentkort om det blir fel med min vara” som även var signifikant. 
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Kundnöjdhet   B   t   P  

53.   För   mig   är   det   viktigt   att   jag   blir   kompenserad   i   form   av  
pengar/presentkort  om  det  blir  fel  med  min  vara  (orsakat  av  leverantören,  
exempelvis  skickat  fel  vara)  

0,221   3,581   0,000  

a.  Dependent  Variable:  21.  Att  företag  har  ett  bra  arbete  kring  kundnöjdhet  är  viktigt  
för  mig  (kompensationer  och  bra  service)  

     

R2  adj  =  0,07           

Tabell 12.  Regressionsanalys Kundnöjdhet B = koefficient med tillhörande t-statistika och P-värde. 

 
Inom värderingar av tjänster ställde vi frågor om hur de helst vill kontakta företag där 
samtliga åldersgrupper angav att de värderar mejl högst. Andra högst värderades 
kontaktalternativet telefon och sist sociala medier. Av ett Mean-test gick det att utläsa att 
ju äldre åldersgrupper, desto högre värderades kontaktalternativet sociala medier där 40< 
visade ett medelvärde på 3,14. Lägst medelvärde visade åldersgruppen 18-25 som endast 
värderar sociala medier som 2,03 vilket får anses som relativt lågt.  
 
Ett signifikant resultat mellan åldersgrupperna och kontakt via sociala medier kunde 
bekräftas genom en envägs variansanalys där p-värdet uppgick till 0,5%. Vidare visade 
Post Hoc en signifikant skillnad mellan 18-25 och 40< (p=0.006) samt 26-30 och 40< 
(p=0,041) (Se bilaga 4.3.3).   
	  
5.4.1	  Analys	  Service	  Recovery:	  
Processen Service Recovery ska hanteras snabbt för att undvika att konsumenter hinner 
sprider sin missnöjdhet vidare Grönroos  (2015 s.137-138), vilket gör att möjlighet till 
snabb kontakt med företaget är ett måste. Vår studie visar på att snabb respons värderas 
högt både som attityd och värdering vilket bekräftar den befintliga teorin. Forskare (ex 
Collier & Bienstock, 2006; Grönroos 2015; Chang et al., 2012) belyser vikten av snabb 
respons för att skapa kundnöjdhet. Vidare är mejl och telefon två kontaktalternativ som 
värderas högt. Dessa två kontaktkanaler ger ofta snabb respons vilket ytterligare visar på 
respondenternas attityd till snabb respons som förklarar värderingarna av telefon med 
17,2% och mejl med 8,5%.   
Tidigare teorier har bekräftat att en av anledningarna att konsumenter handlar på internet 
är på grund av bekvämligheten, att inte behöva anpassa sig efter öppettider och trängas i 
köer (Chiang & Dholakia, 2003). I vårt resultat värderas kontakt via mejl högst vilket då 
kan bero på att konsumenter är bekväma överlag och värdesätter att inte behöva anpassa 
sig efter exempelvis telefontider och telefonkö. 
 
Tjänsten ”att jag kunde kontakta företaget via sociala medier” värderades lägst av 
samtliga tjänster under Service Recovery. Schaefers & Schamari (2015) menar att en 
konsument som lämnar ut sig själv på internet inför tusentals människor kan få en positiv 
känsla av att göra detta om företaget bemöter kritiken på rätt sätt till konsumentens fördel. 
En anledning till att detta kontaktalternativ inte värderas högt i vår studie kan bero på 
negativa erfarenheter i form av bemötande från andra konsumenter/företag. Detta då 
Schaefers & Schamari (2015) menar att konsumenter som exponerar sig för andra och 
upplever ett negativt bemötande från företaget “lider större skada”.  
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Enligt Grönroos (2015) är det konsumenten som väljer när värde ska skapas (se avsnitt 
3.4, Värdeskapande) vilket innebär att när en konsument klagar är det konsumenten själv 
som väljer om recovery-processen kan skapa värde. Vårt resultat visar på att 
kompensationer som presentkort och pengar värderas till 3,97 vilket får anses som relativt 
högt. Detta kan tyda på att konsumenter på internet väljer att sätta ett högt värde på 
kompensationer i form av presentkort/pengar vilket kan innebära att tilliten är viktig. 
Genom att kompensationen motsvarar det konsumenten anser sig förtjäna kan 
kundnöjdhet och värde uppstå för konsumenten (Grönroos, 2008, s.129-130). Att göra 
konsumenten medveten om att de kan bli kompenserade vid fel kan också bidra till att 
konsumentens tillit höjs. Detta efter som Hassanien & Head 2007 menar att tilliten på 
internet är beroende av den risk konsumenten upplever.  
	  
5.5	  Resultat	  Hållbarhet	  	  
Hållbarhet är en viktig faktor för att skapa kundvärde och därför har vi undersökt 
respondenternas attityd till hållbarhet och hur de värderar olika hållbara tjänster.  
 
Ett One-sample t-test visade att attityden till hållbarhet gav ett signifikant resultat med ett 
p-värde 0,000. Hållbarhet har ett medelvärde på 3,33 vilket betyder att företagets 
hållbarhet är delvis viktigt.  
 
One-Sample  Test   t   P   Mean  

22.   Att   företagen   har   ett   tydligt  
hållbarhetsarbete  är  viktigt  för  mig  

3,604   0,000   3,33  

Tabell 13. Attityd till hållbarhet 

Ytterligare ett One Sample t-test visade på hur respondenterna värderar de enskilda 
tjänsterna där “För mig var det viktigt att det följer med en retursedel” och “För mig var 
det viktigt att varan/varorna kunde returneras i samma paket som de kom” var signifikanta 
med p= 0,000. Båda dessa hade också samma medelvärde på 3,68 vilket gör att vi inte 
kan säga vilken av dessa som värderas högst av respondenterna. Vidare var även tjänsten 
“För mig var det viktigt att jag hade möjlighet till att returnera varan i en fysisk butik” 
signifikant med p= 0,002 och visade ett lågt medelvärde på 2,68. Den värdering som inte 
var signifikant var “För mig var det viktigt att jag kunde välja ett miljövänligt 
fraktalternativ” (p=0,066) vilken också värderades lägst av respondenterna med ett 
medelvärde på 2,82 (se figur 11 nedan).   
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Figur 10. Värderingar tjänster Hållbarhet 

För att undersöka huruvida det finns ett gap mellan respondenternas attityd till hållbarhet 
och värderingar av tjänster kopplade till hållbarhet utfördes även här en 
regressionsanalys. Förklaringsgraden för attityd till hållbarhet uppgick till 38 procent där 
två av totalt 4 värderingarna var signifikanta. Dessa var “För mig var det viktigt att jag 
kunde välja ett miljövänligt fraktalternativ” och “För mig var det viktigt att jag hade 
möjlighet att returnera varan i en fysisk butik”.  
	  
5.5.1.	  Analys	  hållbarhet:	  
Enligt Hazen et al. (2012) kan företag skapa konkurrensfördelar genom logistik. Att 
konkurrera innebär att konsumenter upplever ett värde - alltså en tjänst måste tillföra ett 
värde för konsumenten. Enligt tidigare studier så är just underlättande av återanvändning 
en grön logistikfaktor vilket vårt resultat också indikerar på då attityden till hållbarhet 
förklarar värderingen av tjänsterna med 38% vilket får ses som högt. De tjänster som kan 
kopplas tillbaka till grön logistik i vår studie är “För mig var det viktigt att det följer med 
en retursedel”, “För mig var det viktigt att varan/varorna kunde returneras i samma paket 
som de kom samt” och “För mig var det viktigt att jag hade möjlighet till att returnera 
varan i en fysisk butik” då dessa förenklar processen att återlämna en vara till 
leverantören. De två förstnämnda är värderade till 3,68 vilket kan tyda på att vårt resultat 
går i linje med tidigare forskning. Att lämna tillbaka varan i en fysisk butik är inte högt 
värderad vilket kan bero på att en sådan tjänst kan försvåra återlämningsprocessen om 
konsumenten bor långt ifrån butiken.  
 
Tidigare forskning har visat på att konsumenter anser det viktigt med ett 
hållbarhetsarbete, men att de inte är villiga att betala extra för det (Hazen et al., 2012). 
Enligt vår undersökning framgick det att attityden till hållbarhet värderas lägst av 
samtliga attityder samt att de två signifikanta värderingarna vi har fått till attityd är ännu 
lägre värderade. Att dessa två tjänster har en lägre värdering än attityden till hållbarhet 
kan betyda att resultatet av även vår studie, indikerar på ett beteendegap. Som tidigare 
nämnt menar Hazen et al. (2012)  att en hållbar logistik kan skapa konkurrensfördelar, 
men då attityden till hållbarhet värderas relativt lågt i vår studie (3,33) kan detta ej styrkas.  
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48.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  
jag	  visste	  att	  det	  följer	  med	  
en	  retursedel

49.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  
varan/varorna	  kunde	  
returneras	  i	  samma	  paket	  
som	  de	  kom

45.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  
jag	  kunde	  välja	  ett	  
miljövänligt	  fraktalternativ

47.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  
jag	  hade	  möjlighet	  till	  att	  
returnera	  varan	  i	  en	  fysisk	  
butik
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Vi fick väldigt få signifikanta resultat då vi mätte kön mot värderingar av tjänster inom 
Hållbarhet, det som dock är intressant är att kvinnor värderar samtliga tjänster inom 
dimensionen Hållbarhet högre än män. Vi vill dock poängtera att detta resultat inte är 
statistiskt säkerhetsställt.   
	  
5.6	  Diskussion	  av	  resultat	  
Vid analys av data visade det sig att en del av testerna inte gav signifikanta resultat. Till 
exempel var inte tjänsten ett miljövänligt fraktalternativ, vad modellerna bar för storlek, 
att uppgifter sparades från tidigare gång signifikanta frågor i sig. Vad detta kan bero på 
kan vi endast spekulera i, men en tanke kan vara att frågorna var otydliga eller att få 
konsumenter på internet har upplevt dessa i praktiken och därav ett spritt resultat. En 
möjlighet till ett svarsalternativ som “Vet ej” hade kunnat göra detta tydligare. Vidare 
kunde vi notera att en regressionsanalys av leveranssäkerhet inte gav ett signifikant 
resultat vilket kan tyda på att de tjänster som vi kopplat till leveranssäkerhet och attityden 
inte mäter samma sak vilket vi vill ge oss själva kritik för. Enligt Collier & Bienstock 
(2006) finns det ingen unik konstruktion som kan fånga och mäta alla dimensioner som 
ingår i Outcome Quality, och därför menar vi att den uteblivna signifikansen i resultatet 
snarare tyder på att vi inte kopplat rätt tjänster till rätt attityd än att dessa inte har 
betydelse.  
 
Vårt resultat visar på väldigt spridd variation i tjänsterna kopplade till bekvämlighet vilket 
skulle kunna innebära att respondenterna inte värdesätter dessa, eller att de tar tjänsterna 
för givet. Tjänsten “att personuppgifter sparas” kan ur en bekvämlighetssynpunkt 
innebära minskad tid och ansträngning men kan samtidigt innebära att konsumenten 
upplever en större risk varför denna tjänst kanske inte värdesätts. Att bekvämlighet anges 
vara den främsta anledning till varför respondenter använder e-handeln, men att attityden 
till bekvämlighet är tredje lägst värderad av samtliga är ett anmärkningsvärt resultat. Vid 
närmare eftertanke kan detta bero på att konsumenter på internet inte vill anse sig vara 
bekväma, och därför värderar  attityden lågt. Däremot värdesätter de tjänster som leder 
till bekvämlighet, samt anger bekvämlighet som främsta anledning till använda e-
handeln. Konsumenter vill med andra ord inte ange att de är bekväma men värdesätter att 
e-handeln och tjänster bidrar till bekvämlighet.  
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6.	  Slutsats	  
I följande kapitel kommer vi att besvara vår problemformulering “Vilka tjänster inom e-
handeln påverkar konsumentens köpbeslut på internet?” samt studiens syfte “Identifiera 
för kunder viktiga tjänsterelaterade mervärden vid köp på internet”. Vi kommer därefter 
att redogöra för studiens praktiska bidrag och avslutningsvis föra en diskussion ut en 
etisk aspekt.  
 
6.1	  Problemformulering	  och	  syfte	  
Resultat av vår studie visar att samtliga tjänster värderas över 1 vilket innebär att alla 
tjänster tillför värde för konsumenterna, om än mer eller mindre. De tjänsterna som 
värderades högst kommer från alla tre dimensioner i modellen där “att varan kommer till 
ett utlämningsställe nära” är Outcome Quality, “att personuppgifter inte lämnas ut till 
tredje part” Process Quality samt “att kontakta företaget via mail” Service Recovery och 
påverkar därmed konsumenten vid olika tillfällen under köpbeslutsprocessen. Precis som 
Collier & Bienstock (2006) menar vi att Process Quality är en viktig dimension, men att 
samtliga dimensioner har en betydande roll för konsumenters köpbeslut på internet. 
 
→ Tjänster från alla dimensioner i modellen och under köp beslutsprocessen har en 
betydande inverkan på konsumentens kundnöjdhet och därmed köpbeslut.  
 
Vårt resultat visar att tjänster som konsumenten inte nödvändigtvis tar del av av och är 
medskapare av, ändå kan bidra till värde. Grönroos (2015, s. 23) menar att företag endast 
kan ge förslag på värde och att det är upp till konsumenten att avgöra om ett värde ska 
skapas. Tjänster som ryms inom dimensionen Service Recovery är valfria och alternativa 
och inga tjänster som en konsument nödvändigtvis kommer i kontakt med vid ett köp om 
detta genomförs utan problem, som exempelvis tjänsten “att kontakta företaget via 
telefon” Den slutsats vi kan dra utifrån följande är: 
 
→ Tjänster behöver inte vara värdeskapande för konsumenten vid köptillfället för att 
värdesättas högt. Tjänster kan utan konsumentens direkta interagerande, bidra till 
kundnöjdhet och köpbeslut. 
 
Utifrån vår studie kan vi säga att säkerheten är en betydande faktor för konsumenter vid 
köp på internet. Säkerheten bidrar till konsumentens tillit som är en viktig faktor vid köp 
på internet (Harris & Goode, 2010).  Vidare kan vi säga att de tjänster inom säkerhet som 
varit objekt för studien värderas allra högst av samtliga tjänster. Genom att erbjuda 
tjänster som skapar förtroende upplever konsumenter en större tillit som kan bidra till ett 
köpbeslut.  
 
→ Tjänster som bidrar till säkerhet är en betydande faktor för konsumenter vid köp på 
internet och kan främjas genom olika tjänster.  
 
Resultatet visar att Design är en faktor som är viktig för konsumenterna online, där 
hemsidans design och utformning är betydelsefulla tjänster. Design påverkar 
konsumentens acceptans till teknologi (Davis, 1993) och påverkar därmed konsumentens 
köpbenägenhet på internet positivt. Hemsidan bör utformas så att den inger ett 
professionellt intryck och därmed påverkar konsumentens tillit vilket med stöd i Harris 
& Goodes (2010) studie har en positivt påverkan på köpbeslut.  
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→ Design är en betydande faktor som påverkar konsumenten redan innan en transaktion 
genomförts 
 
Konsumentanpassade logistiklösningar är en faktor som bidrar till kundnöjdhet (Hu et al., 
2016). Resultatet visar att tjänster som möjliggör för konsumenten att välja leveransplats 
genererar kundnöjdhet och bidrar därmed också till köpbeslut. Bekvämlighet ansågs vara 
den främsta anledningen till varför konsumenter väljer att handla på internet vilket en 
anpassad logistik också bidrar till. Värde uppstår då konsumenten kan anpassa tjänsten 
efter sina unika behov (Vargo & Lusch, 2004) och lösningar som individanpassas kan 
därmed bidra till ökad kundnöjdhet.  
 
→ Anpassade logistiklösningar är tjänster som skapar värde för konsumenten och bidrar 
till konsumentens köpbeslut.  
 
Tjänster som förenklar returer resulterar i att företag kan återanvända produkter vilket 
bidrar till en mer hållbar konsumtion (Hazen et al., 2012).  Resultatet i vår undersökning 
visar att konsumenter värderar hållbarhet i en måttlig utsträckning där också tjänsterna 
som bidrar till hållbarhet värderas i måttlig eller låg utsträckning. Hållbarhet är enligt 
(Hazen et al. (2012) en konkurrensfaktor vilket resultatet från vår studie inte visar på.  
 
→ Hållbarhet och tjänster som bidrar till en ökad återanvändning har måttlig eller låg 
inverkan på konsumentens köpbeslut.  
 
6.2	  Praktiskt	  bidrag	  
Med denna studie vill vi ge ett praktiskt bidrag för att öka förståelsen för hur företag inom 
klädbranschen kan bli mer konkurrenskraftiga genom sina e-handelskanaler.   
 
Tjänster inom e-handeln kan vara både dolda och erkända där konsumenter inte alltid är 
medvetna om att de tar del av ett tjänsteerbjudande. Oavsett typ av tjänst visar vår studie 
på att samtliga tjänster som studien haft som objekt bidrar till ett värde för konsumenten 
och att de påverkar köpbeslut. Säkerhet är den mest betydelsefulla faktorn för 
konsumenter och kan ses på ur olika aspekter. Från finansiell säkerhet till 
leveranssäkerhet där egentligen alla tjänster bidrar till konsumentens tillit.  
 
Företag bör således fokusera på att vinna konsumenters tillit vilket görs bäst genom att 
erbjuda tjänster där konsumenter känner sig trygga. Det vill säga snabb respons vid 
kontakt, finansiell säkerhet, olika betalningsalternativ som gör att trygghet skapas på 
internet. Vidare bör företagen erbjuda tjänster som ökar bekvämligheten för konsumenter, 
som att erbjuda leverans till ett ställe som ligger nära konsumentens boende.  
 
Beroende på varumärkets målgrupp kan konkurrensfördelar skapas genom design. Här 
skulle exempelvis en hemsida som Lindex och Gina Tricot som riktar sig mot kvinnor 
vinna på att erbjuda en inspirerande hemsida. Likaså gäller det för varumärken som 
framförallt riktar sig mot konsumenter över 40 att skapa en webbsida som upplevs säker 
då dessa värderar detta högst. Då vårt resultat visar på att det finns skillnader på hur 
konsumenterna värderar design skulle företag kunna erbjuda en webbsida som är 
anpassade efter den individuella konsumentens preferenser. 
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6.3	  Teoretiskt	  bidrag	  
 
Med denna studie vill vi bidra med kunskap kring vilka tjänster inom e-handeln som i 
en specifik bransch, kläder och skor, bidrar till konsumentens köpbeslut. Centrala 
forskningsområden som legat till grund för studien är konsumentbeteende och tjänster. 
Tidigare forskning har syftat till att undersöka tjänster generellt inom e-handeln, samt i 
samband med ett specifikt köp. Med denna studie kan vi istället påvisa vilka specifika 
tjänster som är av vikt vid köp av kläder och skor på internet. Konsumenter möter en 
mängd olika tjänster vid kläd- och skoköp på e-handeln där vår studie visar på att 
tjänster både före, under och efter köpbeslutet är av vikt för konsumenten.  
 
Studien visar ytterligare att tjänster bidrar till värde utifrån sin existens, där tidigare 
studier fokuserat på att undersöka enskilda tjänsters kvalitet vid ett specifikt 
köptillfället. Vår studie visar istället på vikten av tjänstens existens vid köptillfället samt 
hur denna påverkat konsumentens köpbeslut.  
 
Slutligen har vår studie bidragit med kunskap om tjänster inom e-handeln relaterade till 
hållbarhet och hur konsumenten värdesätter dessa. Collier och Bienstocks (2006) 
modell som legat till grund för vår undersökning har kompletterats med ytterligare en 
dimension som består av hållbarhet. Studien visar att tjänster som bidrar till hållbarhet 
inte anses tillföra ett betydande värde för konsumenten. Dock bör poängteras att ett 
begränsat antal tjänster har undersökts.  
	  
6.4	  Diskussion	  
 
6.4.1	  Återkoppling	  Servicelogik	  
Under teorikapitlet redogjorde vi för den servicelogik som ligger till grund för denna 
studie där tjänster särdrags beskrevs som processer och ett samskapande. Servicelogiken 
är enligt Vargo & Lusch (2004) en logik som inkluderar mycket mer än utbytet av den 
fysiska produkten. Service och tjänster anses vara den mest framgångsrika 
konkurrensstrategin för företag idag, och för att tjänsterna ska vara konkurrenskraftiga, 
krävs att de håller hög kvalitet (Ba et al., 2007). Att företag inom e-handeln konkurrerar 
med pris är inte en långsiktig strategi sett ur en servicelogik. Genom att anamma en 
servicelogik inom e-handeln kan företag se bortom den fysiska produkten och använda 
den för att skapa värde för konsumenten. Produkten är inte det centrala i värdeskapandet 
utan processen av aktiviteter som härrör utbytet av den. Detta kan exempelvis vara att 
företagen betalar för att bli certifierade som en trygg e-handelssida vilket sedan skapar 
värde för konsumenter genom att tjänsten skapar tillit. Det kan vara designen på företagets 
hemsida som under informationssökningen är underhållande, inspirerande och nöjesfylld 
vilket bidrar till att konsumenten upplever ett värde av en tjänst innan produkten har 
köpts. En servicelogik innebär vidare att kunskaper bakom dessa processer sätts på prov 
och blir betydande för företagets framgång (Vargo). Trots att många funktioner inom e-
handelsföretag är standardiserade har kunskapen bakom den en betydelse för vilket värde 
konsumenten upplever. Tjänster som att erbjuda gratis frakt ställer också krav på 
kunskapen av den som levererar tjänsten så att rätt vara, i rätt skick kommer i rätt tid. 
Avslutningsvis menar vi att servicelogiken har en stor betydelse för hur företag väljer att 
se på e-handeln som försäljningskanal och hur framgångsrika de blir.  
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6.4.2	  Etisk	  diskussion	  
Att undersöka hur olika tjänster inom e-handelsföretag kan bidra till konsumenters 
köpbeslut där studiens praktiska bidrag syftar till att bidra med förståelse hur företag kan 
bli mer konkurrenskraftiga, är ur ett etiskt perspektiv inte helt enkelt. Den första frågan 
vi ställer oss i denna diskussion är hur hållbart det egentligen är att bidra till en ökad 
konsumtion. Här menar vi att företag inom e-handeln bär ett stort ansvar då de genom att 
öka sina marknadsandelar, också bör ta ett större ansvar då det kommer till hållbarhet. 
Att ingen av de miljörelaterade tjänsterna värdesätts till den övre hälften av samtliga 
tjänster tyder tyvärr på att konsumenter inte värdesätter miljörelaterade tjänster särskilt 
högt. Därmed blir det än viktigare för företagen att ta ansvar.  
 
Genom att erbjuda tjänster som underlättar köpbeslutet kan konsumenter vara säkra på 
att den vara de får också uppfyller förväntningarna på varan och på så sätt kan risker för 
ökad klädavfall och även risken för returer minska. Om en vara trots allt inte uppfyller 
konsumentens förväntningar bör returer av varan får att återanvända den vara så enkel 
som möjlig för att den inte ska gå till spillo. Att returer kan göras i samma paket är positivt 
ur både en miljö- och bekvämlighetsaspekt och vi anser därför att företag bör erbjuda 
detta som en möjlighet. Vi kommer inte i denna diskussion beröra huruvida konsumtion 
av kläder bör eller inte bör göras men vi vill lyfta en medvetenhet kring att det är en 
belastning för miljön. Att konsumenter inte värderar de tjänster som vi anser vara 
miljörelaterade betyder inte att företag inte bör erbjuda dom. Vi menar att i avsaknad på 
konsumenters vilja att ta ansvar så bör företagen bedriva ett fortsatt arbete för att 
underlätta för konsumenter att bidra till en mer hållbar konsumtion.  
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7.	  Sanningskriterier	  
 
7.1	  Reliabilitet	  &	  Replikerbarhet	  
Reliabilitet innebär att måtten på ett begrepp ska stämma överens med undersökningens 
pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2008 s.161). En hög reliabilitet innebär att studiens 
frågor är stabila och konstruerade på ett sätt att slumpavariationen i svaren är låg 
(Ejlertsson, 2014 s. 111). 
 
Att mäta reliabiliteten kan göras på flera olika sätt där en metod innebär att testet 
genomförs två gånger vid olika tillfällen för att undersöka studien stabilitet vilket kallas 
för test-retest. Om testerna visar ett högt samband innebär detta att undersökningen är 
stabil. (Bryman 2008, s.161) Då vi har haft en bestämd tidsram och begränsade resurser 
har detta inte varit möjligt att genomföra. Däremot har vi arbetat för att beskriva vårt 
tillvägagångssätt så tydligt som möjligt och varit transparenta i studien så att en eventuell 
replikation är möjlig. Frågorna i enkäten är kopplade till befintliga teorier (Se bilaga 3) 
så att frågorna är möjliga att testa igen. Däremot är våra värderingsfrågor svårare att 
replikera då vi utgått från befintliga tjänster vilket är en färskvara som utvecklas och 
förändras med tiden. Likaså gäller attityder till olika faktorer vi mätt. En attityd till 
exempelvis hållbarhet kan ändras efter samhällets normer. Detta innebär att studiens 
replikerbarhet har ett bäst-före datum. 
 
Då vi har haft ett bekvämlighetsurval och en elektronisk enkät är det omöjligt att hitta 
samma respondenter som vi har haft i vår undersökning. Vid ett sannolikhetsurval hade 
detta däremot varit lättare att genomföra.. Vidare är det lätt att det blir fel då vi som 
människor har bearbetat datan och kodat i SPSS (Johansson-Lindfors, M-B, 1993, s. 141). 
Här har vi dock varit noggranna med att tillsammans sitta och bearbeta den data vi fått 
vilket minskar risken för fel.  
 
7.2	  Validitet	  	  
Validitet innebär att studien mätt det den avser att mäta (Bryman, 2008 s. 163) och 
innebär inte att enkäten i sig valideras utan att måtten återspeglar syftet med vad de avser 
att mäta (Ejlertsson, 2014, s. 109). Begreppet validitet används olika beroende på studiens 
forskningsstrategi där de vanligaste begreppen inom kvantitativa studier är 
kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet (Ejlertsson 2014 s. 109). 
Begreppsvaliditeten syftar till att frågorna är rätt operationaliserade och att det finns en 
tydlig koppling mellan frågorna och den teori som ligger till grund för undersökningen 
(Ejlertsson 2014 s. 110). Detta har vi redogjort för i avsnittet operationalisering (se avsnitt 
4.6).  
 
Kriterivalidet innebär att frågan mäter det kriterium som frågan är menat att göra 
(Ejlertsson 2014, s. 111) För att kunna se att frågorna mäter det de avser att mäta är det 
viktigt att någon person utifrån, exempelvis en expert inom området, granskar så att de 
valda begreppen är rätt för just den studerande frågan (Bryman s.163). På grund av vår 
snäva tidsram var inte detta möjligt, däremot tog vi hjälp av vår handledare som fick 
granska våra frågor innan utskick. Vi skickade även ut enkäten till fem personer för att få 
bekräftat att de ställda frågorna är begripliga och att de uppfattas rätt av respondenterna 
(se enkätkonstruktion).  
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Innehållsvalididteten syftar till att ett begrepp som avser mätas innehåller alla delar som 
ingår i begreppet (Ejlertsson 2014, s. 110) Här vill vi ge oss själva kritik för hur en av 
frågorna är konstruerade. Leveranssäkerheten avser att mäta “att få rätt vara i rätt tid till 
rätt plats” men här valde vi att koppla den till andra frågor vilket gjorde att vi inte mätt 
leveranssäkerhet i form av tjänst. Som vi tidigare nämnt är leveranssäkerheten ett begrepp 
som är svårfångat och består av flera dimensioner. Trots att vi inte lyckats fånga alla dessa 
tjänster som ryms inom begreppet ger ändå vår studie en indikation på hur de specifika 
tjänsterna inom begreppet värderas.  
 
Vi har i studien varit noga med validiteten, men trots detta finns det några faktorer som 
inte gått att påverka på grund av den snäva tidsramen och brist på access till tillgång av 
immateriella och materiella resurser. En faktor som kan ha påverkat studiens validitet är 
vilket sinnestillstånd respondenterna befinner sig i när de besvarar enkäten. Då vi använt 
oss av en elektronisk enkät har vi inte kunnat observerat om respondenterna varit 
stressade eller tänkt efter noga då de svarat. I vårt följebrev uppmanade vi dem att försöka 
ta sig tid och svara så noga de kan, men detta är naturligtvis ingenting vi har haft möjlighet 
att styra över. Vår enkät är dessutom relativt lång vilket då är en risk att respondenterna 
tröttnar och inte svarar genomtänkt. Tvärtom kan en elektronisk enkät även bidra till att 
de tar sig tid då respondenterna inte tvingas besvara den en viss tid, utan kan göra det när 
de själv vill vilket kan stärka validiteten.  
 

8.	  Fortsatta	  studier	  
I denna studie har vi undersökt hur olika typer av tjänster kan påverka en konsumentens 
köpbeslut där syftet har varit att fastställa för kunder viktiga tjänsterelaterade mervärden 
vid köp på internet. Med den tidsram vi har haft har det gjorts en del avgränsningar och 
begränsningar för att genomföra studien. Vi har inte haft möjlighet att gå in på djupet på 
varje dimension (Processkvalitet, Outcome Quality, Service Recovery) utan istället valt 
att undersöka delar av de olika dimensionerna för fånga upp en bredd av de tjänster som 
finns idag. Det innebär också att vår studie endast undersöker några av de befintliga 
tjänsterna inom e-handeln. För vidare studier rekommenderas djupare undersökningar 
inom respektive dimension för att kunna fokusera på fler antal tjänster och därmed 
fördjupa studien inom ett område.  
 
Utifrån vår studie har vi endast kunnat säga att vissa av attityderna påverkar värderingarna 
med en viss förklaringsgrad vilket innebär att vi inte fått svar på varför det är på ett visst 
sätt.  Ofta har vi ställt oss frågan “varför?” när vi har sammanställt resultatet vilket tyder 
på att en kvalitativ metod hade varit intressant för att få en djupare förståelse varför de 
värderar tjänster som de gör. Majoriteten av den teori vi använt oss av är baserad på 
kvantitativa studier vilket ytterligare visar på att kvalitativa studier skulle vara ett 
intressant komplement till dagens befintliga forskning. Att utföra kvalitativa studier på 
området skulle innebära en djupare förståelse för hur företag kan konkurrera och skapa 
en förståelse för hur och varför konsumenter värderar olika typer av tjänster som de gör.  
 
Vidare har vi kunnat se att tidigare forskning fokuserat mycket på just konsumenterna, 
precis som vår studie. Det hade därför varit intressant med ett företagsperspektiv på 
studien för att undersöka hur olika företag (små och stora) arbetar för att vara 
konkurrenskraftiga på internet. Här går det att jämföra små och stora företag alternativt 
jämföra hur företag på e-handeln använder tjänster som konkurrensmedel jämfört med 
små. Vidare kan en studie ur ett företagsperspektiv bidra med kunskap kring vilka tjänster 
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som är nödvändiga och om det finns möjlighet att nå samma segment och samma antal 
konsumenter med ett färre antal tjänster och därmed minskade kostnader.  
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Bilaga	  2.	  Tjänster	  och	  granskade	  webbsidor	  
	  

Tjänst: Granskade webbsidor 
Sortera varorna efter egna önskemål Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 

ZARA, Lindex, Stayhard , MQ, ASOS, 
Stadium 

Få hjälp under köpets gång (exempelvis en live 
chattfunktion) 

Nelly, Ellos 

Genomföra köpet utan att skapa en profil Sportamore, Lindex, Stayhard, MQ 
Uppgifter automatiskt sparandes från tidigare 
gång 

Nelly, Zalando, H&M, Ellos, ZARA, ASOS, 
Stadium 

Varan/varorna kommer till ett utlämningsställe 
som ligger nära boendet 

Nelly, Zalando.se, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, MQ, ASOS, Stadium 

Varan/varorna levereras direkt till dörren ZARA, MQ, ASOS, Stadium 
Se varan i rörlig bild (en video) Nelly, Zalando, ASOS 
Se varan/varorna från olika håll Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 

ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 
Information om modellernas längd Nelly, Ellos, Stayhard, ASOS 

Information om modellernas storlek Nelly, Ellos, Stayhard, ASOS 
Storleksguide med mått för olika storlekar Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 

ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 
Andra konsumenters recensioner Nelly, Zalando, Sportamore, Ellos, Lindex, 

Stadium 
Att information för vad som gäller vid returer är 
tydlig (”tider  öppet köp”) 

Nelly, Zalando, Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 

Att uppgifter inte lämnas ut till tredje part Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 

Symboler som visar på exempelvis ”trygg e-
handel” och ”verified by visa” 

Nelly, Zalando, Sportamore, Ellos, Lindex, 
Stayhard, MQ, ASOS 

Olika betalningsmöjligheter (exempelvis faktura, 
Payex, Internetbanken, kreditkort) 

Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 

Möjlighet till att dela upp betalning Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, Stadium 

Att hemsidan laddades snabbt Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 

Exempel på olika outfits Nelly, Zalando, H&M, Ellos, ZARA, Lindex, 
MQ, ASOS, Stadium 

Professionellt intryck i form av design Nelly, Zalando, H&M, Ellos, ZARA, Lindex, 
Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 

Hemsidan gav ett inspirerande intryck Nelly, Zalando, H&M, Ellos, ZARA, Lindex, 
Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 

Välja leveranstid (exempelvis en, två eller tre 
dagar) 

Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, Stadium 

Spåra leveransen Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, Lindex, 
MQ, ASOS, Stadium 

Betald frakt av leverantör Zalando, Sportamore, Lindex, ASOS 
Fri retur Zalando, Sportamore, Lindex, MQ, ASOS 
Ha möjlighet att returnera varan i fysisk butik ZARA, Lindex, MQ, Stadium 
Kunna kontakta företaget via mail Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 

ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 
Kunna kontakta företaget via telefon Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, ZARA, 

Lindex, Stayhard, MQ, Stadium 
Kunna kontakta företaget via sociala medier Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 

ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 
Kunna kontakta företaget på eget språk Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 

ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, Stadium 
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Snabb respons vid kontakt med leverantören Nelly, Zalando, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, Stadium 

Kompenseration i form av pengar/presentkort om 
det blir fel med vara (orsakat av leverantören, 
exempelvis skickat fel vara) 

Collier & Bienstock (2006), Chang et al., 
(2012) 

Möjlighet att välja ett miljövänligt fraktalternativ Nelly, Zalando, MQ 
Medföljer en retursedel Nelly, H&M, Sportamore, Ellos, ZARA, 

Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 
Att kunna returnera varan i samma paket som de 
kom 

Nelly.se, Zalando.se, H&M, Sportamore, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, Stadium 

	  

Bilaga	  3.	  Operationalisering	  
	  
Bilaga 3.1 PROCESS QUALITY 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Användarvänlighet   
11. Att det är lätt att 
hitta/navigera på internet är 
viktigt för mig 

Szymanski & Hise (2000), 
Collier & Bienstock (2006), 
Davis (1993) 

Attityd till användarvänlighet 
inom e-handeln där navigering 
är faktorer som härleds från 
användarvänlighet 

Värdering av befintliga tjänster- Användarvänlighet 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
23. För mig var det viktigt att 
jag kunde sortera varorna efter 
egna önskemål 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard , MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

34. För mig var det viktigt att 
det fanns en funktion så att jag 
kunde få hjälp under köpets 
gång (exempelvis en live 
chattfunktion) 

Nelly, Ellos Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.1.1 Användarvänlighet 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
12. Attityd- Bekvämlighet   
12. Att det är bekvämt att 
handla på internet är viktigt för 
mig 

Szymanski & Hise (2000), 
Davis (1993), Guzzo et al 
(2015), Chiang, K. P., & 
Dholakia, R. R. (2003) 
 

Attityd till bekvämlighet inom  
e-handeln där tid och 
ansträngning är faktorer som 
härleds från bekvämlighet 

Värdering av befintliga tjänster- Bekvämlighet 
FRÅGA GRANSKANDE 

WEBBSIDOR 
ÄMNAR ATT MÄTA 

32. För mig var det viktigt att 
genomföra köpet utan att skapa 
en profil 

Sportamore, Lindex, Stayhard, 
MQ 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

33. För mig var det viktigt att 
mina uppgifter automatiskt 
sparandes från tidigare gång 

Nelly, Zalando, H&M, Ellos, 
ZARA, ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

50. För mig var det viktigt att 
varan/varorna kom till ett 
utlämningsställe som ligger nära 
där jag bor 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, MQ, ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

51. För mig var det viktigt att 
varan/varorna levererades direkt 
till dörren 

ZARA, MQ, ASOS, Stadium Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.1.2 Bekvämlighet 
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FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Information   
13. Att informationen på 
hemsidan är tydlig är viktigt för 
mig (information om produkt, 
leverantör, köpvillkor) 

Collier & Bienstock (2006), 
Hassanein & Head (2007) 

Attityd till information inom  
e-handeln produkt, leverantör 
och köpvillkor är faktorer som 
härleds från information 

Värdering av befintliga tjänster- Information 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
24. För mig var det viktigt att 
jag kunde se varan i rörlig bild 
(en video) 

Nelly, Zalando, ASOS Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

25. Att jag kunde se 
varan/varorna från olika håll 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

27. Att det stod information om 
modellernas längd 

Nelly, Ellos, Stayhard, ASOS Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

28. Att det stod information om 
modellernas storlek 

Nelly, Ellos, Stayhard, ASOS Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

29. Att det fanns en generell 
storleksguide som skriver ut 
mått för olika storlekar 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

30. Att jag hade möjlighet att 
läsa andra konsumenters 
recensioner 

Nelly, Zalando, Sportamore, 
Ellos, Lindex, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

31. Att information för vad som 
gäller vid returer är tydlig 
(”tider  öppet köp”) 

Nelly, Zalando, Sportamore, 
Ellos, ZARA, Lindex, Stayhard, 
MQ, ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.1.3 Information 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Säkerhet   
14. Att det är bekvämt att 
handla på internet är viktigt för 
mig 

Szymanski & Hise (2000), 
Collier & Bienstock (2006), 
Davis (1993) 

Attityd till säkerhet inom  
e-handeln där finansiell- och 
personlig säkerhet är faktorer 
som härleds från säkerhet 

Värdering av befintliga tjänster- Säkerhet 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
35. För mig var det viktigt att 
mina uppgifter inte lämnades ut 
till tredje part 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

36 För mig var det viktigt att 
webbsidan gav ett pålitligt 
intryck i form av symboler 
(exempelvis ”trygg e-handel” 
och ”verified by visa” 

Nelly, Zalando, Sportamore, 
Ellos, Lindex, Stayhard, MQ, 
ASOS 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.1.4 Säkerhet 
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FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Funktion   
15. De tekniska aspekterna är 
viktiga för mig (exempelvis 
betalningsalternativ och hur 
snabbt sidan laddas) 

Collier & Bienstock (2006), 
Harris & Goode (2010) 

Attityd till funktion inom  
e-handeln där tekniska aspekter 
är faktorer som härleds från 
information 

Värdering av befintliga tjänster- Funktion 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
39. För mig var det viktigt att 
jag kunde välja olika 
betalningsalternativ (exempelvis 
faktura, Payex, Internetbanken, 
kreditkort) 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

40. För mig var det viktigt att 
jag kunde dela upp min 
betalning 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

41. För mig var det viktigt att 
hemsidan laddades snabbt 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.1.5 Funktion 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Design   
16. Att webbsidans design är 
attraktiv är viktigt för mig 

Bilgihan et al., (2016), Harris & 
Goode (2010), Hasan (2015) 

Attityd till design inom  
e-handeln där inspiration och 
professionalitet faktorer som 
härleds från design 

Värdering av befintliga tjänster- Design 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
26. Att hemsidan gav exempel 
på olika outfits 

Nelly, Zalando, H&M, Ellos, 
ZARA, Lindex, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

37. För mig var det viktigt att 
sidan gav ett professionellt 
intryck i form av design 

Nelly, Zalando, H&M, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, 
ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

38. För mig var det viktigt att 
hemsidan gav ett inspirerande 
intryck 

Nelly, Zalando, H&M, Ellos, 
ZARA, Lindex, Stayhard, MQ, 
ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.1.6 Design 
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Bilaga 3.2 OUTCOME QUALITY 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Tidsaspekten   
17. Tidsaspekten (leveranstid) 
när jag handlar på internet är 
viktigt för mig  

Mentzer et al., (2001), Hu et al., 
(2016) 

Attityd till tidsaspekten inom  
e-handeln där tid och 
ansträngning är faktorer som 
härleds av tid 

Värdering av befintliga tjänster- tidsaspekten 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 

46. För mig var det viktigt att 
jag kunde välja leveranstid 
(exempelvis en, två eller tre 
dagar) 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

50. För mig var det viktigt att 
varan/varorna kommer till ett 
utlämningsställe som ligger nära 
där jag bor 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, MQ, ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

51. För mig var det viktigt att 
varan/ varorna levereras direkt 
till dörren 

ZARA, MQ, ASOS, Stadium Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.2.1 Tidsaspekten 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Leveranssäkerheten   

18. Leveranssäkerheten är viktig 
för mig (att jag får rätt vara, i 
rätt tid, i rätt mängd) 

Collier & Bienstock (2006), 
Mentzer et al., (2001) 

Attityd till leveranssäkerheten 
inom e-handeln där 
returmöjligheten, spårning av 
leverans samt frakt är faktorer 
som härleds från bekvämlighet 

Värdering av befintliga tjänster- Leveranssäkerhet 

42. För mig var det viktigt att 
jag kunde spåra leveransen 

Zalando, H&M, Sportamore, 
Ellos, Lindex, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

43. För mig var det viktigt att 
frakten var betald av 
leverantören 

Zalando, Sportamore, Lindex, 
ASOS 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

44. För mig var det viktigt att 
det var fri retur 

Zalando, Sportamore, Lindex, 
MQ, ASOS 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

47. För mig var det viktigt att 
jag hade möjlighet att returnera 
varan i en fysisk butik 

ZARA, Lindex, MQ, Stadium Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.2.2 Leveranssäkerhet 
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Bilaga 3.3 SERVICE RECOVERY 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Kontaktalternativ   
Att det finns flera 
kontaktalternativ till företaget är 
viktigt för mig 

Collier & Bienstock (2006), 
Chang et al (2012) 

Attityd till kontaktalternativ 
inom  
e-handeln där telefon, mail, 
sociala medier och språk är 
faktorer som härleds från design 

Värdering av befintliga tjänster- Kontaktalternativ 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
54. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget via mail 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

55. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget via 
telefon 

Zalando, H&M, Sportamore, 
Ellos, ZARA, Lindex, Stayhard, 
MQ, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

56. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget via 
sociala medier 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

57. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget på mitt 
egna språk 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.3.1 Kontaktalternativ 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Snabb respons   
20. Snabb respons vid kontakt 
med företaget är viktigt för mig 

Collier & Bienstock (2006), 
Chand et al., (2012), Grönroos  

Attityd till snabb respons inom  
e-handeln  

Värdering av befintliga tjänster- Snabb respons 

FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
52. För mig är det viktigt att jag 
får snabb respons vid kontakt 
med leverantören 

Nelly, Zalando, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.3.2 Snabb respons 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Kundnöjdhet   
21. Att företag har ett bra arbete 
kring kundnöjdhet är viktigt för 
mig (kompensationer och bra 
service) 

Collier & Bienstock (2006), 
Chang et al., (2012) 

Attityd till kundnöjdhet inom  
e-handeln där kompensatio i 
form av presentkort härleds från 
kundnöjdhet 

Värdering av befintliga tjänster- Kundnöjdhet 
FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
53. För mig är det viktigt att jag 
blir kompenserad i form av 
pengar/presentkort om det blir 
fel med min vara (orsakat av 
leverantören, exempelvis skickat 
fel vara) 

Collier & Bienstock (2006), 
Chang et al., (2012) 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.3.4 Kundnöjdhet 
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Bilaga 3.4 Hållbarhet 
 

FRÅGA TEORI ÄMNAR ATT MÄTA 
Attityd- Hållbarhet   
22. Att företagen har ett tydligt 
hållbarhetsarbete är viktigt för 
mig 

Hazen et al (2012) Attityd till kontaktalternativ 
inom  
e-handeln där telefon, mail, 
sociala medier och språk är 
faktorer som härleds från design 

Värdering av befintliga tjänster- Hållbarhet 
FRÅGA GRANSKADE WEBBSIDOR ÄMNAR ATT MÄTA 
45. För mig var det viktigt att 
jag kunde välja ett miljövänligt 
fraktalternativ 

Nelly, Zalando, MQ Hur konsumenter värderar 
tjänsten  och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

48. För mig var det viktigt att 
jag visste att det följer med en 
retursedel 

Nelly, H&M, Sportamore, 
Ellos, ZARA, Lindex, Stayhard, 
MQ, ASOS, Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

49. För mig var det viktigt att 
varan/varorna kunde returneras i 
samma paket som de kom 

Nelly.se, Zalando.se, H&M, 
Sportamore, Ellos, ZARA, 
Lindex, Stayhard, MQ, ASOS, 
Stadium 

Hur konsumenter värderar 
tjänsten och om den bidrar till 
värdeskapande och kundnöjdhet 

3.4.1 Hållbarhet 
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Bilaga	  4.	  Resultat	  
 
4.1 Processkvalitet → T-test, Regressionsanalys, ANOVA 
 
Bilaga 4.1.1- One Sample T-test till värderingar inom processkvalitet 
 

One-Sample Test 

  

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

23. För mig var det viktigt 

att jag kunde sortera 

varorna på e-handelssidan 

efter egna önskemål 

11,183 157 ,000 ,911 ,75 1,07 

24. För mig var det viktigt 

att jag kunde se 

varan/varorna i rörlig bild 

(en video) 

-5,493 157 ,000 -,519 -,71 -,33 

25. För mig var det viktigt 

att jag kunde se 

varan/varorna från olika 

håll 

15,360 157 ,000 1,158 1,01 1,31 

26. För mig var det viktigt 

mig att hemsidan gav 

exempel på olika outfits 

-8,722 157 ,000 -,791 -,97 -,61 

27. För mig var det viktigt 

att det stod information om 

modellernas längd 

3,553 157 ,001 ,342 ,15 ,53 

28. För mig var det viktigt 

att det stod information om 

vad modellerna bar för 

storlek 

1,614 157 ,109 ,177 -,04 ,39 

29. För mig var det viktigt 

att det fanns en generell 

storleksguide som skriver 

ut mått för olika storlekar 

6,316 157 ,000 ,595 ,41 ,78 
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30. För mig var det viktigt 

att jag hade möjlighet att 

läsa andra konsumenters 

recensioner 

5,939 157 ,000 ,582 ,39 ,78 

31. För mig var det viktigt 

att information för vad som 

gäller vid returer var tydlig 

(tider för “öppet köp”) 

14,937 157 ,000 1,114 ,97 1,26 

32. För mig var det viktigt 

att jag kunde genomföra 

köpet utan att skapa en 

profil 

9,165 157 ,000 ,892 ,70 1,08 

33. För mig var det viktigt 

att mina uppgifter 

automatiskt sparades från 

tidigare gång 

-,256 157 ,798 -,025 -,22 ,17 

34. För mig var det viktigt 

att det fanns en funktion 

som gjorde att jag kan få 

hjälp under köpets gång 

(exempelvis en live 

chattfunktion) 

-7,848 157 ,000 -,684 -,86 -,51 

35. För mig var det viktigt 

att mina personuppgifter 

inte lämnades ut till tredje 

part 

16,159 156 ,000 1,344 1,18 1,51 

36. För mig var det viktigt 

att hemsidan gav ett 

pålitligt intryck i form av 

symboler (exempelvis 

"trygg e-handel" och 

"Verified by Visa") 

13,739 157 ,000 1,082 ,93 1,24 

37. För mig var det viktigt 

att sidan gav ett 

professionellt intryck i 

form av design 

15,603 157 ,000 1,038 ,91 1,17 

38. För mig var det viktigt 

att hemsidan gav ett 

inspirerande intryck 

6,275 157 ,000 ,500 ,34 ,66 
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39. För mig var det viktigt 

att jag kunde välja olika 

betalningsalternativ 

(exempelvis faktura, Payex, 

Internetbanken, kreditkort) 

14,895 157 ,000 1,190 1,03 1,35 

40. För mig var det viktigt 

att jag kunde dela upp min 

betalning 

-16,094 157 ,000 -1,392 -1,56 -1,22 

41. För mig var det viktigt 

att hemsidan laddades 

snabbt 

15,101 157 ,000 1,019 ,89 1,15 

 
Bilaga 4.1.2. Regressionsanalys mellan bekvämlighet och värderingar av tjänster  
 

Coefficientsa 

 

 Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Beta 

  

Model B Std. Error t Sig. 
 (Constant) 2,614 ,644  4,062 ,000 

32. För mig var 
det viktigt att jag 
kunde genomföra 
köpet utan att 
skapa en profil 

-,054 ,075 -,059 -,718 ,474 

33. För mig var 
det viktigt att 
mina uppgifter 
automatiskt 
sparades från 
tidigare gång 

,120 ,075 ,131 1,605 ,111 

50. För mig var 
det viktigt att 
varan/varorna 
kom till ett 
utlämningsställe 
som ligger nära 
där jag bor 

,256 ,124 ,164 2,062 ,041 

51. För mig var 
det viktigt att 
varan/varorna 
levereras direkt 
till dörren 

-,038 ,078 -,040 -,486 ,627 

a. Dependent Variable: 12. Att det är bekvämt att handla på internet är viktigt för mig (exempelvis att inte behöva åka till 
en fysisk butik) 
R2  adjusted: 0,018 
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Bilaga 4.1.3 Regressionsanalys mellan användarvänlighet och värderingar av tjänster 
 
Coefficientsa 

Model 

 Unstandardized Std. Error Standardized 
Coefficients 

 
 Beta 

  

 B Coefficients t Sig. 

1 (Constant) 4,074 ,201  20,316 ,000 
23. För mig var det viktigt att jag kunde 
sortera varorna på e-handelssidan efter egna 
önskemål 

,108 ,046 ,186 2,363 ,019 

34. För mig var det viktigt att det fanns en 
funktion som gjorde att jag kan få hjälp under 
köpets gång (exempelvis en live 
chattfunktion) 

,054 ,043 ,099 1,259 ,210 

a. Dependent Variable: 11. Att det är lätt att hitta/navigera på internet är viktigt för mig 
R2 adjusted: 0,036 

 
 
Bilaga 4.1.4 Regressionsanalys mellan information och värderingar av tjänster 

Coefficientsa 

Model 

 Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Beta 

  

 B Std. Error t Sig. 
1 (Constant) 3,061 ,339  9,035 ,000 

24. För mig var 
det viktigt att jag 
kunde se 
varan/varorna i 
rörlig bild (en 
video) 

-,062 ,051 -,101 -1,219 ,225 

25. För mig var 
det viktigt att jag 
kunde se 
varan/varorna 
från olika håll 

,041 ,066 ,054 ,624 ,533 

27. För mig var 
det viktigt att det 
stod information 
om modellernas 
längd 

-,029 ,068 -,049 -,430 ,668 

28. För mig var 
det viktigt att det 
stod information 
om vad 
modellerna bar 
för storlek 

,044 ,060 ,084 ,738 ,462 

29. För mig var 
det viktigt att det 
fanns en generell 
storleksguide som 
skriver ut mått för 
olika storlekar 

,066 ,050 ,107 1,324 ,187 
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30. För mig var 
det viktigt att jag 
hade möjlighet att 
läsa andra 
konsumenters 
recensioner 

,087 ,055 ,147 1,592 ,113 

31. För mig var 
det viktigt att 
information för 
vad som gäller 
vid returer var 
tydlig (tider för 
“öppet köp”) 

,200 ,062 ,257 3,254 ,001 

a. Dependent Variable: 13. Att informationen på hemsidan är tydlig är viktigt för mig (information om produkt, 
leverantör, köpvillkor) 
R2 adjusted: 0,12 

 
Bilaga 4.1.5 Regressionsanalys mellan funktion och värderingar av tjänster 
 

Coefficientsa 

Model 

 Unstandardized  
Coefficient

s Standardized 
Coefficients 

Beta 

  

 B Std. Error t Sig. 
1 (Constant) 2,528 ,305  8,300 ,000 

39. För mig var det 
viktigt att jag kunde 
välja olika 
betalningsalternativ 
(exempelvis faktura, 
Payex, 
Internetbanken, 
kreditkort) 

,137 ,055 ,186 2,475 ,014 

40. För mig var det 
viktigt att jag kunde 
dela upp min 
betalning 

,046 ,051 ,068 ,911 ,364 

41. För mig var det 
viktigt att hemsidan 
laddades snabbt 

,307 ,066 ,352 4,680 ,000 

a. Dependent Variable: 15. De tekniska aspekterna är viktiga för mig (exempelvis betalningsalternativ och hur snabbt 
sidan laddas) 
R2 adjusted: 0,196 
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Bilaga 4.1.6 Ett Post Hoc test av tjänsterna inom säkerhet och ålder 
 

Multiple Comparisons 
Tukey HSD   

Dependent Variable 
(I) 
Ålderrätt 

(J) 
Ålderrätt 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

35. För mig var det viktigt att 
mina personuppgifter inte 
lämnades ut till tredje part 

18-25 26-30 ,130 ,193 ,908 -,37 ,63 
31-40 -,219 ,264 ,841 -,91 ,47 

40 < -,362 ,264 ,521 -1,05 ,32 

26-30 18-25 -,130 ,193 ,908 -,63 ,37 

31-40 -,348 ,266 ,557 -1,04 ,34 

40 < -,491 ,266 ,254 -1,18 ,20 

31-40 18-25 ,219 ,264 ,841 -,47 ,91 

26-30 ,348 ,266 ,557 -,34 1,04 

40 < -,143 ,321 ,970 -,98 ,69 

40 < 18-25 ,362 ,264 ,521 -,32 1,05 

26-30 ,491 ,266 ,254 -,20 1,18 

31-40 ,143 ,321 ,970 -,69 ,98 
36. För mig var det viktigt att 
hemsidan gav ett pålitligt intryck i 
form av symboler (exempelvis 
"trygg e-handel" och "Verified by 
Visa") 

18-25 26-30 ,400 ,180 ,123 -,07 ,87 
31-40 -,146 ,242 ,931 -,78 ,48 

40 < -,256 ,246 ,727 -,90 ,38 

26-30 18-25 -,400 ,180 ,123 -,87 ,07 

31-40 -,546 ,243 ,115 -1,18 ,08 

40 < -,657* ,247 ,043 -1,30 -,02 

31-40 18-25 ,146 ,242 ,931 -,48 ,78 

26-30 ,546 ,243 ,115 -,08 1,18 

40 < -,110 ,295 ,982 -,88 ,66 

40 < 18-25 ,256 ,246 ,727 -,38 ,90 

26-30 ,657* ,247 ,043 ,02 1,30 

31-40 ,110 ,295 ,982 -,66 ,88 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 4.1.7 Post Hoc test av tjänsterna inom design mot kön 
 

Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

 95% Confidence 
Interval for Mean  

 
Upper     Bound 
Lower     Bound 

  

Std. 
Error 

Minimum Maximum 

37. För mig var det viktigt att 
sidan gav ett professionellt 
intryck i form av design 

Kvinna 110 4,08 ,803 ,077 3,93 4,23 1 5 
Man 48 3,94 ,909 ,131 3,67 4,20 2 5 
Total 158 4,04 ,836 ,067 3,91 4,17 1 5 

38. För mig var det viktigt att 
hemsidan gav ett inspirerande 
intryck 

Kvinna 110 3,64 ,974 ,093 3,45 3,82 1 5 
Man 48 3,19 1,003 ,145 2,90 3,48 1 5 
Total 158 3,50 1,002 ,080 3,34 3,66 1 5 

26. För mig var det viktigt mig att 
hemsidan gav exempel på olika 
outfits 

Kvinna 110 2,28 1,134 ,108 2,07 2,50 1 5 
Man 48 2,04 1,148 ,166 1,71 2,37 1 4 
Total 158 2,21 1,140 ,091 2,03 2,39 1 5 

 
 
Bilaga 4.2 Outcome Quality→ T-test, Regressionsanalys, ANOVA 
 
Bilaga 4.2.1  One Sample T-test till värderingar inom Outcome Quality 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
46. För mig var det viktigt 
att jag kunde välja 
leveranstid (exempelvis en, 
två eller tre dagar) 

-2,737 157 ,007 -,272 -,47 -,08 

50. För mig var det viktigt 
att varan/varorna kom till 
ett utlämningsställe som 
ligger nära där jag bor 

26,792 157 ,000 1,551 1,44 1,66 

51. För mig var det viktigt 
att varan/varorna levereras 
direkt till dörren 

-6,913 157 ,000 -,665 -,85 -,47 

42. För mig var det viktigt 
att jag kunde spåra 
leveransen 

9,883 157 ,000 ,797 ,64 ,96 

43. För mig var det viktigt 
att frakten var betald av 
leverantören 

8,516 157 ,000 ,791 ,61 ,97 

44. För mig var det viktigt 
att det var fri retur 

16,231 157 ,000 1,253 1,10 1,41 

47. För mig var det viktigt 
att jag hade möjlighet till 
att returnera varan i en 
fysisk butik 

-3,079 157 ,002 -,323 -,53 -,12 
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Bilaga 4.2.2 Regressions analys på attityd till tidsaspekten och tjänster 
 
Coefficientsa 

Model  
Unstandardized 

B 
Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients Beta 

t Sig. 

1 (Constant) 2,322 ,475  4,884 ,000 
46. För mig var det viktigt att jag kunde välja 
leveranstid (exempelvis en, två eller tre dagar) 

,133 ,060 ,173 2,219 ,028 

50. För mig var det viktigt att varan/varorna kom 
till ett utlämningsställe som ligger nära där jag 
bor 

,187 ,100 ,142 1,868 ,064 

51. För mig var det viktigt att varan/varorna 
levereras direkt till dörren 

,182 ,062 ,228 2,936 ,004 

a. Dependent Variable: 17. Tidsaspekten (leveranstid) när jag handlar på internet är viktigt för mig 
R2 adjusted: 0,116 

 
Bilaga 4.2.3 Regressions analys på attityd till leveranssäkerheten och tjänster 
 
Coefficientsa 

Model 

 Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients Beta 

  

 B Std. Error t Sig. 

1 (Constant) 4,379 ,259  16,907 ,000 
42. För mig var det viktigt att jag kunde spåra 
leveransen 

,045 ,051 ,074 ,868 ,387 

43. För mig var det viktigt att frakten var 
betald av leverantören 

,020 ,050 ,038 ,401 ,689 

44. För mig var det viktigt att det var fri retur ,034 ,061 ,054 ,558 ,577 
47. För mig var det viktigt att jag hade 
möjlighet till att returnera varan i en fysisk 
butik 

-,032 ,039 -,069 -,821 ,413 

a. Dependent Variable: 18. Leveranssäkerheten är viktig för mig (att jag får rätt vara, i rätt kvalitét, i rätt mängd) 
R2 adjusted: -0,010 
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Bilaga 4.3 Service Recovery→ T-test, Regressionsanalys, ANOVA 
 
Bilaga 4.3.1 One sample t-test på samtliga värderingar av tjänster under Service 
Recovery 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3      

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 

Lower Upper 
54. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget via mail 

20,180 157 ,000 1,418 1,28 1,56 

55. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget via telefon 

9,532 157 ,000 ,911 ,72 1,10 

56. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget via sociala 
medier 

-5,990 157 ,000 -,646 -,86 -,43 

57. För mig är det viktigt att jag 
kan kontakta företaget på mitt 
egna språk 

6,071 157 ,000 ,671 ,45 ,89 

53. För mig är det viktigt att jag 
blir kompenserad i form av 
pengar/presentkort om det blir fel 
med min vara (orsakat av 
leverantören, exempelvis skickat 
fel vara) 

11,445 157 ,000 ,975 ,81 1,14 

52. För mig är det viktigt att jag 
får snabb respons vid kontakt 
med leverantören 

19,130 157 ,000 1,247 1,12 1,38 

 
Bilaga 4.3.2 Regressionsanalys av attityden kontaktalternativ samt värderingar 
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Coefficientsa 

Model 

 Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Beta 

 

 B Std. Error t Sig. 
1 (Constant) ,852 ,457  1,863 ,064 

54. För mig är det 
viktigt att jag kan 
kontakta företaget via 
mail 

,140 ,088 ,113 1,596 ,113 

55. För mig är det 
viktigt att jag kan 
kontakta företaget via 
telefon 

,379 ,066 ,417 5,752 ,000 

56. För mig är det 
viktigt att jag kan 
kontakta företaget via 
sociala medier 

,050 ,060 ,062 ,835 ,405 

57. För mig är det 
viktigt att jag kan 
kontakta företaget på 
mitt egna språk 

,107 ,057 ,136 1,875 ,063 

a. Dependent Variable: 19. Att det finns flera kontaktalternativ till företaget är viktigt för mig 
R2 adjusted: 0,239 

 
 

Bilaga 4.3.3 Post Hoc test mellan kontaktalternativ sociala medier och ålder 
 
Multiple Comparisons 
Tukey HSD   

 Ålderrätt  Ålderrätt Mean Difference  Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
18-25 26-30 -,211 ,245 ,824 -,85 ,42 

31-40 -,693 ,329 ,155 -1,55 ,16 
40 < -1,108* ,334 ,006* -1,98 -,24 

26-30 18-25 ,211 ,245 ,824 -,42 ,85 
31-40 -,482 ,330 ,463 -1,34 ,37 
40 < -,897* ,335 ,041* -1,77 -,03 

31-40 18-25 ,693 ,329 ,155 -,16 1,55 
26-30 ,482 ,330 ,463 -,37 1,34 
40 < -,416 ,401 ,728 -1,46 ,62 

40 < 18-25 1,108* ,334 ,006* ,24 1,98 
26-30 ,897* ,335 ,041* ,03 1,77 
31-40 ,416 ,401 ,728 -,62 1,46 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Dependent Variable:   56. För mig är det viktigt att jag kan kontakta företaget via sociala medier   

 
 


