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Sammanfattning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Titel: E-handelns press på en ny process - En kvalitativ studie om svenska e-
handelsföretags syn på köpbeslutsprocessen på Internet 
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Examinator: Kaisa Lund 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur ledningen i svenska e-handelsföretag anser att 
köpbeslutsprocessens förutsättningar förändrats på e-handeln jämfört med traditionell 
handel. Vidare är vår avsikt att undersöka hur den traditionella köpbeslutsprocessen kan 
appliceras på e-handeln. 
 

1. Hur anser ledningen i svenska e-handelsföretag att köpbeslutsprocessen vid e-
handel skiljer sig jämfört med traditionell handel? 

 
2. På vilka sätt kan den traditionella köpbeslutsprocessen anpassas till e-handeln? 

 
Metod 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Ansatsen är formad av ett växelspel mellan 
deduktion och induktion. Empirin utgörs av åtta stycken semistrukturerade intervjuer. 
 
Slutsats 
Studiens resultat visar att den traditionella köpbeslutsprocessens grundläggande steg 
kan appliceras på e-handeln men att de skiljer sig i sitt utförande. Vidare visar det även 
på att ett antal påverkande faktorer finns för köpbeslutsprocessen vid e-handel. Dessa 
faktorer är bekvämlighet, förtroende, pris, utbud och informationssökning online vilka 
har en påverkan på konsumenterna och hur de agerar vid ett köp på e-handeln. 
Köpbeslutsprocessen kan appliceras till e-handeln genom att utöka stegen samt att ta 
hänsyn till de påverkande faktorerna. 
 
Nyckelord 
Köpbeslutsprocessen, Konsumentbeteende, E-handel, Traditionell handel 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet introduceras läsaren för fenomenet i studien. Först presenteras 

bakgrunden till de ämnesområden som valts samt varför det är av ett intresse för 

samhället. Vidare följer en problemdiskussion där författarna problematiserar 

fenomenet och slutligen fastställs uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
 

1.1 Bakgrund 

Med utvecklingen av e-handeln och det snabbt växande användarantalet på Internet har 

det blivit en viktig distributionskanal för många branscher (Wu, Li & Xu, 2014). Svensk 

e-handel ökade med 16 procent under 2016 vilket motsvarar cirka 58 miljarder kronor 

(HUI, 2016). Söka produktinformation och köpa varor online blir allt mer populära 

aktiviteter (Farag, Schwanen, Dijst & Faber, 2007). Även om många konsumenter 

handlar via traditionella butiker har e-handeln gett ökade möjligheter för dess 

internetanvändare att handla produkter via Internet. Internet har också gett stora 

bekvämligheter för de som handlar på nätet och helt nya möjligheter för företagen att 

förstå sina kunder (Wu et al., 2014). Många företag som har koncentrerat sig på den 

traditionella handeln flyttar nu även fokus mot den digitala handeln. Detta för att 

Internet erbjuder nya möjligheter att öka sina marknadsandelar och konkurrera globalt 

(Frambach, Roest & Krishnan, 2007). De detaljhandelsföretag som inte har en tydlig 

digital strategi kommer snabbt att halka efter. Med en ökande konkurrens på marknaden 

så kommer vinnarna att bli de företag som lyckas komma nära sina kunder. De 

drivkrafter som talar för e-handeln är att konsumenterna upplever fördelar i att det är 

enkelt, smidigt, ekonomiskt och tidssparande (Postnord, 2015). 
 

Prasad & Aryasri (2009) menar att e-handel är den process där produkter, tjänster samt 

information köps och säljs över datornätverk. Enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) 

erbjuder e-handeln konsumenterna ett mycket bredare val av produkter, tjänster och 

priser samt att det är ett väldigt bekvämt sätt att köpa dem. E-handelns framfart har även 

gett organisationer fler möjligheter att expandera till nya marknader och konkurrera 

med större aktörer med jämnare villkor (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Nya 

konsumentbeteenden skapas med digitala kanaler och plattformar. De konsumenter som 

använder sig av dessa digitala kanaler och plattformar kan i högre grad söka och 
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utvärdera sina alternativ före och efter sitt köp. I och med användandet av dessa digitala 

kanaler kan även konsumenterna hjälpa andra att göra det samma (Digitalmf, 2015). 
 

Handelsföretag är medvetna om att ökad förståelse om konsumenterna kan förbättra 

tillfredsställelsen och företagets prestanda (Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, 

Raghubir & Stewart, 2009). Att som företag ha kunskap om köpbeslutsprocessen har 

därför aldrig tidigare varit viktigare. Köpbeslutsprocessen ökar kunskapen om 

konsumenternas beteende och ger riktlinjer för hur konsumenterna beter sig i ett 

köpbeslut (Puccinelli et al., 2009). Köpbeslutsprocessen som består av fem steg är ett 

väl använt verktyg av marknadsförare och företag för att få bättre kunskap om 

konsumenterna och deras beteende. Grunden med denna modell är att när en kund köper 

en vara är händelsen av köpet en framåtgående process som startar långt innan själva 

köpet och fortsätter även efter att det gjorts. Dessa fem steg består av följande: behov, 

informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeslut 

(Comegys, Hannula & Väisänen, 2006). Genom större insikt för köpbeslutsprocessen 

kan det öka kundförståelse, säkerhetsställa ökad förutsägbarhet och identifiera hållbara 

fördelar (Puccinelli et al., 2009). 
 

Som det beskrivs ovan så utvecklas Internet i stadig takt och nya möjligheter ges för 

konsumenterna och företag att göra affärer på. Vidare så är det fler och fler 

konsumenter väljer att använda sig av Internet för att handla varor och tjänster och detta 

har gett den traditionella handeln en konkurrent. Enligt Postnord (2016) visar det att 

hela 71 procent av svenska befolkningen handlar regelbundet, minst en gång i månaden 

på Internet. I och med e-handelns uppsving anser vi det därför intressant att undersöka 

om konsumenternas inköpsvanor har förändrats. Utbudet på Internet av produkter och 

tjänster har utökats och vi ser att det finns större möjligheter för konsumenterna att 

jämföra produkter och priser mellan e-handlarna och de fysiska butikerna. Fler val att ta 

ställning till vid ett köpbeslut tror vi påverkar konsumenternas köpbeteende på Internet. 

Vi tror att det är väsentligt för e-handelsföretagen att veta hur konsumenterna tänker och 

resonerar vid ett köptillfälle på Internet. Vilken typ av information de använder, hur den 

tillgodogör sig samt hur de värderar informationen. Detta kan företag använda sig av för 

att kunna differentiera sig mot sina konkurrenter och erbjuda konsumenterna ett större 

värde. 
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1.2 Problemdiskussion 
Medan interaktionerna i den fysiska handeln är mest baserade på möten mellan 

konsumenter och servicepersonal är interaktionerna via e-handeln annorlunda då 

interaktionerna oftast äger rum på företagens hemsida (Park & Kim, 2003). Koufaris & 

Ajit Kambil (2001) menar att det har skett en förändring från den fysiska butiksmiljön 

där teknologin oftast är osynlig för kunderna, till att teknologin istället är väldigt 

framträdande inom e-handeln. 
 

Konsumentbeteende är en central del av all virtuell marknadsföring och dess 

beslutsfattande. För att förstå konsumenters beteende behöver man identifiera 

konsumenternas behov genom att få en insikt i hur konsumenter tänker. Internet med 

dess plattform och ständigt föränderliga innehåll har en mängd utmaningar inom 

konsumentbeteende (Dann & Dann, 2011). Konsumenters köpbeteende online avser 

processen för att köpa varor eller tjänster på Internet (Li & Zhang, 2002). Inom e-

handeln är det enligt Postnord (2015) tydligt att konsumenterna har högre krav på 

processen och vill kunna bestämma när, var och hur det sker. Det konsumentbeteende 

man kan se är att man växlar mellan olika aktörer och inte är särskilt lojal gentemot 

någon e-handlare. Det måste därför finnas en enkelhet i shoppingupplevelsen för att 

man ska kunna skapa lojalitet med konsumenterna (Postnord, 2015). 
 

Enligt Klopping & McKinney (2004) har framträdet av e-handeln riktad mot 

konsumenter nått en stor spridning och därför skapat ett behov av att förstå hur och 

varför människor deltar i e-handelsaktiviteter. Det viktigaste inslaget är att det har 

skapat möjligheter för företag att nå ut till konsumenter på ett väldigt direkt sätt och på 

elektroniska marknader (Klopping & McKinney, 2004). Forskning visar på att e-

handeln misslyckas med att se till flertalet faktorer som enligt Kohli, Devaraj & 

Mahmood (2004) bland annat inkluderar förståelsen för konsumenternas behov i deras 

beslutsprocess online. Vidare menar författarna att Internet har en föränderlig påverkan 

på olika steg i beslutsprocessen för konsumenterna och att värde adderas endast vid 

väldigt specifika punkter i köpprocessen (Kohli et al., 2004). 
 

Under det senaste årtiondet har Internet radikalt förändrat många marknader (Wen, 

2009). En återförsäljares mix av kanaler inkluderar ofta traditionella, exempelvis en 
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fysisk butiksmiljö, samt nya och utvecklade kanaler (Kohli et al., 2004). Det som 

Cheung, Chan & Limayem (2005) menar i sin artikel är att de flesta forskare använder 

sig av den traditionella köpbeslutsprocessen för konsumenterna när de handlar via e-

handel. Men beteendet vid webbshopping följer inte nödvändigtvis det traditionella 

konsumentbeteendet som beskrivs i en fysisk detaljhandelsmiljö. I och med detta 

uppmanas marknadsförare på Internet att utforska bestämmande faktorerna av 

konsumenternas köpintentioner online (Kwek, Tan & Lau, 2015). Prasad & Aryasri 

(2009) anser att konsumenternas beslutsprocess har förändrats med introduktionen av 

Internet som en alternativ kanal för shopping. Författarna menar vidare att denna 

alternativa försäljningskanal och dess förändringar i beteendet beror på att ett antal 

faktorer, exempelvis tid och enkelheten att finna information för produkter och tjänster, 

spelar roll för konsumenten (Prasad & Aryasri, 2009). 
 

Trots den explosiva ökningen av e-handeln och att konsumenterna blir fler och fler på 

Internet för att söka produktinformation och göra köp, så finns det väldigt begränsad 

information om hur konsumenterna beter sig i en köpsituation på Internet (Häubl & 

Trifts, 2000). Konsumentbeteendet på Internet beskriver Prasad & Aryasri (2009) är 

influerat av ett flertal varierande faktorer som innefattar konsumenternas förtroende för 

en internethandlare baserat på den uppfattade storleken och det rykte de har i dess 

fysiska butiksnätverk. Tidigare empiriska studier visar även på att en god kundservice 

gör att konsumenter överlag värderar produkter högre samt att det bidrar till de känner 

sig mer tillfredsställda med sin köpupplevelse och sina framtida köpintentioner (Prasad 

& Aryasri, 2009). Trots detta så finns det få tidigare studier som har utforskat 

beslutssituationer inom e-handelns kontext, särskilt inte där konsumenten ses som en 

beslutstagare (Kohli et al., 2004). 
 

Sedan e-handel har vuxit fram som en kanal för shopping så har intresset inom 

forskningen ökat för att försöka att förstå konsumenters beteende på Internet (Prasad & 

Aryasri, 2009). Kohli et al. (2004) menar på att i den takt som shoppingen online växer 

mellan företag och konsumenter, så måste de leverantörer som finns tillgängliga via e-

handeln hitta nya sätt att förutse konsumenternas behov för att kunna leverera en 

effektiv shoppingupplevelse. Trots detta så är konsumenternas beslutsprocess och dess 

relation till valet av vilken onlinekanal som används inte väl förstådda (Kohli et al., 
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2004). Likväl har e-återförsäljare ytterst lite uppmärksammat hur den specifika typen av 

onlineshopping och dess upplevelser påverkar köpbesluten (Ashraf & Thongpapanl, 

2015). Överlag så måste de faktorer som påverkar konsumentbeteendet vid shopping på 

Internet noggrant beröras av webbbutiker, för att kunna nyttja lämpliga metoder genom 

att stödja konsumenten i sin köpbeslutsprocess och på så sätt förbättra sina resultat 

(Mittal, 2013). Tidigare forskning på detaljhandelskanaler gör även väldigt lite för att ta 

itu med effekterna på kanalernas karaktäristiska drag och beslutsfattandet som sker 

utifrån det (Maity & Dass, 2014). Givet den förändring som skett från fysiska butiker 

till e-handel menar Koufaris & Ajit Kambil (2001) att forskningen måste kombinera 

information, psykologi och marknadsföring för att kunna studera och förstå 

konsumenters beteende online. 
 

Vi anser att det vore intressant att undersöka ifall konsumenternas köpbeslutsprocess 

skiljer sig på e-handeln gentemot den traditionella handeln då det finns begränsat med 

forskning om konsumenternas beteende när de handlar på Internet, särskilt med 

utgångspunkt på hur det ser ut från ett företagsperspektiv. Tidigare har det främst 

undersökts hur konsumenterna själva upplever att de använder sig av 

köpbeslutsprocessen vid e-handel och därför anser vi att det skulle vara ett intressant 

bidrag till dagens forskning. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ledningen i svenska e-handelsföretag anser att 

köpbeslutsprocessens förutsättningar förändrats på e-handeln jämfört med traditionell 

handel. Vidare är vår avsikt att undersöka hur den traditionella köpbeslutsprocessen kan 

appliceras på e-handeln. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1. Hur anser ledningen i svenska e-handelsföretag att köpbeslutsprocessen vid e-

handel skiljer sig jämfört med traditionell handel? 
 

2. På vilka sätt kan den traditionella köpbeslutsprocessen anpassas till e-handeln? 
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2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet som använts under forskningsarbetets gång. 

Kapitlet består av teori om hur en studie ska genomföras tillsammans med författarnas 

motiveringar till vilka val som gjorts. 
 

2.1 Undersökningsmetod 

Två olika metoder som man kan använda sig av under forskning är kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2015). Valet av metod spelar en stor roll 

för hur datainsamlingen sedan ska genomföras samt hur man ska utforma 

undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011). Den metod som väljs kan användas för att 

gå från ett problem till en lösning. Dock så är inte metoden i sig lösningen, utan det som 

hjälper till att finna vägar för att lösa problemet (Ahrne & Svensson, 2015). 
 

Kvalitativ metod är en forskningsstrategi som oftast betonar ord istället för kvantifiering 

i insamlingen av analys av data (Bryman & Bell, 2015). Kvalitativ forskning ger 

forskare möjlighet att detaljerat undersöka sociala och organiserade kännetecken och 

individuella beteenden. För att erhålla denna typ av information krävs det fysisk 

insamling av primärdata genom djupa intervjuer (Lapan, Quartaroli & Reimer, 2012). I 

den här studien har vi undersökt hur ledningen i svenska e-handelsföretag ser på 

köpbeslutsprocessen för konsumenter när de konsumerar via e-handel. Vi har arbetat 

med en kvalitativ metod där intervjuer har genomförts med individer som har en nära 

koppling till ämnet. Detta eftersom syftet är att ur ett företagsperspektiv utforska 

skillnaderna i köpbeslutsprocessen för traditionell handel och e-handel, samt se hur 

modellen kan appliceras på e-handeln. Vi ville få fram information som inte redan var 

känt och möjligheten att se nya mönster, vilket bäst görs genom kvalitativa intervjuer. 
 

Intervjuer är antagligen den metod som i störst utsträckning används vid kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2015). DiCicco‐Bloom & Crabtree (2006) styrker påståendet 

med att intervjuer är bland de mest välkända strategierna för att samla in kvalitativ data. 

Kvalitativa intervjuer är en väldigt bred term för att beskriva olika typer av intervjustilar 

(Bryman & Bell, 2015). Patel & Davidson (2011) menar att i en kvalitativ intervju är 

både intervjuare och intervjuperson medskapande av samtalet. Den kvalitativa intervjun 

har syftet att identifiera och upptäcka egenskaper och beskaffenheten om vad den 
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intervjuade har för uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 2011). En 

kvalitativ intervju är iscensatt och genomförs för att nå intervjuarens mål att producera 

kunskap till forskningen (Leavy, 2014). Kvalitativa intervjuer har i stort sett alltid en låg 

grad av strukturering där frågorna ger den svarande utrymme för att svara med sina egna 

ord (Patel & Davidson, 2011). Intervjuernas syfte var att få en djupare förståelse för hur 

företag arbetar med köpbeslutsprocessen på e-handeln och om respondenterna kunde 

bistå med mer information och kunskap inom detta ämne. Därav ansågs kvalitativa 

intervjuer som den mest passande metoden att använda sig av. Vid varje intervjutillfälle 

spelades intervjuerna in för att inte gå miste om viktig information och svar som skulle 

kunna förbises. Detta gjorde att författarna enkelt kunde lyssna på det inspelade 

materialet efteråt. Respondenterna frågades även innan varje intervju för att få ett 

godkännande och att intervjuerna kunde spelas in. Syftet med studien har även 

förklarats för respondenterna om vad som ämnas att undersökas men även innebörden 

av deras medverkan, då bidraget de tillför är betydelsefull för studiens genomförande. 
 

2.2 Forskningsansats 

Det skiljer sig mellan två stycken ansatser inom forskningsprocessen och analysarbetet 

vilka är deduktion och induktion (Fejes & Thornberg, 2015). Deduktion är den mest 

vanliga synen på relationen mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 2015). En 

deduktiv ansats utgår från regler eller sanningar såsom teori och undersöker om det 

stämmer utifrån ett eller flera fall (Fejes & Thornberg, 2015). Teorin härleds först och 

driver sedan processen av datainsamlingen (Bryman & Bell, 2015). Med utgångspunkt 

för att få en förståelse för det teoretiska materialet startade denna studie med en 

förhållandevis deduktiv ansats. Fejes & Thornberg (2015) menar att arbetssättet tillåter 

genom upprepade studier att bygga upp ett starkt empiriskt stöd för teorin. Risken med 

en slutledning i det deduktiva förhållningssättet är att den empiriska delen blir mindre 

känslig för forskaren då man är ute efter att uppvisa teorin (Fejes & Thornberg, 2015). 
 

Bryman & Bell (2015) hävdar att induktion är den motsatta sidan av vad deduktion är. 

Dock så kan både den deduktiva och induktiva processen innehålla inslag av varandra 

(Bryman & Bell, 2015). Denna studie ligger någonstans mellan dessa två ansatser och 

har inslag av de båda genom processen, eftersom den data som samlades in har 

kopplingar till det teoretiska materialet. Men den teori som inte ansågs vara tillräckligt 
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relevant för studien baserat på det empiriska materialet sorterades bort, samtidigt som 

annan mer relevant teori las till. Fejes och Thornberg (2015) menar vidare att i en 

induktiv ansats drar man generella slutsatser från att studera flera olika fall. Slutsatsen 

landar i att de enskilda fallen tillsammans bidrar till att man skapar en sanning, men det 

medför ändå en risk eftersom det kan finnas undantag från den sanningen som skapats 

(Fejes & Thornberg, 2015). Thomas (2006) beskriver det som att en induktiv ansats 

tillåter upptäckterna att framträda från frekventa, dominerande eller signifikanta teman i 

rådatan, utan de begränsningar som föreligger vid strukturerade metodologier. Den 

induktiva ansatsen tillgodoser en enkel användning och systematisk uppsättning av 

procedurer för att analysera kvalitativ data som kan producera pålitliga och giltiga 

upptäckter (Thomas, 2006). I ett induktivt synsätt så matas resultaten tillbaka i teorins 

lager (Bryman & Bell, 2015). Desto längre in i studien och dess process vi kom så blev 

arbetssättet en kombination av deduktion och induktion, vilket ger en karaktär av att 

studien växlar mellan dessa två ansatser. Syftet med att använda sig av en induktiv 

ansats är att korta ned den råa textdatan till ett mer summerande format, etablera tydliga 

länkar mellan forskningsmålen och resultaten från rådatan, samt att utveckla ett ramverk 

för den underliggande strukturen av de erfarenheter som tydligt framkommer i rådatan 

(Thomas, 2006). 
 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 
Ghauri & Grönhaug (2005) talar om att det finns två typer att datakällor, primärdata 

och sekundärdata. Data som samlas in direkt av forskaren från originella källor genom 

metoder som intervjuer eller observationer med mera, är det som man refererar till som 

primärdata (Krishnaswami & Satyaprasad, 2010). Studien bygger på den primärdata 

som insamlats från de respondenter som intervjuats. Vi har använt oss av primärdata för 

att vi anser att det ger oss ett bra underlag till att svara på våra forskningsfrågor då 

informationen är direkt från respondenterna. Genom en kvalitativ metod så läggs vikt 

vid detaljer och den går mer på djupet vilket anses kunna gynna studiens resultat. 

Ghauri & Grönhaug (2005) beskriver vidare att primärdatan är den del som i första hand 

ska lösa studiens specifika forskningsproblem. Informationen som samlas in i 

primärdatan är mer skräddarsydd och gör att datan blir mer fördelaktig. Ghauri & 
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Grönhaug (2005) menar att insamling av primärdata är resurs- och tidskrävande vilket 

kan ses som en nackdel. 
 

2.3.2 Sekundärdata 
I en insamling av sekundärdata är det inte forskaren själv som samlat in informationen 

direkt från källan utan den är baserad på upplysningar som är insamlade av andra 

(Jacobsen, 2002). Olsson & Sörensen (2011) styrker detta genom att information som 

varit tillgänglig genom tidigare forskning kan ses som sekundärdata. I denna studie så 

utgörs sekundärdata endast av det informationsunderlag som samlats in till den 

teoretiska referensramen. Den sekundärdata som samlats in består utav litteratur, 

vetenskapliga artiklar, samt övriga informationskällor från Internet. De källor som 

använts vid insamlingen av informationen har kritiskt granskats för att bli aktuella att 

användas i studien vilket bidrar till att studien blir mer tillförlitlig. Jacobsen (2002) 

menar vidare att till skillnad från primärdatan är sekundärdatan mer tidsbesparande och 

inte lika kostsamt. Ghauri & Grönhaug (2005) beskriver att användandet av 

sekundärdata är för att få en bättre förklaring och förståelse för problemet. 
 

2.3.3 Urval 
Istället för att samla in information från en hel befolkning, även kallat population, kan 

man använda sig av ett urval, vilket är en process där man endast undersöker en viss del 

av populationen (Ghauri & Grönhaug, 2005). Något som Olsson & Sörensen (2011) 

menar är att respondenter väljs ut avsiktligt i en undersökning för att skapa ett så bra 

informationsunderlag till studien som möjligt. Holme & Solvang (1996) menar också att 

urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av undersökningen. Fel personer i 

urvalet kan leda till att hela studien blir mindre värdefull i relation till den utgångspunkt 

som man hade från början. 
 

Vid en undersökning som handlar om organisationer gör man oftast ett urval av 

organisationerna vilket är enklare än att göra ett val av enstaka personer (Ahrne & 

Svensson, 2015). Efter att valet av organisation har gjorts är nästa steg att välja ut vilken 

eller vilka individer man ska intervjua. Här bör man ta reda på vilka personer som har 

hand om de arbetsuppgifter som man är särskilt intresserad av. För att sedan kunna 

generalisera och jämföra med andra undersökningar är det viktigt att kunna motivera 
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vilka företag som har valts och inte exakt vilka personer som intervjuats. Istället för att 

specifikt namnge personerna man intervjuat kan man ange vilken position dessa 

personer har i företaget (Ahrne & Svensson, 2015). 
 

Syftet med kvalitativa intervjuer ska öka informationsvärdet och skapa en grund för 

djupare och mer fullständiga uppfattningar i det fenomen som studeras (Holme & 

Solvang, 1996). Detta innebär att urvalet inte sker slumpmässigt eller tillfälligt utan det 

görs systematiskt utifrån vissa kriterier som de intervjuade bör uppfylla. 

Intervjupersonerna bör på goda grunder också ha rikligt med kunskap om de företeelser 

som undersöks (Holme & Solvang, 1996). Respondenterna är noga utvalda inom 

branscher och företag för att vi ska få en så djup förståelse som möjligt i hur 

konsumenternas köpbeslutsprocessen ser ut på Internet. Vi har valt ett icke-

slumpmässigt urval då vi de respondenter som vi valt att använda oss av i denna studie 

är individer som antingen arbetar inom ett företag som erbjuder e-handelslösningar 

riktat mot konsumentbeteende, eller som sköter hanteringen av dessa frågor på sitt 

berörda e-handelsföretag. 
 

Ett sätt att välja ut dem som ska intervjuas när man har speciella frågeställningar kallas 

för snöbollsurval. Detta innebär att man inleder med att intervjua en person som man 

fått kännedom om och som har erfarenheter eller upplysningar som är intressanta 

(Ahrne & Svensson, 2015). Under intervjun kan respondenterna ange personer som kan 

ge ytterligare information och synpunkter inom det aktuella ämnet. På så sätt kan fler 

intervjuer genomföras då respondenterna har andra personer som kan tillföra något i 

studien (Ahrne & Svensson, 2015). Trost (2011) menar att denna metod är lämplig att 

använda vid strategiska urval och kvalitativa studier. I vår studie så tillkom en 

respondent genom ett snöbollsurval, då det under en intervju framkom en 

rekommendation på en annan person som skulle vara aktuell att intervjua, som vi sedan 

genomförde en intervju med. 
 

I intervjuerna vi genomfört har respondenterna delat med sig av sina uppfattningar i vad 

konsumenterna har för beteende i en köpbeslutsprocess på Internet. Intervjuer är en 

resurskrävande metod vad gäller med resekostnader och tid. Därför valdes 

respondenterna ur ett geografiskt urval samtidigt som de var representativa för vad som 
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skulle undersökas. I insamlandet av den empiriska datan genomfördes åtta stycken 

intervjuer som passade in i studiens urvalsram, vilka presenteras nedan: 
 

• Robin Ålander, E-commerce Marketing Manager på Designonline.se och 

Scandinavian Design Center (Telefonintervju 2017-04-13). Har tidigare studerat 

på Linnéuniversitetet. Robin har arbetat på Designonline sedan år 2012. 

Företaget startades år 2002 och har idag kunder i fler än 70 länder. Designonline 

är en inredningsbutik på nätet som säljer skandinavisk design och inredning. 
 

• Jörgen Dahl, Grundare och VD på Sverigemotiv.se (Personlig intervju 2017-04-

19). Jörgen startade upp webbshoppen i november 2015. Sverigemotiv.se säljer 

posters med motiv av olika byggnader från runt om i världen. Enligt Jörgen 

försöker han fatt sälja är en känsla, då de byggnader som illustreras betyder 

någonting för de människorna som köper dem. 
 

• Stefan Bernhardsson, Digital Ad Specialist på Innosearch (Personlig intervju 

2017-04-19). Stefan har arbetat inom digital marknadsföring i 8 år i flera olika 

former. Arbetsuppgifter är att se till att annonser och kampanjer kommer upp 

och sköts om genom Google Adwords, Facebook och Instagram. Innosearch är 

ett ganska litet bolag med 3st anställda som erbjuder tjänster och produkter inom 

digital marknadsföring. 
 

• Jacob Rastad, Chief Technology Officer på Outnorth (Personlig intervju 2017-

04-19). Arbetat på Outnorth i cirka 7 år. Tidigare jobbat med digital 

marknadsföring. Jacob började på Outnorth i ett tidigt stadie och var den enda 

som då hade någon form av teknisk bakgrund. Outnorth är idag en av 

skandinaviens ledande nätbutiker med produkter inom friluftsliv och outdoor. 
 

• Niclas Ottosson, Mediestrateg och digitalt ansvarig på Connectmedia (Personlig 

intervju 2017-04-21). Arbetat med marknadsföring och reklam i cirka 15 år. 

Vart på Connectmedia i cirka 5 år. Niclas ansvarar för de digitala kanalerna där 

det främst innehåller displayannonsering samt analys av trafik på kunders 
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hemsidor. Connectmedia startades år 2007 i Kalmar och är en fullservicebyrå 

inom marknadsföring och har idag 21st anställda. 
 

• Linda Ahnfeldt, Marknadsstrateg och affärsutvecklare på Starweb 

(Telefonintervju 2017-04-24). Linda har en lång bakgrund inom traditionell 

handel men har även arbetat med e-handel i många år. Starweb hjälper kunder 

att bli framgångsrika e-handlare eller omnihandlare genom att erbjuda en e-

handelsplattform där systemen i den fysiska handeln och e-handeln pratar med 

varandra. Starweb har funnits sedan e-handelns begynnelse då det startades år 

2000 och har idag 800 kunder som arbetar med plattformen. 
 

• Robert Norberg, E-commerce manager på Litenleker.se (Personlig intervju 

2017-04-26). Startade sin e-handelskarriär med att grunda Pinkoholic.se som 

eget klädmärke och fortsatte med det ett tag. Driver nu Litenliteker.se fullt ut 

samt skapar även underlag för att kunna utveckla sidan. Litenleker säljer 

designade leksaker från kända varumärken på nätet. 
 

• Johan Uddh, Grundare och VD på Easyfy (Personlig intervju 2017-04-26). 

Johan har arbetat inom e-handel länge och byggde sin första plattform år 2002. 

Arbetade sedan med och utvecklade Apoteket.se. Gick vidare som IT-chef på 

Bygghemma. Startade sedan upp sitt egna företag Easyfy som han driver ihop 

med en till person. Easyfy bygger och utvecklar e-handelsplattformar åt sina 

kunder. 
 

2.3.4 Intervjumetodik 
Semi-strukturerade intervjuer är ofta den enda datakällan för ett kvalitativt 

forskningsprojekt. De är ofta organiserade inom en ram av förutbestämda och öppna 

frågor, medan andra frågor framkommer genom den dialog som sker mellan den som 

intervjuar och den som intervjuas. (DiCicco‐Bloom & Crabtree, 2006). Enligt Bryman 

& Bell (2015) har forskaren vid semi-strukturerade intervjuer en lista med frågor om 

specifika ämnen som ska täckas, ofta refererat som en intervjuguide, men trots detta så 

har den som intervjuas ett stort spelrum i hur de vill svara. De menar vidare att frågorna 

inte behöver följa en exakt ordning och att frågor under intervjuns gång kan uppkomma 
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genom att den som intervjuar hämtar upp saker som den intervjuade sagt. Turner (2010) 

menar att den generella intervjuguiden är mer strukturerad än informella 

samtalsintervjuer, men att det trots detta finns det en del flexibilitet i dess komposition. 

På vilket sätt som frågorna ställs beror på den forskare som genomför intervjun. 

Intervjuerna i studien genomfördes i ett semistrukturerat slag med en intervjuguide som 

underlag. Tillvägagångssättet tillät respondenterna att svara fritt men inom det aktuella 

ämnet som intervjuerna var avsedda, och användes för att undvika ledande frågor som 

kunde ha färgat respondenternas svar. Detta ansågs vara den mest effektiva metoden 

och innebar att det blev en mindre chans att viktig information försummas. Turner 

(2010) menar vidare för att få maximalt med data från intervjuerna krävs det att de 

frågor som ställs tillåter den som undersöker att gräva djupt in i de erfarenheter och den 

kunskap som respondenterna besitter. Individuella, fördjupade intervjuer tillåter enligt 

DiCicco‐Bloom & Crabtree (2006) intervjuaren att utveckla djupt in i sociala och 

personliga frågor. 
 

I intervjuer som sker ansikte mot ansikte är den intervjuade medverkande fysiskt och 

kan utge information genom gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck (Leavy, 2014). 

Detta menar Leavy (2014) vidare att det ger en rik källa av kunskap men att det är en 

utmaning att använda det på ett produktivt sätt. Kvalitativa intervjuer utförs ofta genom 

fysiska möten enligt Bryman & Bell (2015) men då restriktioner som tid och pengar 

spelar in, så kan intervjuer med individer geografiskt långt ifrån genomföras in en 

mindre personlig kontext. Bryman & Bell (2015) menar därför att det finns ett flertal 

valmöjligheter där telefonintervju är en av dem. Vår avsikt var att i största möjliga 

utsträckning genomföra intervjuerna fysiskt då det ger en bättre diskussion samt att 

missförstånd kan lättare undvikas jämfört med telefonintervjuer. Dock så var det av 

olika skäl, såsom tid- och kostnadsmässiga, inte möjligt att boka in personliga möten 

med samtliga respondenter vilket resulterade i att några få intervjuer blev via telefon. 

Leavy (2014) menar att telefonintervjuer oftast följer ett väldigt strukturerat format. Att 

genomföra en telefonintervju menar Leavy (2014) är ett bra sätt att genomföra en 

intervju om den som ska intervjuas befinner sig långt ifrån den som ska intervjua. 

Bryman & Bell (2015) menar vidare att det också är mindre kostsamt att genomföra en 

telefonintervju istället för en intervju ansikte mot ansikte. 
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Vi har inom studiens ramar genomfört åtta stycken intervjuer totalt, där sex stycken av 

dessa var personliga intervjuer samt att två stycken var telefonintervjuer. Vid de 

personliga intervjuerna besöktes respondenterna på deras respektive arbetsplats för att 

genomföra intervjuerna där. Att besöka respondenterna på deras arbetsplatser motiverar 

vi genom att det underlättade för respondenterna samt att miljön var bekant för dem. 

Telefonintervjuerna genomfördes i en av våra lägenheter då vi eftersträvade att undvika 

störande moment i omgivningen. Vid samtliga intervjuer så deltog båda 

korrespondenterna. Under de personliga intervjuerna så turades korrespondenterna om 

att ställa frågor, medan under telefonintervjuerna så var det endast en som ställde 

frågorna för tydlighetens skull. Respondenterna blev informerade innan om vad ämnet 

skulle handla om och under ungefär hur lång tid som intervjun skulle pågå. Samtliga 

intervjuer pågick mellan 30-50 minuter och spelades in med respondenternas samtycke. 

Efter att intervjuerna genomförts så transkriberades materialet för att kunna uppvisa den 

information som framkom under intervjuerna. 
 

2.3.5 Tolkning 
Yin (2013) beskriver tolkning som det hantverk som ger datan och datauppställningarna 

en mening. Denna fas sammanför hela analysen och utgör dess höjdpunkt. Författaren 

menar vidare att det inte finns någon fast definition i vad som utgör en omfattande eller 

god tolkning. Men att eftersträva attribut som fullständighet, skälighet, empirisk 

korrekthet, mervärde och trovärdighet är att önska. Olsson & Sörensen (2011) säger att 

det är viktigt att tolka insamlat datamaterial på ett korrekt sätt. Under 

forskningsprocessen så diskuterade vi hela tiden hur vi ska tolka den information som 

framkom. Då vi som författare tolkar respondenternas svar på ett sätt, kan det skilja sig 

från hur andra författare skulle välja att tolka dem. Även hur respondenterna tolkade en 

fråga är av intresse, likväl som hur de tolkade vad som var relevant att ta upp vid de 

svar de gav vid frågeställningen.  
 

För att kunna förmedla ett budskap inom olika företeelser så kan handlar det om att 

kunna tolka och förstå (Fejes & Thornberg, 2015). Hermeneutik kan ha den ungefärliga 

betydelsen tolkningslära, där man har som avsikt att studera, tolka och försöka att skapa 

en förståelse (Patel & Davidson, 2011). Hermeneutiken kan användas att få tillgång till 

informanternas egna upplevelser när det är syftet med studien (Fejes & Thornberg, 
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2015). Att se helheten är något som det läggs stor vikt vid inom hermeneutiken och 

innebär att man ska ha en beskrivande och reflektiv hållning till det man undersöker. En 

rimlig tolkning kan uppnås då man växlar mellan att se till det ur ett delperspektiv men 

även till helheten för att skapa förståelse (Olsson & Sörensen, 2011). Den förkunskap 

man besitter i form av förutfattade meningar och litteratur som lästs tidigare påverkar 

tolkningsprocessen vilket kan vara både positivt eller negativt. Därför bör man inom 

forskning ha en öppen inställning för att även kunna få möjlighet och förmågan att lära 

av det okända (Fejes & Thornberg, 2015). Då vi till stor del har en snarlik akademisk 

bakgrund och förkunskaper så är det rimligt att anta att vi både tolkade samt bearbetade 

informationen i studien på liknande sätt. 
 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

2.4.1 Validitet 
Patel & Davidson (2011) menar att omfattningen av kvalitet i kvalitativa studier består 

av hela forskningsprocessen. Inom den kvantitativa forskningstraditionen menar 

Svensson & Starrin (2010) att begreppen validitet och reliabilitet är relativt bestämda 

innebörder vilket inte gäller inom den kvalitativa metoden. Svensson & Starrin (2010) 

beskriver begreppet validitet som vanligt användande vid kvantitativa metoder men att 

det även är legitimt och användbart inom kvalitativ forskning. Validitet inom den 

kvalitativa intervjuns process innebär att för den som intervjuar är ambitionen att 

upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av livsvärlden, beskriva uppfattningar 

eller en kultur (Patel & Davidson, 2011). Svensson & Starrin (2010) beskriver 

validiteten som överordnade i förhållande till reliabiliteten och menar att om validiteten 

är god är också reliabiliteten det. Svensson & Starrin (2010) menar vidare att validering 

i kvalitativ forskning innefattar kontroll av trovärdigheten, att det finns en försäkran för 

det empiriska materialet och att man gjort en rimlig tolkning. 
 

2.4.2 Reliabilitet 
Med begreppet reliabilitet ger Patel & Davidson (2011) ett exempel när kvalitativa 

intervjuer genomförs. De menar att om en person intervjuas flera gånger och samma 

frågor ställs betyder det inte att reliabiliteten är låg om olika svar ges. Svensson & 

Starrin (2010) förstärker även detta och menar att identiska frågor kan i den kvalitativa 

intervjun vara reliabla även om svaren skiljer sig åt mellan två intervjutillfällen. I en 
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kvalitativ intervju kan detta innebära att intervjupersonen ändrat uppfattning, fått nya 

insikter eller lärt sig något. Reliabiliteten bör således ses mot bakgrunden av den unika 

situation som råder vid undersökningstillfället (Patel & Davidson, 2011). 
 

2.5 Metodkritik 

Bryman & Bell (2011) anser att det är forskaren själv som är det viktigaste redskapet 

vid datainsamlingen. Det som observeras och registreras och den inriktning som 

forskaren väljer att inrikta sig på är till stor del beroende av dennes intressen. 

Författarna menar att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas 

ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt av vad 

undersökningspersonerna sagt (Bryman & Bell, 2011). Kvalitativa forskare väljer att 

fokusera på vad de anser är signifikant under en intervju. Detta innebär inte att andra 

forskare anser samma sak då de kan tycka att andra företeelser är mer betydelsefulla. En 

kvalitativ intervju är ostrukturerad av naturen och en intervjuares karaktärsdrag kan 

påverka utfallet av intervjun och därför tolka den olika. Det innebär att tolkningen 

kommer påverkas djupt av de subjektiva lärdomar de kvalitativa forskarna har. Att det 

uppstår en problematik i att försöka replikera undersökningen är en risk som finns då 

subjektiviteten hos oss som författare kan påverka de frågor vi ställer samt de tolkningar 

vi gör av svaren. Andras subjektiva bedömningar kan vara annorlunda gentemot våra 

egna innebär att resultatet således kommer innehålla olikheter. Vi har försökt ta i 

beaktning att våra egna karaktärsdrag, erfarenheter, åsikter och utbildning kan påverka 

utfallet av undersökningen. Med detta har vi under datainsamlingens gång försökt 

bemöta och tolka informationen på ett kritiskt sätt. Med tidigare teori i beaktning insåg 

vi att det kan kan finnas en risk att våra subjektiva bedömningar och egna intressen kan 

påverkat resultatet vid detta val av metod. 
 

På grund av dessa faktorer är det svårt att återskapa kvalitativa resultat (Bryman & Bell, 

2015). Bryman & Bell (2011) menar att det kan vara svårt att konkret fastställa vad en 

kvalitativ forskare har gjort i en kvalitativ undersökning och hur denne har kommit fram 

till sina slutsatser. Författarna menar dock att en förhållandevis detaljerad beskrivning 

av hur undersökningspersonerna valts ut kan tydliggöra det hela. Detta underlättar och 

ger en klarhet i vilken utsträckning undersökningspersonerna valts ut för att kunna 

motsvara en större grupp av individer. Bryman & Bell (2011) beskriver även att 
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kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 

producerades. Då intervjuer genomförs med ett litet antal respondenter inom ett visst 

område menar författarna att det är omöjlig att generalisera resultaten till andra miljöer. 

Därför kan inte respondenterna vara representativa för en population utan istället 

generaliseras till teori (Bryman & Bell, 2011). Eftersom studien genomfördes inom en 

kortare tidsram påverkar det även till att respondenterna i studien är av ett mindre antal, 

vilket bidrar till att studien inte kan vara tillräckligt representativ för en hel population. 
 

2.6 Dataanalysmetod 

Eftersom kvalitativ data som härleds från intervjuer tar de sig ofta formen av stora 

stycken ostrukturerat textmaterial vilket blir svårt att analysera direkt. Till skillnad från 

kvantitativ data så har inga entydiga regler utvecklats för hur man analyserar den 

kvalitativa datan, utan det erbjuds främst riktlinjer för att analysera kvalitativ data 

(Bryman & Bell, 2015). Detta styrker Yin (2013) då han menar att det inte finns något 

allmänt accepterat standardrecept för en analys inom kvalitativ forskning. Det finns 

också olika analystekniker som används, däribland analytisk induktion och grundad 

teori (Bryman & Bell, 2015). Yin (2013) menar att vid analys av den kvalitativa datan 

gäller det att vidta tre försiktighetsåtgärder: 

1. Kontrollera och dubbelkontrollera att datan är korrekt 

2. Gör analysen så genomgripande och fullständig som möjligt. Undvik genvägar. 

3. Granska kritiskt fortlöpande om dina värderingar ger en oönskad snedvridning i 

analysen av datan. 
 

Att först gå igenom en hel intervju vid analysen av den bidrar till ett helhetsperspektiv. 

Att sedan se till delarna för att hitta teman kan utveckla förståelsen. Hur dessa delar 

spelar in i helheten ger en ännu djupare förståelse (Olsson & Sörensen, 2011). Den data 

som insamlats i studien genom intervjuer transkriberades och sammanställdes genom 

nyckelord för att hitta gemensamma nämnare i de svar som respondenterna uppgav. För 

att ge vår studie en hög tillförlitlighet så återgavs intervjuerna ord för ord under 

transkriberingen utifrån respekt för respondenterna. Nyckelorden som vi fann i 

analysarbetet blev rubrikerna som den empiriska och teoretiska analysen sedan 

strukturerades efter. 
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2.7 Operationalisering 

Forskningsfråga Fråga Frågans syfte Referens 

Hur anser ledningen i svenska e-
handelsföretag att 
köpbeslutsprocessen vid e-handel 
skiljer sig jämfört med traditionell 
handel? 

Hur ser ni på konsumenternas 
beteende på e-handel? 

Ta reda på hur företag 
uppfattar konsumenterna vid 
e-handel. 

Chaffey & Ellis-
Chadwick (2016); 
Dann & Dann 
(2011); Klopping & 
McKinney (2004) 

Hur anser ledningen i svenska e-
handelsföretag att 
köpbeslutsprocessen vid e-handel 
skiljer sig jämfört med traditionell 
handel? 

Hur skiljer sig konsumentens 
beteende jämfört hur de agerar i den 
traditionella handeln? 

Få fram skillnaderna mellan 
konsumenternas beteende på 
e-handeln jämfört traditionell 
handel. 

Prasad & Aryasri 
(2009); Wu et al. 
(2014); Chaffey & 
Ellis-Chadwick 
(2016) 

På vilka sätt kan den traditionella 
köpbeslutsprocessen anpassas till 
e-handeln? 
 

Hur tror du att e-handeln har 
förändrat hur man numera 
konsumerar? 

Få en uppfattning om 
konsumentbeteendet 
förändrats med 
digitaliseringen. 

Wu et al. (2014); 
Frambach et al. 
(2007); 
Chaffey & Ellis-
Chadwick (2016) 

På vilka sätt kan den traditionella 
köpbeslutsprocessen anpassas till 
e-handeln? 

Vad anser du det finns för faktorer 
som lockar till att konsumera vid e-
handel? 

Vad talar för konsumtion vid 
e-handel. 

Chaffey & Ellis-
Chadwick (2016); 
Childers et al. (2002) 

Hur anser ledningen i svenska e-
handelsföretag att 
köpbeslutsprocessen vid e-handel 
skiljer sig jämfört med traditionell 
handel? 

Vad kan den traditionella handeln 
erbjuda som inte e-handeln gör? 
 

Vad talar inte för konsumtion 
vid e-handel. 

Kohli et al. (2004); 
Burt & Sparks 
(2003) 

På vilka sätt kan den traditionella 
köpbeslutsprocessen anpassas till 
e-handeln? 

Hur anser du att 
köpbeslutsprocessen ser ut på e-
handeln? 

Få information om hur 
köpbeslutsprocessen på e-
handeln uppfattas av företag. 

Puccinelli et al. 
(2009); Li & Zhang 
(2002); Prasad & 
Aryasri (2009) 

På vilka sätt kan den traditionella 
köpbeslutsprocessen anpassas till 
e-handeln? 

Kan du beskriva hur en konsument 
går tillväga när de gör ett köp vid e-
handel? 

Ta reda på hur en konsument 
går tillväga när de köper på e-
handeln. 

Prasad & Aryasri 
(2009) 

Hur anser ledningen i svenska e-
handelsföretag att 
köpbeslutsprocessen vid e-handel 
skiljer sig jämfört med traditionell 
handel? 

Hur anser du att konsumenten 
skiljer sig i sin köpbeslutsprocess 
vid e-handel jämfört med 
traditionell handel? 

Ta reda på vad som skiljer sig 
i konsumentbeteendet vid köp 
mellan olika 
försäljningskanaler. 

Koufaris & Ajit 
Kambil (2001); 
Jayawardhena & Tiu 
Wright (2009) 

På vilka sätt kan den traditionella 
köpbeslutsprocessen anpassas till 
e-handeln? 

Hur arbetar e-handelsföretag med 
att få konsumenter att konsumera 
vid e-handel? 

Ta reda på vilka metoder som 
företag använder sig av för att 
nå konsumenterna.  

Häubl & Trifts 
(2000); Prasad & 
Aryasri (2009)  

Hur anser ledningen i svenska e-
handelsföretag att 
köpbeslutsprocessen vid e-handel 
skiljer sig jämfört med traditionell 
handel? 

Hur skiljer sig det arbetet mot 
traditionell handel? 

Ta reda på vilka metoder som 
företag använder sig av för att 
nå konsumenterna. 

Wu et al. (2014); 
Frambach et al. 
(2007) 

På vilka sätt kan den traditionella 
köpbeslutsprocessen anpassas till 
e-handeln? 

De fem stegen behov, 
informationssökande, värdering av 
alternativ, köpbeslut och 
efterköpsbeslut utgör den 
traditionella köpbeslutsprocessen, 
hur ser de ut på e-handeln? 

Få en uppfattning om 
konsumenternas 
köpbeslutsprcess på e-handeln 
genomgår samma steg som i 
den traditionella handeln. 

Prasad & Aryasri 
(2009); Comegys et 
al. (2006); Cheung et 
al. (2005) 

På vilka sätt kan den traditionella 
köpbeslutsprocessen anpassas till 
e-handeln? 

Vad skulle kunna läggas till som 
nya steg inom köpbeslutsprocessen 
på e-handeln? 

Går konsumenterna igenom 
något extra steg i 
köpbeslutsprocessen på e-
handeln. 

Prasad & Aryasri 
(2009); Puccinelli et 
al. (2009) 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer väsentlig teori att introduceras och studeras utifrån tidigare 

forskning inom det aktuella området. Den teoretiska referensramen bygger på 

vetenskapliga artiklar och existerande litteratur.  
 

3.1 Konsumentbeteende  
3.1.1 Traditionell handel 
Den tydliga trenden inom detaljhandeln visar på ett skifte från shopping i fysiska 

butiker till en ökad användning av Internet. De återförsäljare som bedriver fysiska 

butiker har en stor oro över att Internet kommer göra att butikerna känns föråldrade. 

Rädslan för detta har drivit många fysiska återförsäljare till att bygga upp dyra butiker 

även på Internet (Keen, Wetzels, De Ruyter & Feinberg, 2004). Mittal (2013) menar att 

det fortfarande är en stor skillnad mellan traditionell och e-handelsbaserad shopping för 

konsumenter. Exempelvis kan det traditionella erbjuda bekvämlighet i parkering och 

shopping, vilket tillåter konsumenterna att uppleva kvaliteten på produkterna före de 

köper dem, och servicen efter köpet är mer direkt. Dock så har de traditionella butikerna 

ett begränsat lager, och försäljningspriserna är högre än vid e-handel. Man kan se det 

som att de traditionella butikernas svagheter är e-handlarnas styrkor, och vice versa 

(Mittal, 2013). Hur pass rikt med media en kanal kan erbjuda är nyckelfaktor som 

påverkar konsumentbeteendet, både vid traditionella men även vid nyare kanaler (Maity 

& Dass, 2014). Att som företag sälja produkter på Internet är väldigt annorlunda från att 

sälja i fysiska marknader och det behövs därför en kritisk förståelse för 

konsumentbeteende. Det krävs också insikt i hur den nya teknologin utmanar de 

traditionella antagandena och underliggande teorier och modeller (Limayem, Khalifa & 

Frini, 2000).  
 

3.1.2 E-handel 
Det senaste decenniet har Internet växt till att bli en global marknadsplats för utbyten av 

varor och tjänster (Sylke, Belanger & Comunale, 2002). Shoppingbeteendet online kan 

refereras till den process av att köpa produkter eller tjänster via Internet (Liang & Lai, 

2000). Att studera konsumenternas shoppingbeteende på e-handeln har varit en av de 

viktigaste forskningsområdena det senaste decenniet (Chen, 2009).  
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Burt & Sparks (2003) beskriver att synen på hur Internet och e-handel har påverkat den 

traditionella handeln går isär. I det ena scenariot kan man se en nästan total ödeläggelse 

av den befintliga detaljhandelen. Men från annat håll så talas det om att det begränsas 

till en liten, om ens någon, påverkan på den “riktiga” detaljhandeln (Burt & Sparks, 

2003). Författarna beskriver vidare att e-handelns processer och rutiner ger riktlinjer för 

en fundamental omvärdering av hur detaljhandeln fungerar och hur återförsäljare ska 

bete sig. Internet erbjuder ett antal fördelar till företag enligt Kwek et al. (2015) då 

konsumenterna använder sig av det för att utföra sina inköp. Därför kan företag skapa 

sig möjligheten att attrahera potentiella kunder och behålla sina nuvarande (Kwek et al., 

2015). Burt & Sparks (2003) menar vidare på att några slutsatser kan dras av hur e-

handeln påverkar handeln. För det första så söker de största återförsäljarna de 

internetbaserade fördelar och kostnadsminskningar som kan ske i verksamheten, vilket 

kan skapa konkurrensfördelar. Författarna menar även på att hur konsumenter reagerar 

till de olika virtuella erbjudanden kommer vara grundläggande för om företag lyckas 

eller misslyckas. Men än så länge är reaktionerna hos konsumenterna på e-handeln inte 

helt kartlagda (Childers, Carr, Peck & Carson, 2002).  
 

Childers et al. (2002) beskriver ur sitt perspektiv det interaktiva köpbeteendet som en ny 

form av shopping vilken är teknologi-assisterad. Den interaktiva miljön som Internet 

och webben erbjuder ger möjligheter att öka effektiviteten av köpbeteendet online 

genom att förbättra möjligheterna till information, jämföra flertalet attribut och minska 

köparens sökkostnader (Alba, Lynch, Weitz, Janiszewski, Lutz, Sawyer & Wood, 

1997). E-handel som riktar sig mot B2C är en utökad möjlighet för företag att skapa en 

kognitiv och estetiskt rik shoppingmiljö på ett sätt som inte går att imitera in den icke-

elektroniska handeln (Childers et al., 2002). Om de marknadsförare som arbetar med 

internetförsäljning vet hur konsumenterna tar dessa köpbeslut kan de anpassa sin 

marknadsföringsstrategi så den lämpar sig för att sälja på Internet och kan då konvertera 

potentiella kunder och hålla kvar dem. Vidare gäller det också använda denna förståelse 

för företagen så de kan designa sina hemsidor på ett sätt som inte bara är populära men 

också effektiva för att öka försäljningen (Limayem et al., 2000).  
 



  

 

21 

3.1.3 Kunden på Internet 
Då fler och fler använder Internet varje dag det är ingen tvekan om att världen förändras 

och konsumentbeteendet är i ständig utveckling på grund av Internet och sociala medier. 

Internet har gjort marknadsplatsen mer transparent och uppmuntrar konsumenterna till 

att vara mer delaktiga i deras konsumtionsattityd och beteende (Solomon, Bamossy, 

Askegaard & Hogg, 2013). Internetanvändandet har ökat markant av äldre vuxna och de 

blir en alltmer viktigare potentiell marknad för företagen som bedriver sin verksamhet 

på e-handeln. Men forskare och utövare har tidigare endast fokuserat på yngre 

marknader och lagt mindre uppmärksamhet på frågor som rör onlinebeteende för äldre 

konsumenter (Lian & Yen, 2014). Men författarna menar vidare att dagens företag inser 

vikten av de äldre konsumenterna som en potentiell marknad och därmed designar och 

utvecklar produkter just för äldre vuxna. Wu (2003) indikerar att det finns signifikanta 

skillnader i attityd mot onlineshopping mellan olika åldersgrupper. Författaren menar 

vidare att konsumenter mellan 15-40 år hade mer positiv attityd mot onlineshopping än 

andra. Stafford, Turan & Raisinghani (2004) menar att yngre konsumenter tenderar att 

handla mer online än de äldre konsumenterna, som är över 50 år gör, oberoende av 

vilken nationalitet de har. Lian & Yen (2014) menar även att yngre konsumenter har 

lägre hinder till att shoppa online gentemot konsumenter som är över 50 år. 
 

Bae & Lee (2011) talar för att redan i början på Internets utveckling har det funnits ett 

gap mellan könen när de använder Internet och att det särskilt uppenbart vid 

onlineshopping. Zhou, Dai & Zhang (2007) beskriver att det finns skillnader mellan 

män och kvinnor i deras tillvägagångssätt när de shoppar online. Bae & Lee (2011) 

menar att kvinnor tenderar att uppleva större risk med att handla på Internet och i större 

utsträckning än män tveka att handla online. Män tenderar att uppskatta bekvämlighet 

över social interaktion medan kvinnor är mer motiverade av emotionella och sociala 

interaktioner (Bae & Lee, 2011). Trots det så är det kvinnor som har störst potential att 

dominera framtiden inom shopping online. Detta menar författarna på eftersom det är 

kvinnor som står för över 70 procent av alla köp i traditionella butiker (Zhou et al., 

2007). Dittmar, Long & Meek (2004) menar att avsaknaden av face-to-face 

kommunikation eller social interaktion inom e-handeln kan påverka kvinnor mer 

negativt än män vid handel på Internet. Van Slyke, Comunale & Belanger (2002) menar 

att kvinnor inte ses lika kompatibla och tillmötesgående med att shoppa online i 
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jämförelse med den traditionella handeln. Dittmar et al. (2004) beskriver vidare att 

kvinnor i högre grad uppskattar fysisk utvärdering av produkter som att se och känna på 

produkten innan de köper den.  
 

Solomon et al. (2013) menar att konsumentbeteende är mycket mer än att bara köpa 

saker. Konsumentbeteedet är en process, och den här processen startar redan innan 

köpet ägt rum. Sedan fortsätter processen genom köpbeslutet och vidare till ett 

efterköpsbeslut. Författarna menar vidare att kunskap om konsumenterna borde 

användas inom varje aspekt i en framgångsrik marknadsplan. Denna kunskap hjälper 

företagen att definiera marknaden och identifiera hot och möjligheter för sitt varumärke 

(Solomon et al. 2013). Kunden på Internet är väldigt svår att förutsäga och man kan 

uppleva att den skiljer sig från den traditionella kunden (Prasad & Aryasri, 2009). Trots 

att det finns mycket forskning kring att identifiera viktiga attribut i konsumenternas 

beslutsprocess för shopping som sker via fysiska butiker och kataloger, så har ytterst lite 

fokus lagts på vad som driver konsumentbesluten när man använder Internet för att göra 

sina inköp (Keen et al., 2004).  
 

I kontrast till det traditionella konsumentbeteendet, så har beteendet online några unika 

dimensioner såsom användandet av teknologi för transaktioner, den avlägsna och 

opersonliga naturen i online-miljön samt osäkerheten vid transaktioner. Dessa tre unika 

skillnader minskar konsumentens uppfattning av kontroll över transaktioner på nätet, 

vilket ökar deras misstänksamhet för att shoppa vid e-handel (Pavlou, 2003). 

Framkomsten av teknik och elektronisk handel motsvaras inte av den vetenskapliga 

forskning som gjorts. Tydlig och väldesignad forskning krävs för att beskriva, förklara 

och förutsäga vad som kommer att hända med det föränderliga landskapet vid e-handel 

(Keen et al., 2004). Detaljerad produktinformation och förbättrad service lockar dock 

fler och fler att förändra sitt konsumentbeteende från det traditionella formen till att mer 

förlita sig på shopping via Internet (Mittal, 2013). I ljuset av detta så skulle en 

omfattande modell som beskriver de faktorer som driver konsumenterna att acceptera e-

handel och online-transaktioner vara användbar både för akademiker och i praktiken, 

eftersom det skulle hjälpa till att bättre förstå konsumenters beteende i den framväxande 

e-handelsmiljön (Pavlou, 2003).  
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3.1.4 Sociala interaktioner 
De senaste åren har man sett en snabb spridning och utbredd adoption av en ny typ av 

informationsteknik, allmänt känt som social medier (Kane, Alavi, Labianca & Borgatti, 

2014). Sociala medier kan beskrivas som olika former av elektronisk kommunikation 

genom vilket användare skapar onlinecommunities för att dela information, idéer, 

personlig meddelanden, videos och annat innehåll (Edosomwan, Prakasan, Kouame, 

Watson & Seymour, 2011). Författarna beskriver även nätverkande som utbytet av 

information eller tjänster mellan individer, grupper och institutioner.  
 

Att förstå hur sociala nätverk på Internet används och hur de formar köpbeslut är en av 

de fundamentala intressena i e-handeln. På senare tid har sociala nätverk börjat att 

användas i e-handelsapplikationer med viss framgång. Användningen av sociala nätverk 

i onlineshopping förser marknadsförare och företag med nya intäktsmöjligheter medan 

de tillhandahåller konsumenterna produktinformation och de får både ekonomiska och 

sociala fördelar med att dela innehållet (Guo, Wang & Leskovec, 2011). Bloggar, 

onlinerecensioner och socialt nätverkande webbsidor möjliggör kunder att interagera 

med varandra virtuellt och dela information, åsikter och kunskap om alla typer av varor, 

tjänster och varumärken (Filieri & McLeay, 2014). En nyckelkomponent med sociala 

medier är att det tillåter konsumenter att utvärdera produkter, göra rekommendationer 

till vänner och andra, länka köp och framtida köp genom statusuppdateringar och andra 

sociala forum. Dessutom erbjuder sociala medier ett användbart verktyg för företag där 

en tillfredsställd kund kan rekommendera den köpta produkten till andra potentiella 

användare (Forbes, 2013).  
 

Internet och speciellt sociala medier har förändrat hur konsumenter och marknadsförare 

kommunicerar (Nambisan & Baron, 2007). Zhang & Daugherty (2009) beskriver att 

sociala medier tillåter dess användare att ansluta sig med likasinnade genom att lägga 

till vänner i nätverk vilket underlättar kommunikationen mellan dem. Okazaki (2009) 

menar att den nya okonventionella kanalen sociala medier får konsumenterna att 

socialisera sig med varandra över Internet och förändrar konsumenternas beteende. 

Sociala mediers framväxt innebär en förändring även för konsumenternas 

beslutsfattande och marknadskommunikation på Internet (Hennig-Thurau, Malthouse, 

Friege, Gensler & Lobschat, 2011). Sociala medier är också en ny form av socialisering 
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för konsumenterna där kommunikationen mellan dem har djupgående effekter om 

beslutsfattandet hos konsumenterna och därmed också påverkan på 

marknadsföringsstrategier (Okazaki, 2009).  
 

Hayta (2013) menar att sociala medier förändrar konsumenternas beslutsprocess och 

deras köpbeteende och lägger till en ny faktor till processen som inte kan kontrolleras 

av företagen. Den effekten som sociala medier har på konsumentbeteendet beskriver 

författaren att den kan delas upp i tre grupper:  

• Beteende som påverkar konsumtionen. 

• Beteende påverkas av andra när det gäller konsumtion. 

• Konsumentebeteende mot att använda sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg för att rapportera tillfredsställelse eller missnöje 

angående en produkt. 
 

Demografiska, psykologiska, sociokulturella och situationsfaktorer som påverkar 

konsumenters beteende inom den generella konsumentbeteendemodellen gäller också på 

sociala medier. Företag kan använda sig av dessa olika faktorer för att bedriva 

effektivare sociala medier-marknadsföring och kategorisera de sociala medier-

användarna (Constantinides & Stagno, 2011). Konsumenternas tillfredsställelse eller 

missnöje som rapporteras på sociala nätverk erbjuder enligt Hayta (2013) viktiga 

möjligheter för företagen att förutse köpbesluten för andra konsumenter. Företag och 

organisationer bör följa, förstå och på ett effektivt sätt använda sig av sociala medier för 

att skapa sig själva en hållbar konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. För det 

syftet är utvecklingen av strategier och policies specifikt inriktade mot sociala medier 

miljöer avgörande för företagsvärlden (Hayta, 2013).  
 

3.2 Köpbeslutsprocessen 

3.2.1 Behov  
Ett köpbeslut startar långt före själva köpet genomförs och fortsätter också långt efter. 

Marknadsförare behöver fokusera på hela köpbeslutsprocessen snarare än att bara titta 

när köpbeslutet tas (Comegys et al., 2006). För att förstå konsumenternas erfarenheter 

behöver företagen förstå att konsumenterna försöker uppnå något mål med att köpa och 
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använda vissa typer av produkter (Puccinelli et al., 2009). Köpbeslutsprocessen är något 

som påverkas av köparen, produkten och köpsituationen (Comegys et al., 2006). 
 

Köpbeslutsprocessen börjar med ett behov och köparen har ett problem eller behöver 

någon typ av produkt eller tjänst (Comegys et al., 2006). Behovet kan bli triggat av ett 

internt stimuli när en persons normala behov, som att exempelvis hunger ökar och blir 

tillräckligt starkt. Ett behov kan också bli triggat av externa stimuli. Författarna 

beskriver detta då externa aktörer får personen att frambringa ett behov, tex. en reklam 

eller diskussion med en vän får personen att fundera på att köpa en produkt. Workman 

& Studak (2006) beskriver det som att ett behov uppstår när det finns en skillnad i 

konsumentens verkliga tillstånd och det ideala tillståndet. Författarna menar vidare att 

det verkliga tillståndet är det tillstånd som konsumenten befinner sig i och det ideala 

tillståndet är det som de önskar att situationen bör vara. Detta styrker Comegys et al. 

(2006) som beskriver uppkomsten av ett behov som skillnaden mellan det verkliga 

tillståndet och det tillstånd som konsumenterna önskar uppnå. Författarna beskriver 

vidare att marknadsförare bör fokusera på att vilka behov och problem som uppstår, vad 

som fick dem att uppstå och hur detta ledde konsumenterna till just denna produkt.  
 

Comegys et al. (2006) beskriver också fysiologiska- och psykologiska faktorer som 

påverkar dessa antagna influenser. Fysiologiska kan innebära ett behov för mat och 

skydd medans psykologiska behov snarare påverkas av den sociala miljön. Workman & 

Studak (2006) menar vidare att produkter är utformade för de psykologiska behoven 

som kan hjälpa konsumenterna att uppnå det ideala tillståndet.  
 

3.2.2 Informationssökning 
I denna fas av köpbeslutsprocessen söker konsumenterna information för att 

tillfredsställa det behov som uppstått i behovsfasen. Konsumenterna kan få tillgång till 

information från flera olika källor. Dessa inkluderar personliga källor, kommersiella 

källor, offentliga källor och experimentella källor. Personliga källor inkluderar familj 

eller vänner, kommersiella källor utgörs av reklam och försäljning, offentliga källor är 

ofta massmedier och sociala medier medan experimentella källor består av att 

konsumenten själv testar produkten (Puccinelli et al., 2009). Comegys et al. (2006) 

menar att den mesta information som konsumenterna tar del av är av den kommersiella 
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sorten vilken kontrolleras av marknadsförare. Men den mest effektiva källan tenderar att 

vara den personliga. 
 

Puccinelli et al. (2009) menar att informationssökningen varierar beroende på vad det är 

för typ av produkt som konsumenten är intresserad av. Tid och pengar är två faktorer 

som varierar och hur pass involverad konsumenten är när den ska ta fram information 

om en produkt. Comegys et al. (2006) beskriver informationssökningsfasen där 

konsumenterna använder sig av olika kanaler för att samla information om tillgängliga 

produkter som skulle kunna uppfylla deras behov. Denna process beskriver författarna 

sker i två steg. I det första steget blir konsumenten intresserad och uppmärksammar en 

produkt som skulle kunna vara lämplig. Informationen i detta steg sker oftast i form av 

reklam och samtal om den produkt som är intressant. En helhetsbild skapas sedan av 

konsumenten genom att samordna den information som den samlat in. Comegys et al. 

(2006) beskriver sedan steg två då konsumenterna aktivt börjar söka information och 

engagera sig om olika varumärken och produkter. Puccinelli et al. (2009) menar vidare 

att en konsument som är motiverad att hitta rätt produkt är mer involverad i detta val. 
 

3.2.3 Utvärdering av alternativ 
När konsumenterna utvärderar vilka alternativ för ett köp använder de information som 

de tagit fram av olika varumärken för att göra ett val (Comegys et al., 2006). Författarna 

menar vidare att när konsumenterna reducerar sina alternativ till slutvalet har de först 

skaffat information om produkterna och sedan utvärderat dem. Park & Cho (2012) 

menar att konsumenterna tar produktens egenskaper som exempelvis pris, varumärke 

och storlek i beaktning när de utvärderar sina alternativ för att hitta den produkt som 

uppfyller deras behov. Vidare väljer sedan konsumenterna den produkt som uppfyller 

dessa krav bäst bland de alternativ som tagits fram.  
 

Konsumenternas utvärdering av alternativ beror på den individuella konsumenten och 

den specifika köpsituationen (Braun-LaTour, Puccinelli & Mas, 2007). Författarna 

menar att konsumenterna i vissa fall använder sig utav noggranna kalkylationer och 

logiskt tänkande. Men i andra fall tar samma konsument ett köpbeslut utan någon vidare 

utvärdering och gör köpet istället på impuls och litar på sin intuition. Comegys et al. 

(2006) förklarar att konsumenterna inte enbart gör deras val baserat på den information 
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som finns om olika varumärken utan det inkluderar även hur lätt det är att bearbeta 

informationen. Comegys et al. (2006) menar att marknadsförare bör studera köpare för 

att få fram hur de egentligen utvärderar varumärkesalternativ. Författarna förklarar att 

genom att göra detta skulle det innebära att de kan influera konsumenternas 

köpbeslutsprocess.  
 

3.2.4 Köpbeslut 
I köpbeslutet har konsumenterna övervägt vilket alternativ som passar dem bäst och 

vilket varumärke och produkt de ska köpa (Comegys et al., 2006). Författarna beskriver 

två faktorer som kan komma emellan köpintentionen och valet av köp. Den första är 

attityden från andra där viktiga personer i din omgivning kan påverka ditt val av köp. 

Den andra är oväntade situationer som kan dyka upp då vissa aspekter kan förändras. 

Även om konsumenten bestämt sig för att genomföra ett köp kan situationer som 

förändring av pris, tid för köpet, volym och betalsätt påverka köpintentionen (Braun-

LaTour et al., 2007). Detta menar författarna vidare att köpintentioner inte alltid leder 

till ett faktiskt köpval. Men Comegys et al. (2006) menar att det även finns situationer 

där teorier som behov, informationssökning och utvärdering inte gäller. Detta fenomen 

kallas impulsköp och detta uppstår när konsumenten köper en produkt som enbart 

grundar sig på sina impulser och känslor. Puccinelli et al. (2009) beskriver konsumenter 

som upplever ett köp som nödvändigt har större inköpsintentioner medan de 

konsumenter som upplever tristess tenderar att ha höga inköpsintentioner när 

shoppingupplevelsen är bra.  
 

Köpbeteendet varierar stort beroende på vad för typ av produkt som ska köpas. Mer 

komplexa val involverar oftast fler köpdeltagare och mer övervägande av köpet 

(Frambach et al., 2007) Författarna menar vidare att många köp är väldigt enkla och 

görs på rutin medan andra är mer komplexa som involverar omfattande 

informationssökning och utvärdering.  
 

3.2.5 Efterköpsbeslut 
Comegys et al. (2006) menar att köpprocessen fortsätter även efter själva köpet är gjort. 

Detta styrker Frambach et al. (2007) genom att efterköpsbeslutet består av hur 

konsumenterna agerar efter ett köp är gjort. Detta kan leda till handlingar beroende på 
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om konsumenten är nöjd eller missnöjd med sitt köp (Frambach et al., 2007). 

Författarna menar att konsumenternas förväntningar och produktens upplevda prestanda 

är i relation till om konsumenten är nöjd eller missnöjd med sitt köpval. Desto större 

lucka det är mellan förväntningarna och vad som upplevs, desto större blir 

konsumenternas missnöje. I vissa fall ägnar konsumenterna även i denna fas sig av 

informationssökning. Konsumenterna kan samla in information efter köpet för att 

övertyga sig själva att de gjort rätt val av produkt (Park & Cho, 2012). Comegys et al. 

(2006) menar att företagen endast ska lova vad varumärket kan leverera så köparna blir 

tillfredsställda. Om företagen ska försöka få kunderna att komma tillbaka efter ett köp 

menar författarna också att de måste förstå deras efterköpsbeteende för att lyckas.  
 

Frazer Winsted (2000) säger att tillfredsställda kunder är nyckeln till lönsamma 

relationer med konsumenter. Detta för att bygga vidare och låta relationen växa så 

konsumenterna får ett långsiktigt värde i relationen. Tillfredsställda kunder köper 

samma produkt igen, pratar gott om produkten med andra, lägger mindre 

uppmärksamhet på konkurrenternas varumärken och reklam samt köper andra produkter 

från samma företag (Frazer Winsted, 2000). Men en missnöjd kund agerar annorlunda. 

Dålig word of mouth sträcker sig oftast längre och snabbare än god word of mouth. Det 

kan snabbt skada konsumenternas attityder om ett företag och dess produkter. De flesta 

otillfredsställda kunderna nämner inte deras missnöje för företaget så Frazer Winsted 

(2000) menar att företagen borde mäta kundnöjdhet regelbundet så de kan lära sig och 

förändra det som behövs.  
 

3.3 E-handelns påverkan på köpbeslutsprocessen 

3.3.1 Bekvämlighet 
Det finns flera förklaringar för den snabba utvecklingen för shopping på Internet, vilket 

främst pekar på de fördelar som Internet erbjuder. För det första så erbjuder Internet en 

annan typ av bekvämlighet till konsumenterna (Mittal, 2013). Comegys et al. (2006) 

beskriver den viktigaste faktorn för att forma kundtillfredsställelse för köp på Internet är 

bekvämligheten, vilket är den typiska fördelen i jämförelse med den traditionella 

handeln. Prasad & Aryasri (2009) menar att bekvämlighet är en nyckelfaktor som 

påverkar konsumenters beteende eftersom de har möjligheten att shoppa hemifrån 

tjugofyra timmar om dygnet och sju dagar i veckan. Även Jayawardhena & Tiu Wright 
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(2009) argumenterar för att bekvämlighet är en av de främsta attraktionerna inom e-

handeln. Shoppare som värderar bekvämlighet högt kan dra nytta av de fördelar som att 

produkter och tjänster kan inhandlas inom kortare tid samt med mindre ansträngning 

och pengar spenderade (Jayawardhena & Tiu Wright, 2009).  
 

Konsumenter som upplever att det finns många fördelar i att shoppa hemifrån och 

minimera de resurser som krävs för att besöka en fysisk återförsäljare, är mer troliga att 

använda sig av e-handlare vid inköp av produkter och tjänster (Prasad & Aryasri, 2009). 

Inom e-handeln ökas sökeffektiviteten genom att eliminera resekostnader och är därför 

överlag mer bekvämt än traditionell shopping (Jayawardhena & Tiu Wright, 2009). 

Internet kan på ett ännu effektivare sätt förbättra konsumenternas användning, mer än 

vad andra kanaler kan, för att de ska kunna tillfredsställa sina behov (Mittal, 2013). 

Jayawardhena & Tiu Wright (2009) argumenterar för att shopping via e-handel 

underlättar utförandet av de uppgifter som konsumenten har vilket gör e-handel mer 

attraktivt. Dessa fördelar bidrar även till att det blir en mer positiv relation till den 

spänning som upplevs vid shoppingen. Ur e-handlares synvinkel är det fördelaktigt att 

använda sig av strategier som förhöjer bekvämligheten för shoppingen online, som att 

göra betalningssystemen snabbare och förbättra informationsanvändningen på 

webbsidan, för att konsumenter ska kunna bli färdiga med sina inköpsuppgifter fortare 

(Jayawardhena & Tiu Wright, 2009).  
 

3.3.2 Förtroende 
Förtroende är det mest effektiva metoden för att minska osäkerheten vid e-handel och 

har en kritisk roll när konsumenter söker efter produkter och tjänster av hög kvalitet 

(Wen, 2009). I en onlinemiljö är förtroende en av de stora frågorna som många forskare 

anser vara kopplat till om ett företag kommer att lyckas eller misslyckas. Trots att det 

inte upplevs vara några fundamentala skillnader för köpbeslutsprocessen traditionellt 

eller online så har ett nytt steg adderats till processen online enligt Prasad & Aryasri 

(2009) vilket handlar om att bygga upp förtroende. Enligt Ashraf & Thongpapanl 

(2015) så tyder deras resultat på att konsumenternas tidigare erfarenheter och beslut kan 

påverka deras efterföljande köpbeslut. De faktorer som påverkar att konsumenter känner 

sig osäkra och kopplar samman den risk de upplever vid handel online är 
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säkerhetsmässiga skäl som vid betalning och personuppgifter, samt att det finns en 

avsaknad av en personliga kontakt (Prasad & Aryasri, 2009).  
 

Tidigare studier visar på att konsumenter uppfattar en större risk vid shopping online 

relativt sett jämfört mot fysiska affärer (Hsieh & Tsao, 2014). Denna uppfattning av risk 

påverkar köpbeteende och attityd med en ogynnsam effekt för exempelvis köpfrekvens 

och pengar spenderade på shopping via e-handel (Forsythe, Liu, Shannon & Gardner, 

2006). Lee & Tan (2003) menar att e-handlare kan använda sig av välkända varumärken 

för att minska konsumenternas upplevda risk vid köp. Vidare beskriver Hsieh & Tsao 

(2014) att enkel användning, leverera rätt produkter i tid och erbjuda en snabb kontakt 

med personal minskar uppfattningen av risk hos konsumenter online. 
 

Pavlou (2003) menar i sin studie att det finns några viktiga, praktiska implikationer som 

påverkar konsumenternas köpbeteende på nätet. Förtroende för återförsäljare på Internet 

och hur pass familjär man är med dem och dess procedurer påverkar aspekter av e-

handel som när det kommer till förfrågningar och köp (Gefen, 2000). De är speciellt 

starka influenser när det kommer till människors avsikter att köpa. Förtroende påverkas 

signifikant av förhållandet till det familjära och kan i komplexa sociala omgivningar 

påverka avsikterna med beteendet online (Gefen, 2000). E-handlare måste förstå att 

konsumenternas förtroende för återförsäljare och den upplevda risken är barriärer för att 

göra transaktioner online (Pavlou, 2003). Författaren menar vidare att återförsäljarna 

inte är maktlösa, utan att det finns sätt att positivt influera konsumenternas attityd och 

köpbeteende genom att bygga förtroende. 
 

Framtidsutsikterna för konsumentinriktad e-handel beror inte bara på acceptans av den 

teknologi som Internet medför, utan även på att konsumenterna upplever att 

återförsäljaren på webben är tillförlitliga (Pavlou, 2003). Tidigare forskning visar på att 

en webbsidas atmosfär influerar konsumentens attityd, tillfredsställelse samt hur den 

närmar sig eller undviker en e-handlare, beroende på vilka känslor de upplever. En 

positiv länk som kan skapas är den mellan en webbsidas kvalité och vilket beteende 

som sedan shopparen uppvisar (Prasad & Aryasri, 2009). Mittal (2013) talar om att 

under värdering av alternativ i köpbelsutsprocessen tänker man mer på det rykte som en 

e-handlares webbsida har, och i köpbeslutet så tas det hänsyn till betalningssäkerheten. 
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Wen (2009) menar vidare att om en e-handlares webbsida är väl uppbyggd kommer det 

att influera kundernas attityd, stärka deras förtroende och öka tillfredsställelsen. Det kan 

framkalla köp direkt men även i framtiden från kunderna (Wen, 2009). För att attrahera 

potentiella köpare och vända lågfrekventa köpare till att bli mer frekventa så borde e-

handlarna leverera olika garantier som säkerhet, integritet och orderuppfyllelse för att 

inge förtroende. Samtidigt bör de konsekvent informera köparna om de fördelar som 

finns med e-handeln som det stora utbudet, den rika produktinformationen, de 

konkurrenskraftiga priserna och bekvämligheten (Chiu, Wang, Fang & Huang, 2014). 

När en webbsidas trovärdighet istället är låg kommer konsumenterna inte att finna värde 

i den information som presenteras där (Teo & Yeong, 2003). Därför är det viktigt för 

återförsäljare på nätet är att se till att konsumenter får en positiv upplevelse varje gång 

de besöker webbsidan (Keen et al., 2004).  
 

3.3.3 Pris 
Kohli et al. (2004) argumenterar för att den beslutsprocess som sker online förmedlas av 

de kostnads- och tidsbesparingar som konsumenterna gynnas av, vilket leder till att de 

blir tillfredsställda med sitt val av försäljningskanal vid sina köp. Konsumenter kan 

lockas till onlinekanalen då det där erbjuds lägre priser och man kan göra 

kostnadsbesparingar. Keen et al. (2004) menar att strukturen av beslutsprocessen 

påverkas främst av valet av format, fysisk butik eller Internet, samt till det pris som 

önskas. Dessa faktorer påverkar mer än andra faktorer som enkelhet, kontroll, normer 

och attityd. Brynjolfsson & Smith (2000) menar att oavsett om endast priset för 

produkten observeras eller om det i priset även inkluderas kostnader för att få produkten 

hem till konsumenten, exempelvis frakt och hantering, så är priserna lägre vid e-handel 

än hos traditionella återförsäljare. Även prisjusteringarna på Internet är mindre än vid 

traditionell handel, vilket gör att de på ett mer effektivt sätt kan anpassa priserna efter 

förändringar på marknaden (Brynjolfsson & Smith, 2000). Generellt talas det om att 

konsumenter är mindre priskänsliga när de shoppar online. De jämför priser mindre 

online när återförsäljaren delger relevant information om andra attribut än priset (Teo & 

Yeong, 2003).  
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3.3.4 Informationssökning online 
Informationssökningen är den mest enskilt viktiga faktorn som hjälper konsumenterna 

att finna passande produkter och tjänster efter sina behov (Mittal, 2013). Att dra fördel 

av Internets kapacitet att framföra rikt med information till konsumenter på ett snabbt 

och enkelt sätt är kritiskt för att vara framgångsrik inom e-handel (Gao, Zhang, Wang & 

Ba, 2012). Informationssökande på Internet har lett till att den delen av 

köpbeslutsprocessen har förenklats. Ser man det till kontrasten mot den tid och 

ansträngning som krävs att gå till flertalet fysiska affärer så är det en minimal 

ansträngning att besöka flera olika webbsidor. Hur viktiga attributen på produkten är, 

påverkas av resurserna som krävs för att kunna hitta just de attributen (Teo & Yeong, 

2003). Konsumenter behöver därför inte längre gå ut och leta efter information eftersom 

Internet kan bistå med det genom söksidor, och därför enklare kan utvärdera mellan 

flera webbplatser för att få det billigaste priset vid inköp (Mittal, 2013). 
 

E-handelsföretag fortsätter med sitt arbete att kunna erbjuda rätt information för att 

tillfredsställa konsumenter. Men med utvecklingen av Internet och sökmotorer så är inte 

ens rik och användbar information en garanti för att ha en dominant position på 

marknaden (Gao et al., 2012). Därför måste e-handelsföretag förbättra den stödjande 

informationen, såsom att erbjuda detaljerad produktinformation och användningen av 

interna sökmotorer för att öka effektiviteten av informationssökningen (Mittal, 2013). 

Dock så har människor en begränsad kapacitet för att processa information, därför kan 

de som shoppar online också bli förvirrade när de möts av för mycket information (Gao 

et al., 2012). Trots det anser Chiu et al. (2014) att onlinebutiker borde erbjuda ett brett 

urval av produkter och rik produktinformation för att öka sin konkurrenskraft. Att kunna 

komma åt produktinformation och de produkter som eftersöks är de mest primära 

orsakerna till varför erfarna köpare väljer Internet som en alternativ kanal. 

Återförsäljare måste därför erbjuda en shoppingmiljö som är karaktäriserad av ett brett 

sortiment, rik produktinformation, låga priser och en enkel tillgång till shopping (Chiu 

et al., 2014). 
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4 Empirisk och teoretisk analys  
Detta avsnitt behandlar det empiriska materialet som är baserad på den primärdata 

vilken samlats in via de åtta semistrukturerade intervjuer som genomförts. Det 

empiriska resultatet presenteras tematiskt, tillsammans med en teoretisk analys.  
 

Nedan följer åter en presentation av respondenternas namn, deras befattning samt den 

verksamhet de är anställda vid:  

• Robin Ålander, E-commerce Marketing Manager på Designonline.se och 

Scandinavian Design Center 

• Jörgen Dahl, Grundare och VD på Sverigemotiv.se  

• Stefan Bernhardsson, Digital Ad Specialist på Innosearch  

• Jacob Rastad, Chief Technology Officer på Outnorth  

• Niclas Ottosson, Mediestrateg och digitalt ansvarig på Connectmedia  

• Linda Ahnfeldt, Marknadsstrateg och affärsutvecklare på Starweb 

• Robert Norberg, E-commerce Manager på Litenleker.se  

• Johan Uddh, Grundare och VD på Easyfy  
 

4.1 Konsumentbeteende 

4.1.1 Traditionell handel kontra e-handel 
Att e-handel är ett växande fenomen som konkurrerar med den traditionella handeln är 

något som de flesta av respondenterna väljer att lyfta fram. Så som Jörgen Dahl 

(personlig intervju 2017-04-19) beskriver de har man bara sett början på e-

handelsboomen och den kommer nog att fortsätta att bli både mer effektiv, mer virtuell 

och med fler anpassade produkter. Därför anser han att e-handlaren kommer ta över, 

men på bekostnad av den traditionella handeln eftersom vi idag är för lata vid våra 

inköp. Precis som Keen et al. (2004) talar om så finns det en trend med den ökade 

användningen på Internet och att därför shoppingen mer och mer försvinner bort från 

fysiska butikerna. Jörgen menar vidare att inom en snar framtid kommer man troligtvis 

kunna uppleva det som att man är i en fysisk butik även på e-handeln genom olika 

upplevelser.  
 

Men att e-handeln är den enda försäljningskanal som kommer finnas i framtiden tror 

inte en övervägande del av respondenterna. Robert Norberg (personlig intervju 2017-
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04-26) menar att butikerna är livrädda för att bara bli ett skyltfönster idag, att folk bara 

tittar, lämnar utan att köpa och beställer på nätet efter att de har känt och klämt. Det 

viktigaste framöver för den traditionella handeln är därför enligt Niclas Ottosson 

(personlig intervju 2017-04-21) att kunna erbjuda något som e-handeln inte kan. Han 

beskriver det på ett bra sätt: 
 

“Betydelsen för den fysiska handel kommer att bli mer, när vi inser att vi tappar den 

här personliga kontakten via Internet och att du behöver den upplevelsen ute i butiker 

som du inte har online. Du kommer vilja uppleva saker, även om det finns bilder online 

så kommer du vilja gå ut och uppleva det. Betydelsen för traditionell handel kommer att 

öka men det krävs från den traditionella handeln att de gör det mer till en upplevelse.” - 

Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) 

 

Att interagera den traditionella handeln med e-handeln är något som även övriga 

respondenter betonar. Enligt Jacob Rastad (personlig intervju 2017-04-19) talar många 

om traditionell handel och e-handel som två skilda saker, men han själv menar att i 

grund och botten är de båda två bara handel egentligen och inte så olika som man kan 

tro, det är egentligen bara detaljer som skiljer dem från varandra. Stefan Bernhardsson 

(personlig intervju 2017-04-19) ger sin syn på det med att i många fall driver online det 

som är offline och vice versa. Det kan vara så att man letar online och ser ett 

erbjudande, men sedan att man går till sin lokala butik och köper det där det faktiskt 

finns. På så sätt skapar men medvetenheten online enligt Stefan, men som då även 

driver det offline. Det är något som är viktigt för företag enligt Limayem et al. (2000) 

då de genom att förstå hur konsumenterna tar sina köpbeslut kan anpassa sin strategi 

utefter det. Niclas Ottosson menar att man ändå kommer vilja ha kvar den personliga 

kontakten på något sätt, och därför tror han inte det personliga mötet är helt utdött. Likt 

respondenterna så beskriver Mittal (2013) att respektive försäljningskanal, traditionell 

eller e-handel, har sin styrka där den andra har sin svaghet. Robert Norberg påstår 

vidare att för e-handeln är det jätteviktigt att en fysisk handel finns kvar för att 

konsumenter ska kunna klämma och känna på produkter. Försvinner dessa så är det 

negativt vilket kan skapa stora problem för e-handeln enligt Robert, som därför menar 

att det måste finnas en slags balansgång där. 
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En skillnad som Johan Uddh (personlig intervju 2017-04-26) talar om är att i en e-

handelsbutik kan det se ut som att man har alla produkter i lager fast man inte har det 

utan beställer det från en leverantör när en order inkommer. Detta överensstämmer med 

Mittal (2013) som argumenterar för att traditionell handel har ett mer begränsat lager 

gentemot e-handeln. Johan tillsammans med Stefan Bernhardsson talar vidare om hur 

mätbart det mesta på e-handeln är, och att det är något som den traditionella handeln har 

mycket svårare att utföra. Stefan tillägger:  
 

“Med alla de verktyg som man använder sig av på e-handeln så kan man se vart 

kunderna kommer ifrån, genererade det ett köp och så vidare. Men i en butik så skulle 

man inte veta om man lägger upp flera olika kampanjer samtidigt, vilken av 

kampanjerna som det var kunderna kom ifrån. Så hela tiden är det så att i e-handeln 

kan du mäta allt, och det är den största fördelen.” - Stefan Bernhardsson (personlig 

intervju 2017-04-19) 

 

Några skillnader som Niclas Ottosson talar om mellan traditionell handel och e-handel, 

är att på e-handeln är det en fördel för konsumenterna eftersom det går så snabbt men 

samtidigt att det också måste vara så tydligt som möjligt. Enligt Alba et al. (1997) kan 

den miljö som Internet erbjuder effektivisera köpbeteendet genom större möjligheter att 

ge information, jämföra attribut och minska sökkostnaderna för konsumenten. I den 

traditionella handeln har man även längre tid på sig att bearbeta kunden och blir på så 

vis mer varumärkesbyggande enligt Niclas, medan på e-handeln har man bara en 

bråkdels sekund med kunden. Han avlsutar med att nyckeln för företag är att synas till 

rätt person i rätt tid och till rätt budskap.  
 

4.1.2 Sociala interaktioner 
Vid genomförandet av våra intervjuer har flera respondenter nämnt sociala mediers 

påverkan på konsumenterna i den process som uppstår när de ska genomföra ett köp på 

e-handeln. Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) menar att e-handeln och 

med hjälp av sociala medier innebär det idag att konsumenterna ställer frågor via forum 

och chattar istället för att fråga sina vänner och bekanta. Niclas menar att medsurfarna 

har en större påverkan på ett köp än vad vänner och bekanta har.  
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“Du tar mer råd från andra personer på nätet om just den produkt du tänkt köpa. När 

det handlar om produkter är folk väldigt ärliga på nätet om vad de tycker om vissa 

produkter. Så fort det är något som är fel på en produkt så kommer det komma ut” -

Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) 

 

Forbes (2013) beskriver sociala medier som en nyckelkomponent som tillåter 

konsumenterna att utvärdera produkter, göra rekommendationer till vänner och andra, 

länka köp och framtida köp genom statusuppdateringar och andra sociala forum. 

Edosomwan et al. (2011) menar vidare att sociala mediers användare skapar online 

communities för att dela information, idéer, personliga meddelanden, videos och annat 

innehåll. Forbes (2013) beskriver också att sociala medier kan användas av 

konsumenterna för att göra rekommendationer för andra vilket ligger i linje med vad 

Niclas Ottosson beskriver.  
 

Något som Jörgen Dahl (personlig intervju 2017-04-19) nämner som nya 

intäktsmöjligheter för företagen vilket sociala medier har medfört är samarbeten med 

influencers och ambassadörer. Jörgen anser att det är viktigt för konsumenterna att 

någon annan säger att en produkt är bra. “Säger Blondinbella att det här är bra då 

tycker personen också att det är bra eftersom man gillar Blondinbella” - Jörgen Dahl 

(personlig intervju 2017-04-19). Guo et al. (2011) menar att marknadsförare och företag 

har på senare tid börjat använda sig av sociala medier för att skapa nya 

intäktsmöjligheter samtidigt som det tillhandahåller konsumenterna produktinformation. 

Detta innebär att de får både ekonomiska och sociala fördelar med att dela innehåll. 

Författarna menar också att förståelsen för hur sociala nätverk formar ett köpbeslut är 

ett av de fundamentala intressena i e-handeln.  
 

Stefan Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) tycker också att sociala medier 

och konsumenternas medverkan på Internet har fått företagen att se nya möjligheter att 

arbeta på. Stefan tar e-handelsföretaget Coolstuff som exempel där de bygger hela sin 

hemsida på att deras kunder ska recensera och sprida information om deras produkter 

vilket enligt Stefan inneburit stor framgång för Coolstuff. Detta ligger i linje med vad 

Filieri & McLeay (2014) beskriver där de menar att onlinerecensioner och socialt 

nätverkande webbsidor möjliggör kunder att integrera med varandra virtuellt och dela 
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information, åsikter och kunskap. Hayta (2013) anser precis som Stefan Bernhardsson 

att sociala nätverk erbjuder viktiga möjligheter i utvecklingen av strategier för 

företagen. Författaren menar att konsumenternas tillfredsställelse eller missnöje som 

rapporteras på sociala nätverk ger företagen viktiga möjligheter och att företag bör följa, 

förstå och på ett effektivt sätt använda sig av sociala medier för att skapa en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. 
 

4.2 Köpbeslutsprocessen 

4.2.1 Behov 
Under de genomförda intervjuerna var samtliga respondenter eniga om att 

konsumenterna genomgår behovsfasen när de går igenom köpbeslutsprocessen. Niclas 

Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) menar att konsumenterna har samma behov 

när de handlar online precis som i traditionell handel. Workman & Studak (2006) 

beskriver behovet som uppstår när det finns ett gap mellan det verkliga tillståndet och 

det ideala tillståndet. Det ideala tillståndet är det som konsumenterna önskar att vara i. 

Jörgen Dahl (personlig intervju 2017-04-19) menar att man först skapar ett intresse, får 

upp ögonen för någonting. Vidare menar Jörgen att det är företagen som ska få 

konsumenten att upptäcka nya produkter och sedan få dem att köpa. Det Jörgen säger 

ligger i linje med vad Comegys et al. (2006) beskriver i att externa aktörer kan få 

konsumenterna att frambringa ett behov med tex reklam.  
 

4.2.2 Informationssökning 
Linda Ahnfeldt (telefonintervju 2017-04-24) menar att den kommersiella källan som 

används mest för att söka information om produkter är Google, men att det sedan är den 

personliga källan i form att vänner och bekanta som konsumenterna använder sig av. 

Puccinelli et al. (2009) beskriver informationssökningsfasen som den del där 

konsumenten försöker hitta en produkt som ska tillfredsställa det behov som uppstått i 

behovsfasen. Författarna menar på att det finns flera olika källor som konsumenterna 

kan ta till för att söka denna information. Författarna menar att den mesta information 

som konsumenterna tar del av är av den kommersiella sorten men att den mest effektiva 

källan tenderar att vara den personliga. Linda fortsätter och nämner att hon tror att hela 

köpbeslutsprocessen idag inte ser ut på samma sätt som den gjorde tidigare, att det inte 

gör det för någon längre. Hon anser att det inte finns någon klockren väg hur den ser ut 
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men att det är väldigt viktigt att kunna hantera Google som ett verktyg. Detta bemöter 

Stefan Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) som säger att köpbeslutsprocessen 

lever i allra högsta grad, speciellt när man pratar om sökordsmarknadsföring. Stefan 

menar vidare att processen är till stora delar densamma men att stegen borde 

omvärderas då de sker på ett lite annorlunda sätt. Stefan menar att de olika 

köpbeslutsprocesstegen är större i sin omfattning då du kan söka information mycket 

mer och enklare via Internet och att du kan köpa från hela världen. Stefan avslutar även 

med att processen på ett sätt kan ses som kortare, att du som konsument slipper åka runt 

till butiker för att få information och jämföra produkterna. Prasad & Aryasri (2009) och 

Kohli et al. (2004) säger att konsumenternas beslutsprocess har förändrats sedan 

introduktionen av Internet. Detta är något som Cheung et al. (2005) motsäger sig och 

menar att de flesta forskare använder sig av den traditionella köpbeslutsprocessen när 

konsumenterna handlar via e-handeln.  
 

Comegys et al. (2006) beskriver denna fas där konsumenterna använder sig av olika 

kanaler för att samla information om produkter som ska uppfylla deras behov. 

Genomgående under intervjuerna som genomförts har respondenterna sagt att Internet 

påverkar hur man idag söker efter produkter man är intresserade av att köpa. Jacob 

Rastad (personlig intervju 2017-04-19) säger att många konsumenter går in på 

företagens sajter för att läsa om produkterna men att de sen tar sig till en butik för att 

köpa dem. Jacob beskriver vidare att informationssökningsfasen kan ske åt båda hållen. 

Konsumenterna kan på samma sätt göra sin research i butiken och prova produkter för 

att sedan gå in på Internet och genomföra köpet. Detta håller även Robin Ålander 

(telefonintervju 2017-04-13) med om då han menar att Internet används i stor grad till 

att göra research på, för att sedan gå in i en butik och genomföra köpet. Robin menar 

vidare att han anser att det tidigare var säljarens kunskap i butiken som gjorde att 

konsumenterna köper i butik. Men idag kan man göra research på Internet innan för att 

sedan gå till den butik som har bäst pris och utbud.  
 

Jacob Rastad berättar på ett bra sätt skillnaderna mellan traditionell handel och e-

handeln som sammanfattar vad de flesta respondenterna sagt.  
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“På e-handeln måste vi erbjuda kunden verktyg för att de själva ska kunna hitta fram 

till rätt produkt. Traditionell handel har den stora fördelen att kunderna kan känna och 

hålla i produkten. På e-handeln har du egentligen bara synen som det du kan använda 

för att kunna ta in information om produkten. I fysisk handel har du både känsel, lukt 

och hörsel. Det är en jättefördel för fysisk handel.” - Jacob Rastad (personlig intervju, 

2017-04-19) 

 

4.2.3 Utvärdering av alternativ 
Utifrån respondenternas svar från intervjuerna kan man utläsa att de argumenterar för att 

Internet har bidragit till att det är lättare att utvärdera alternativen mellan produkterna. 

Robin Ålander (telefonintervju 2017-04-13) säger att det finns fler och fler alternativ 

och att konsumenterna också lär sig hur man lätt kan jämföra olika återförsäljare. Detta 

är något som Stefan Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) också menar på. Han 

säger att innan konsumenterna kommer fram till ett köpbeslut så görs det väldigt mycket 

jämförelser vilket Comegys et al. (2006) styrker och menar att konsumenterna först 

skaffar information om produkterna och sedan utvärderar dem för att till slut reducera 

sina alternativ till ett slutval. Stefan menar vidare att på Internet kan man enkelt se om 

produkten kan köpas någon annanstans till ett billigare pris. Detta menar Stefan inte är 

lika lätt i den traditionella handeln då det eventuellt bara finns en butik som säljer en 

viss produkt i den staden och att hela utvärderingsprocessen på så sätt blir krångligare.  
 

Jacob Rastad (personlig intervju 2017-04-19) benämner att det är av stor vikt för 

företagen att se till så att kunderna hittar det de letar efter. Jacob menar på att det för 

företagen gäller att erbjuda de funktioner så kunderna kan “tratta” sig ner och tex hitta 4 

stycken produkter som skulle passa. Vidare menar han att det sen till slut är 

produktbeskrivningen som är viktig i slutändan. Precis som Jacob är Stefan 

Bernhardsson inne på samma linje. Han menar att på e-handeln är det mycket svårare 

eftersom man lämnar över beslutet på konsumenten. Det gäller att som e-handlare ta 

fram relaterade produkter för att erbjuda olika alternativ då det inte finns en fysisk 

säljare som i den traditionella handeln som kan berätta vilken produkt konsumenten ska 

välja. Stefan beskriver vidare att e-handeln växer i den aspekten då det kommer virtuella 

assistenter mm. Comegys et al. (2006) benämner också denna viktiga funktion och att 
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det gäller som företag att se till så konsumenterna har information tillgänglig som de 

enkelt kan bearbeta. 
 

4.2.4 Köpbeslut 
Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) pratar om att han anser att impulsköp 

sker i större grad då möjligheten till e-handel idag finns. Detta styrker Linda Ahnfeldt 

(telefonintervju 2017-04-24) som också benämner att e-handeln kan skicka ut rabatter 

till sina kunder och uppmana till köp inom en kortare tidsperiod. Niclas säger vidare att 

impulsköp är mycket vanligare online eftersom konsumenterna kan handla när de vill. 

Han menar också att utbudet är så enormt på e-handeln, att valmöjligheterna är så 

många. Comegys et al. (2006) menar att konsumenterna kan ta sina köpbeslut på olika 

sätt. I vissa fall kan det vara noga uträknade kalkylationer och logiskt tänkande medan 

andra fall kan vara helt på impuls och ingen större utvärdering.  
 

Vid genomförandet av intervjuerna nämnde de flesta av respondenterna att köpbeslutet 

idag oftast tas från konsumenternas mobiler. Robin Ålander (telefonintervju 2017-04-

13) och Robert Norbert (personlig intervju 2017-04-26) nämner att de senaste åren har 

förflyttningen till mobilt vart väldigt stor. Det gäller både genomförandet av ett köp och 

steget innan med informationssökningen. Robin menar också på att på grund av 

förflyttningen av köpbeslutet till mobilen påverkar det även frekvensen av 

konsumenternas köp.  
 

“Idag beställer man oftare men till mindre ordervärden. Förr samlade man ihop allt 

man behövde och beställde på samma gång men nu beställer man kanske varje månad 

istället men till lägre ordervärden. Snittordern är lägre men köpfrekvensen går upp.” - 

Robin Ålander (telefonintervju 2017-04-13). 
 

Linda Ahnfeldt (telefonintervju 2017-04-24) benämner också vikten av att ha en 

mobilanpassad hemsida. Hon anser att de företag som inte erbjuder detta skulle tappa 

gentemot sina konkurrenter. Linda fortsätter även med att poängtera att det är på 

konsumenternas villkor var, när och hur man idag vill handla. Puccinelli et al. (2009) 

beskriver vikten av att shoppingupplevelsen ska vara bra vilket då leder till högre 

inköpsintentioner.  
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Respondenterna har vid flera tillfällen nämnt skillnaderna mellan den traditionella 

handeln och e-handeln vid köpbeslutet. Flera av respondenterna poängterar att den 

traditionella handeln har en fördel i själva köpbeslutet då de tillhandahåller en säljare 

som kan få konsumenterna att ta ett köpbeslut. Linda Ahnfeldt säger att den traditionella 

handeln har en fördel då de kan erbjuda personlig service till sina kunder. Hon menar att 

e-handeln har flera vägar att gå för att närma sig den traditionella handeln men en 

personlig kontakt är svår att slå. Detta fyller även Jacob Rastad (personlig intervju 

2017-04-19) och Johan Uddh (personlig intervju 2017-04-26) i och menar att en 

personlig säljare kan bemöta konsumenterna, prata med dem och ställa frågor är svårt 

att uppnå på e-handeln. Detta tar även Prasad & Aryasri (2009) upp i sin artikel och 

säger att avsaknaden av en personlig kontakt kan innebära att konsumenterna känner en 

osäkerhet genom att genomföra ett köp online.  
 

4.2.5 Efterköpsbeslut 
Linda Ahnfeldt (telefonintervju 2017-04-24) säger att när ett köp är gjort stannar inte 

processen där utan då vill konsumenterna berätta vad de har handlat på sociala kanaler 

men även lämna ett omdöme. Comegys et al. (2006) styrker detta och menar att 

efterköpsbeslutet är den del i processen som sker efter ett köp har gjorts och hur 

konsumenterna agerar därifrån. Frambach et al. (2007) menar att konsumenterna agerar 

utifrån om de är nöjda eller missnöjda. Detta belyser Jörgen Dahl (personlig intervju 

2017-04-19) då han menar att efterköpsbeslutet är det viktigaste då det är den del i 

processen konsumenterna kan konstatera om de är nöjda eller inte. Jörgen nämner 

faktorer på e-handeln som snabb frakt, snyggt förpackat och nöjd med produktens 

egenskaper som viktiga delar om en kund ska bli tillfredsställd.  
 

Frazer Winsted (2000) menar att tillfredsställda kunder delar med sig av att de är nöjda 

om de köpt en produkt till andra och lägger mindre uppmärksamhet på konkurrerande 

varumärken. Men precis som kunder kan vara nöjda finns det dem som är missnöjda 

och de agerar annorlunda. Författarna förklarar att missnöjda kunder sprider dålig word 

of mouth som oftast sträcker sig längre och snabbare. Linda Ahnfeldt sa under vår 

intervju:  
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“Framförallt är det i sociala kanaler viktigt med att lämna omdömen om produkter. Det 

är jätteviktigt och det läser folk väldigt mycket. Om en produkt har getts väldigt många 

dåliga omdömen då är man nog inte så pigg på att chansa med den produkten än om 

det är de motsatta. Det är visuella vänner om man säger så” - Linda Ahnfeldt 

(telefonintervju 2017-04-24). 
 

Linda fortsätter även och menar att på e-handeln kan efterköpsbeslutet göras lite enklare 

och att det därför gör så att det blir en större eftermarknad, eftersom att konsumenterna 

delar med sig av sitt köp. Detta nämner även Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-

04-21) då han under intervjun menar att utvärderingsfasen är enklare då Internet har 

möjliggjort detta.  
 

4.3 E-handelns påverkan på köpbeslutsprocessen 

4.3.1 Bekvämlighet 
När frågan ställdes till respondenterna om vilka faktorer som lockar konsumenter till att 

konsumera via e-handel, så gav samtliga respondenter ett svar som kan sammankopplas 

med att bekvämligheten är en av de främsta faktorerna. Överlag så är bekvämligheten 

med e-handel något som Linda Ahnfeldt (telefonintervju 2017-04-24) betonar genom att 

idag gör två av tre sina köp via näthandel som en effekt av det. Jayawardhena & Tiu 

Wright (2009) styrker detta med att bekvämligheten är något av det som är mest 

attraherande vid konsumtion via e-handel. Comegys et al. (2006) menar vidare på att det 

är den viktigaste faktorn för e-handeln och är en typisk fördel gentemot den traditionella 

handel. De flesta av respondenterna menar på att bekvämligheten med e-handeln beror 

att det är snabbt, enkelt och lättillgängligt. Jacob Rastad (personlig intervju 2017-04-19) 

tydliggör detta genom att tala om att det handlar inte endast om priset utan hela 

konceptet som att hur snabbt kan jag få produkten levererad och om den kan levereras 

till jobbet eller hemmet. Detta benämner även Prasad & Aryasri (2009) som att 

fördelarna som de som e-handlar upplever ligger i att kunna handla hemifrån och och 

minska de resurser som krävs för att besöka en fysisk handlare. Författarna benämner 

även att bekvämligheten till stor del påverkar konsumenternas beteende då de har 

möjlighet att shoppa dygnet runt och alla dagar i veckan.  
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“Det handlar om tillgängligheten och bekvämligheten. Exempelvis matkassarna har ju 

uppkommit för att det är mycket smidigare, inte billigare.” - Robin Ålander 

(telefonintervju 2017-04-13) 

 

Bekvämligheten har även en påverkan för de som bor i städer enligt Robin Ålander 

(telefonintervju 2017-04-13) vilket gör att man då uppskattar det mer. Stefan 

Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) fortsätter i samma linje då det blir 

omständigt om produkten man söker bara finns i en butik i staden eller att man måste ta 

sig till ett annat köpcentrum för att kunna konsumera. Något som Jayawardhena & Tiu 

Wright (2009) pekar på är att sökeffektiviteten ökas genom att resekostnader försvinner 

samtidigt som bekvämligheten ökar, främst i jämförelse med den traditionella handel. 

Mittal (2013) förklarar att det beror på att användningen förbättras för konsumenterna 

på Internet och de blir mer tillfredsställda på e-handeln än via andra försäljningskanaler. 

Hur e-handelsföretag ska arbeta för att göra shoppingen så bekväm som möjligt är att 

det ska gå snabbt hela vägen enligt Jörgen Dahl (personlig intervju 2017-04-19). Ett sätt 

att göra detta på är enligt Jörgen att man ska sträva efter att det ska vara så få klick som 

möjligt till att genomföra ett köp. Han fortsätter med att de uppgifter som man ska 

skriva i kassan ska vara så få som möjligt och finnas inlagda nästa gång som man vill 

genomföra ett köp hos återförsäljaren på nätet. Jayawardhena & Tiu Wright (2009) 

menar att använda sig av sådana strategier som e-handelsföretag höjer bekvämligheten, 

genom att snabba på betalningssystemen och förbättra informationsanvändningen vilket 

ger fördelar i att konsumenterna blir klara med sina inköp fortare. 
 

4.3.2 Förtroende 
Jörgen Dahl (personlig intervju 2017-04-19) menar på att ett steg bör läggas till i den 

köpbeslutsprocess som sker vid e-handel, trust, vilket Prasad & Aryasri (2009) 

instämmer med då det mest relevant att addera till den traditionella köpbeslutsprocessen 

är att bygga ett förtroende med konsumenterna enligt dem. Robin Ålander 

(telefonintervju 2017-04-13) säger att skapa förtroende är en stor del i deras arbete och 

därför vill de förmedla kundomdömen om sig själva och sina produkter så mycket som 

möjligt. Robin betonar även skillnaden att om man går in i en fysisk butik kan du få ett 

förtroende för en säljare, vilket man inte kan få på nätet. Den mänskliga biten får man 

då istället enligt honom försöka ersätta med teknik eller med mjukare värden som gör 
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att folk litar på och vill köpa hos dem. Detta går i linje med att e-handlare måste få en 

förståelse för att konsumenter upplever förtroende och de risker de utsätter sig för 

online som hinder för att kunna ta ett köpbeslut (Pavlou, 2003). Författaren påpekar 

även att om företagen lyckas få den förståelsen och bygga upp ett förtroende så kan 

konsumenternas attityd och köpbeteende positivt influeras. 
 

Trovärdigheten hos ett e-handelsföretag är något som påverkar köpbeslutsprocessen hos 

konsumenterna betonar samtliga av respondenterna. Niclas Ottosson (personlig intervju 

2017-04-21) beskriver det som att om inte ett e-handelsföretag har en trovärdighet 

online så kommer konsumenterna vända sig till mer välkända företag, även om de är 

något dyrare i pris. Han menar vidare att informationen som finns om säljaren är viktig, 

finns det ingen information så ses de inte som trovärdiga. En väl uppbyggd webbsida 

menar Wen (2009) påverkar attityden från kunderna och stärker deras förtroende för 

den. Författaren talar även om att de blir mer tillfredsställda vilket kan ge köp på en 

gång men även framöver. Som en följd av detta måste det finnas en trygghetsfaktor med 

det köp som ska genomföras vilket alla respondenterna är överens om att det är viktigt. 

Stefan Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) menar att den personliga 

integriteten är viktig att värna om. Något som Johan Uddh (personlig intervju 2017-04-

26) tycker är viktigt att kommunicera ut och har som målsättning är att kunderna ska 

känna sig så trygga som möjligt, exempelvis genom att ha kontaktuppgifter synligt på 

sin webbsida när de ska avsluta sitt köp. Om e-handlare lyckas uppfylla de kriterier som 

efterfrågas av konsumenterna gällande säkerhet, integritet och orderuppfyllelse så inger 

det ett förtroende och kan locka både nya köpare samt att de som inte är så frekventa 

blir det mer än tidigare (Chiu et al., 2014).  
 

Robert Norberg (personlig intervju 2017-04-26) menar på att det man konkurrerar med 

utöver priset är att konsumenten känner igen återförsäljarens sida, varumärke och andras 

recensioner. Enligt Robert så handlar ett köp på nätet mycket om att konsumenten ska 

veta säkert att de kommer få varan levererad till sig. Enligt Ashraf & Thongpapanl 

(2015) så är faktorer som påverkar konsumenternas köpbeslut deras tidigare 

erfarenheter och beslut. Att använda sig av varumärken som känns igen hos 

konsumenten är ett sätt att minska den upplevda risken enligt Lee & Tan (2003) vilket 

bekräftar det som Robert talar om. Niclas Ottosson menar dock att det har ändrats 
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mycket från hur det såg ut för ett antal år sedan då ingen vågade lämna ifrån sig sina 

fyra sista siffror i personnumret. Men det är inte ett problem på samma sätt idag då 

Niclas menar att konsumenterna är mer mogna nu samtidigt som leveranser och 

betalningar på e-handeln blir säkrare och säkrare. Prasad & Aryasri (2009) menar att 

just detta kan bidra till att konsumenter känner sig osäkra och upplever en risk med e-

handel, vid säkerhetsaspekter som betalning och personuppgifter.  
 

4.3.3 Pris 
Något som är gemensamt för alla respondenterna är att de instämmer i att priset har en 

stor roll för hur e-handeln idag ser ut och att det är en konkurrensfaktor som 

konsumenterna tar i beaktning. Jacob Rastad (personlig intervju 2017-04-19) och Robin 

Ålander (telefonintervju 2017-04-13) menar i enlighet med Solomon et al. (2013) att 

transparensen i priserna är en stor anledning till att e-handeln växer så mycket. Vad 

Keen et al. (2004) beskriver är att köpbeslutsprocessen påverkas i sin struktur av valet 

av mellan att handla mellan en fysisk butik och på Internet, samt det pris som 

efterfrågas. Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) menar på att man jämför 

priser på ett annat sätt online. Han säger vidare att om man går in i en butik i stan och 

hittar en produkt som man vill köpa är det inte säkert att den finns i närheten till ett 

lägre pris, till skillnad mot online. Enligt Kohli et al. (2004) är även de kostnads- och 

tidsbesparingar man gynnas av vid e-handel något som leder till större tillfredsställelse 

med online som försäljningskanal.  
 

Vid fysisk handel är priset inte lika avgörande som på nätet, för att när du väl gått in i 

en butik är det ett ganska så stort steg att gå till en annan butik för att hitta samma 

vara. Men på nätet är det endast ett klick bort och då kan man hitta samma vara men 

kanske till ett bättre pris.” - Jacob Rastad (personlig intervju 2017-04-19) 

 

Att priserna är lägre på Internet och att det är något som lockar till fler köp via e-handel 

håller respondenterna med om. Robin Ålander benämner det som att pris och 

tillgänglighet är det som främst avgör om man kommer att köpa på Internet eller inte. 

Niclas Ottosson menar att man ofta tar hjälp av prisjämförelsesajter online, såsom 

Prisjakt eller Pricerunner för att kunna hitta vart produkten är billigast. Likväl Stefan 

Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) säger att jämförelsen är enkel att 
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genomföra online då det räcker med att skriva en mening för att se om man kan hitta 

produkten billigare någon annanstans. Enligt Brynjolfsson & Smith (2000) så är priset 

lägre vid e-handel jämfört mot den traditionella handeln, även om frakt och hantering 

inkluderas. Författarna menar även här att prisjusteringarna är mindre och enklare att 

anpassa efter marknadsförändringar. 
 

4.3.4 Informationssökning online 
Att samla information kring det som ska köpas är respondenterna rörande överens om 

att det har förändrats och ser ut på ett annat sätt i och med digitaliseringen. Att man 

genomför en research de allra flesta gånger innan ett köp genomförs online är något som 

tydligt framkommer bland respondenternas svar. Informationssökning är det steg i 

processen som hjälper konsumenterna att hitta produkter och tjänster utifrån de behov 

som finns (Mittal, 2013). Jacob Rastad (personlig intervju 2017-04-19) menar på att 

research delen i konsumentens informationssökning är lättare idag men att den också 

blivit större då det inte bara handlar om vad som ska köpas utan även vart man ska köpa 

den och vad som stämmer bäst överens med de krav man som konsument har. Precis 

som Teo & Yeong (2003) beskriver det så har informationssökningen i 

köpbeslutsprocessen underlättats med hjälp av Internet. Linda Ahnfeldt (telefonintervju 

2017-04-24) uppskattar att nio av tio idag använder sig av Google för att söka produkter 

innan ett köp och detta eftersom det finns så otroligt mycket information att ta del av 

online. Johan Uddh (personlig intervju 2017-04-26) menar att man som företag ska 

överdriva med information online då konsumenterna vill vara så pålästa som möjligt. 

Linda menar vidare tillsammans med Robert Norberg (personlig intervju 2017-04-26) 

att kunderna idag är mycket mer pålästa än vad de var tidigare med tanke på all den 

information som finns tillgänglig. E-handlare måste därför dra den fördel som finns med 

Internet genom att kunna bidra med mycket information till konsumenterna, då det kan 

leda till framgång (Gao et al., 2012). Rik produktinformation kan också vara en 

möjlighet att öka en onlinebutiks konkurrenskraft (Chiu et al., 2014). Författarna menar 

vidare att information är en primär orsak till att Internet används som den 

försäljningskanal man köper ifrån. 
 

Enligt Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) handlar det till stor del om att 

jämföra olika parametrar, exempelvis att produkten ska vara säker, billig eller 
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miljövänlig när du söker information online. För att sticka ut i mängden när 

konsumenterna söker information och jämför återförsäljare mellan varandra menar 

Niclas att man som e-handelsföretag måste visa upp sitt varumärke genom olika typer 

av annonsering såsom e-post, återannonsering och retargeting för att påminna 

konsumenterna. Stefan Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) påtalar att 

jämförelsen är ett mycket större steg på e-handeln jämfört med den traditionella handeln 

då det gäller att kunna hitta exakt det man är ute efter. Han menar vidare att den är 

större i den utsträckningen att du kan jämföra mycket mer på ett enklare sätt, såsom 

flertalet butiker mellan varandra. Jörgen Dahl (personlig intervju 2017-04-19) fyller i 

med att bara för att kunden ser en annons så betyder inte det ett köp direkt, utan det är 

ett sätt att skapa uppmärksamhet för den men kunden kommer sedan i allra högsta grad 

fortsätta med att söka information kring den innan det kan leda till ett köp. 
 

4.3.5 Utbud 
Det enorma utbudet är något som de flesta av respondenterna lyfter fram som en 

bidragande orsak till att mycket av handeln sker online. Till skillnad från hur det ser ut i 

det lokala närområdet så menar Jacob Rastad (personlig intervju 2017-04-19) och 

Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) att utbudet är så pass mycket större på 

e-handeln. Så som Chiu et al. (2014) beskriver det måste företag online dra nytta av den 

fördel som finns med att kunna erbjuda ett större utbud till konsumenterna. Robin 

Ålander (telefonintervju 2017-04-13) säger att detta öppnar upp fler möjligheter för 

konsumenten och är en bidragande faktor till att man handlar mer annorlunda saker, då 

man har hela världen som sin marknad. Vidare nämner Jörgen Dahl (personlig intervju 

2017-04-19) att det är ett sånt brett utbud av produkter att välja mellan vilket gör att 

konsumenten blir mer kräsen i sin process. Några bra exempel på detta menar han är 

Hatstore.se som har blivigt ett stark varumärke och säljer mycket eftersom de har en 

otrolig variation och volym, likväl som Royaldesign.se som tar in fler och fler produkter 

eftersom ju större utbud de har desto större omsättning får de troligtvis. Park & Cho 

(2012) talar om att många faktorer tas i beaktning vid utvärderingen av alternativ för att 

hitta produkter som passar konsumenternas behov och att man väljer utifrån dessa krav.  
 

Jörgen tar det ännu ett steg och menar att det svåra för e-handelsföretag är att få upp ett 

intresse och hitta sin publik när det finns så mycket som säljs av en produkt online.  
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Då Sylke et al. (2002) menar att e-handeln vuxit till en global marknadsplats, tror Stefan 

Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) att marknaden kan förändras ytterligare 

när någon av de stora drakarna som Amazon eller liknande kommer med sitt enorma 

utbud till Sverige. Han betonar att det inte handlar om ifall de kommer att komma hit, 

utan när det kommer att ske. Slutligen berättar Stefan att det är svårt att sia om det 

kommer att bli en positiv eller negativ förändring för övriga återförsäljare i och med 

detta intåg på marknaden. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras den empiriska och teoretiska analysen genom egna 

reflektioner. De egna reflektionerna behandlar de tre huvudrubrikerna i stort, vilka är 

konumentbeteende, köpbeslutsprocessen samt e-handelns påverkan på 

köpbeslutsprocessen. 
 

5.1 Konsumentbeteende 

Inledningsvis så skiljer sig ett antal faktorer på hur konsumenterna agerar vid 

traditionell handel jämfört med e-handel utifrån de mönster som vi kan se. Traditionell 

handel handlar till stor del om att kunna erbjuda en personlig service till konsumenterna 

samt möjligheten att uppleva produkterna innan ett köpbeslut ska tas. Det är en fördel 

som de fysiska butikerna måste dra nytta av men samtidigt måste utveckla för att kunna 

skapa en större upplevelse så det tilltalar konsumenterna. Detta eftersom att e-handeln 

kan erbjuda en snabbhet, smidighet och jämförelse som inte den traditionella handeln 

kan matcha. 
 

Studien kan visa på en ännu mer integrerad koppling mellan försäljningskanalerna i 

framtiden samtidigt som att de båda har sina styrkor och svagheter. Detta är något som 

leder till att båda kanalerna kommer att finnas kvar, om än i hur stor utsträckning och på 

vilket sätt, eftersom de kompletterar varandra. En fördel för e-handeln är att de i stort 

kan mäta mycket mer hur konsumenterna beter sig när de shoppar, vilket kan ge en 

bättre inblick och förståelse till varför konsumenterna agerar som de gör. Genom detta 

gynnas även traditionell handel då konsumenter kan använda sig att den information 

som finns online för att veta när, var och hur de ska ta ett köpbeslut, likväl som att det 

kan vara tvärtom där konsumenten letar information och upplever produkterna fysiskt 

innan de köper via e-handeln. 
 

En bild av att sociala medier spelar en roll i konsumenternas olika steg när de går 

igenom köpeslutsprocessen på Internet är tydlig. Sociala medier är idag ett sånt utbrett 

fenomen där personer och företag kan påverka konsumenterna i deras köpbeslutsprocess 

med hjälp av reklam, influencers och ambassadörer. De sociala interaktioner som sker 

via sociala medier gör så att konsumenterna i större utsträckning vänder sig till de 

plattformarna istället för att vända sig till familj och bekanta för att få mer kunskap och 
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information om produkter vilket Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) 

betonar. Vi ser tydligt att den oändliga bredd och kunskap som Internet kan erbjuda gör 

att konsumenterna tycker det är ett bättre sätt att få fram information på.  
 

Sociala mediers påverkan på konsumenterna har företagen börjat förstå och de flesta 

arbetar idag med att vända detta till intäktsmöjligheter. Att vara tillgänglig och synlig på 

sociala medier skapar företag sig ekonomiska och sociala fördelar genom att dela 

innehåll som konsumenterna kan ta del av. Den medvetenhet som företagen har visar på 

att utvecklingen av sociala medier har lett till att det utvecklas strategier för hur de ska 

använda denna plattform.  
 

Studiens resultat belyser även hur betydande konsumenternas aktivitet för företagen vid 

recensioner och att delge information om deras produkter är. När konsumenterna delar 

med sig av sina erfarenheter och kunskap om de produkter de köpt skapar det en 

trygghet för andra konsumenter att köpa. Vi ser att detta kan få e-handeln att närma sig 

den traditionella handeln eftersom möjligheten att klämma och känna på produkterna 

inte finns på e-handeln. Eftersom konsumenterna hjälper varandra med recensioner, 

feedback och information om produkterna, kan ett mer omsorgsfullt köp kan 

genomföras.  
 

5.2 Köpbeslutsprocessen 

Vår undersökning visar att de olika stegen i köpbeslutsprocessen är grundläggande steg 

som konsumenterna går igenom när de ska genomföra ett köp, på både traditionell 

handel och e-handel vilket Stefan Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-19) styrker. 

Men den empiriska undersökning gav även enstaka fall som menar att processen kan se 

annorlunda ut än den som beskrivs inom teorin vilket Linda Ahnfeldt (telefonintervju 

2017-04-24) betonar. Linda menar att köpbeslutsprocessen inte ser ut på samma sätt 

som det gjorde tidigare, att det inte gör det för någon längre.  
 

Det tillstånd som uppstår när en konsument vill fylla ett behov är det samma på Internet. 

Studien visar att Internet kan påverka att detta tillstånd uppstår genom att marknadsföra 

olika produkter online i en större utsträckning sedan Internet blivit så stort.  
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Informationssökningen inom köpbeslutsprocessen visar det sig att det steget numera är 

mycket större med tanke på Internet. Konsumenterna kan snabbt och enkelt söka via 

stora sökmotorer som Google för att få information om produkter vilket Jacob Rastad 

(personlig intervju 2017-04-19) och Stefan Bernhardsson (personlig intervju 2017-04-

19) pratar om. Detta påvisar att det är uppenbart att teknikens framgångar gett 

konsumenterna större frihet och makt gentemot företag när det handlar om kunskap om 

produkterna. I informationssökningsfasen kan konsumenterna genom Internet i stort sett 

hitta all nödvändig information som de kan tänkas behöva för att kunna göra ett 

välgrundat köpbeslut. När konsumenterna utvärderar sina alternativ till vad för produkt 

de ska köpa visar det på att Internet har gjort så att denna del av köpbeslutsprocessen är 

enklare att utföra. Detta tillsammans med att konsumenterna idag är mer kunniga om de 

produkter de ska köpa. Detta anser vi är en följd av Internets framfart då det är så pass 

enkelt att hitta information och jämföra produkter online vilket har lett till att 

konsumenterna fått en ökad kunskap om hur de ska gå tillväga i utvärderingsfasen. I den 

traditionella handeln erbjuder en butik ett begränsat antal alternativ som konsumenterna 

kan välja mellan. Men Internet kan jämföra och erbjuda ett oändligt antal alternativ till 

produkter och här har konsumenterna idag en större valmöjlighet då de kan enkelt ta 

fram det alternativ som skulle passa dem bäst.  
 

Ett köpbeslut kan utföras på olika sätt. Köpbeslutsprocessens steg kan genomföras när 

konsumenterna har ett behov som kräver övervägande men dessa steg används inte när 

ett impulsköp görs. Vid ett impulsköp har Internet påverkat och gett upphov till att detta 

sker i större utsträckning. Detta nämner Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) 

som även säger att impulsköp sker i större utsträckning på Internet. Själva köpbeslutet 

visar studien att det ofta sker via konsumenternas mobiler. Tekniken har gjort så att 

detta kan ske mycket smidigare idag och Robin Ålander (telefonintervju 2017-04-13) 

menar att detta även lett till att fler köp görs oftare men till mindre ordervärden. 

Konsumenterna behöver inte åka till en butik för att få sina produkter utan kan 

genomföra sitt köp hemma i soffan och få det hemskickat till sig. Men om köpbeslutet 

kräver mer kunskap för att kunna genomföra det har den traditionella handeln en fördel, 

då de har en personlig kontakt i form av säljare som kan guida sina kunder till att göra 

rätt köp. Den information som finns på Internet kan endast ta konsumenterna en bit på 

vägen och i vissa fall kan det krävas en interaktion mellan en köpare och säljare i en 
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butik för att köpet ska bli av vilket Linda Ahnfeldt (telefonintervju 2017-04-24) nämner. 

Efterköpsbeslutet är i grund och botten detsamma när jämförelse mellan den 

traditionella köpbeslutsprocessen och när köpet sker online görs, men vi ser att det sker 

på ett mer frekvent sätt. Konsumenterna har fortfarande ett behov av att utvärdera sitt 

köp men Internet har gjort att detta steg kan ske på ett mer viralt sätt. Konsumenterna 

kan nå ut till flera personer på Internet och dela med sig om de blivit nöjda eller 

missnöjda genom att lämna omdömen på företagets hemsida eller skriva i ett forum för 

att förmedla sina egna tankar vilket Jörgen Dahl (personlig intervju 2017-04-19) 

konstaterar. 
 

5.3 E-handelns påverkan på köpbeslutsprocessen 

Det som sammanfattningsvis framkommer i undersökningen för köpbeslutsprocessen 

vid e-handel är ett antal faktorer som karaktäriserar den. Bekvämlighet, förtroende, pris, 

utbud och informationssökning är det som främst lyfts fram och som har en påverkan 

när konsumenter tar ett köpbeslut vid e-handel. Man får här en bild av hur kunden ser ut 

på nätet när dessa parametrar är de som har störst inflytande och bidrar till deras 

agerande. Att bekvämlighet är något som konsumenterna värdesätter högt genom att 

kunna handla när, hur vad och var de vill har förändrat det sätt som man numera 

konsumerar på. En viktig parameter för företag att arbeta med är att bygga förtroende 

mot konsumenterna genom ett starkt varumärke enligt Robin Ålander (telefonintervju 

2017-04-13), med fokus på att erbjuda säkerhet och information kring betalning och 

leveranser. Detta för att skapa en trygghetsfaktor som konsumenten känner sig tillfreds 

med och trygg nog att kunna ta ett köpbeslut. Studiens resultat visar inte tydligt nog att 

förtroende ska läggas till som ett eget steg i köpbeslutsprocessen, utan istället vara 

integrerat i de nuvarande steg som processen redan innehåller istället. Förtroendet är 

något som konsumenten tar hänsyn till genom hela processen vid e-handel och blir 

därför en viktig påverkande faktor för företag att ha i åtanke. 

 

Pris och utbud är två element som bidragit till e-handelns framfart och därmed några av 

de anledningar till att fler och fler väljer att konsumera vid denna försäljningskanal. 

Priset är generellt sett lägre vid handel online jämfört med traditionell handel, men det 

kan även skilja sig mellan olika aktörer online vilket lett till en ökad jämförelse av 

priser som Niclas Ottosson (personlig intervju 2017-04-21) beskriver det. Utbudet är 
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även det en fördel för e-handeln då en mycket större variation kan erbjudas där, vilket 

lockar till köp då det är enklare att hitta exakt det man som konsument är i behov av. 

Dessa faktorer påverkar vid e-handel och ger på så sätt en tanke för omvärdering 

jämfört mot hur den traditionella köpbeslutsprocessen sett ut. En sådan faktor som 

informationssökande är ett steg som redan är ingår i den traditionella 

köpbeslutsprocessen, men den stora skillnaden när det kommer till e-handeln är att det 

numera är ett snabbare steg i processen eftersom det har underlättats med Internets 

framkomst. Steget har dock utökats i sin storlek då det finns så otroligt mycket mer 

information att ta del av på e-handelns som konsument enligt Stefan Bernhardsson 

(personlig intervju 2017-04-14), vilket gör att detta steg i processen upplevs som mer 

omfattande idag. Sammanfattningsvis anser vi att det är dessa fokusområden som e-

handelsföretag ska ha i åtanke när de ser till konsumentens köpbeslutsprocess, vilket 

blir ett underlag att anpassa det sin strategi utefter för att kunna bli framgångsrika e-

handlare. 
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6 Slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer de slutsatser som kan dras utifrån den teoretiska och 

empiriska analysen att presenteras. Innehållet kommer att omfattas av svar på studiens 

två forskningsfrågor, men även det praktiska och teoretiska bidraget samt förslag på 

vidare forskning.  
 
6.1 Svar på forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur ledningen i svenska e-handelsföretag anser att 

köpbeslutsprocessens förutsättningar förändrats på e-handeln jämfört med traditionell 

handel. Vidare är vår avsikt att undersöka hur den traditionella köpbeslutsprocessen kan 

appliceras på e-handeln. Nedan besvaras de två forskningsfrågor som syftet uppdelades 

i: 
 

1. Hur anser ledningen i svenska e-handelsföretag att köpbeslutsprocessen vid 

e-handel skiljer sig jämfört med traditionell handel? 

Studien visar att den traditionella köpbeslutsprocessen har vissa likheter men även 

skiljer sig en hel del mot hur den uppfattas på e-handeln. Det är främst vissa steg som 

har förändrats med den digitalisering som skett samt att mer handel sker på nätet. Detta 

stödjer Kohli et al. (2004) och Prasad & Aryasri (2009) som menar att konsumenters 

beslutsprocess har förändrats sedan introduktionen av Internet. Att skapa ett behov är 

det första steget i den traditionella köpbeslutsprocessen och detta är grundläggande för 

hur processen börjar oavsett vilken försäljningskanal det handlar om.  
 

Något som resultaten visar en större skillnad på är den informationssökning som 

konsumenterna genomgår i och med tillgången till Internet samt att e-handeln har vuxit 

fram. Våra resultat visar att konsumenterna använder sig av Internet till en större grad i 

informationssökningsfasen då tillgången till information är så pass stor på den 

plattformen, där många av konsumenterna använder sig av sökmotorer som Google för 

att få fram det de önskar. Här menar Gao et al. (2012) och Teo & Yeong (2003) att 

Internets informationssökningsfas i köpbeslutsprocessen gett konsumenterna ett enklare 

sätt att söka produkter på vilket studiens resultat även påvisar. Men detta innebär inte att 

själva köpbeslutet sker på e-handeln utan konsumenterna använder också Internet som 

en sökmotor för att sedan ta sig till en fysisk butik och genomföra köpet där. Våra 
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resultat visar även på att denna process lika gärna kan ske åt andra hållet där 

konsumenterna först tar sig till en butik för att titta på och prova produkterna för att i 

nästa skede ta köpbeslutet på Internet. Skillnader mellan den traditionella handeln och 

e-handeln i infomrationssköningsfasen visar att det tidigare var säljarens kunskap i 

butikerna som fick konsumenterna att handla där, men på grund av Internets kan man 

idag genomföra sin research innan för att sedan ta sig till den butik som har bäst pris 

och utbud.  
 

Sociala mediers framfart de senaste åren har gjort att köpbeslutsprocessens 

informationssökningsfas och utvärderingen av alternativ ser annorlunda ut. Idag är 

konsumenterna mer påverkade av vad andra skriver och tycker om produkter på 

Internet. Det kan handla om influencers eller ambassadörer för företag som skriver och 

rekommenderar att köpa vissa produkter. Konsumenternas vänner och bekanta var 

tidigare det vanligaste sättet att ta reda på och utvärdera information om produkter men 

detta har förändrats sedan Internets intåg. Slutsatsen av detta anser vi är att Internet 

erbjuder så mycket mer information i och med sitt oändliga nätverk vilket kan ge 

konsumenterna mycket mer information och möjlighet till att utvärdera sina alternativ 

på ett bättre sätt.  
 

Utvärdering av alternativ på e-handeln kan vi efter våra resultat dra slutsatserna om att 

detta steg kan genomföras mycket enklare på Internet. Den traditionella handeln 

erbjuder ett antal alternativ av produkter som kan vara intressanta för konsumenten men 

för att gå igenom denna utvärdering krävs det att konsumenten fysiskt tar sig runt till de 

olika butikerna som tillhandahåller dessa produkter. Detta utvärderingssteg på e-handeln 

kan göras med några enstaka klick för att få fram den produkt som passar bäst. Internet 

och e-handeln har möjliggjort så att konsumenterna kan jämföra fler produkter men 

också på ett smidigare sätt. Detta ser vi också har lett till att konsumenterna har blivit 

mer kunniga om de produkter som de ska köpa vilket fenomenet Internet ligger bakom. 

Chiu et al. (2014) menar här vilket våra resultat också visar att konsumenterna väljer att 

handla på Internet eftersom den karaktäriseras av sitt breda sortiment, rika 

produktinformation, låga priser och den enkla tillgången till shopping.  
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Själva köpbeslutet har i den traditionella handeln till stor del påverkats av de säljare 

som butikerna har till sitt förfogande. Deras kunskap har lett till att konsumenterna tar 

ett köpbeslut. Detta köpbeslutssteg kan via e-handeln göras på ett annorlunda sätt. 

Konsumenterna kan i sin bekvämlighet handla på Internet när de vill, hur de vill och 

vart de vill. Detta har även gett upphov till att fler impulsköp genomförs. Slutledningen 

av detta är att det krävs så pass mycket mindre ansträngning för konsumenterna att göra 

köpet då de inte behöver någon vidare planering eller avsätta tid för köpbeslutet.  
 

Efter de analyser som gjorts i denna studie påvisar dessa att efterköpsbeslutet i högsta 

grad gäller även på e-handeln och dess köpbeslutsprocess. De skillnader vi kan dra mot 

den traditionella köpbeslutsprocessen är att efterköpsbeslutet sker i större grad på 

Internet och är mer omfattande men trots detta är en enklare process. Sociala nätverk 

som forum och andra liknande plattformar möjliggör detta och gör det enkelt för 

konsumenterna att dela med sig av sina köp. Företag på e-handeln tillhandahåller även 

funktioner som gör att deras kunder kan recensera produkterna de köpt för att andra 

konsumenter ska få ytterligare information och komma till ett köpbeslut. Dessa 

möjligheter ges inte i samma utsträckning inom den traditionella handeln.  
 

Sammanfattningsvis kan slutsatser dras utifrån vad studiens resultat uppvisat och att de 

grundläggande stegen inom den traditionella köpbeslutsprocessen fortfarande gäller. 

Men dessa fem steg ser på Internet annorlunda ut och innehåller andra aspekter som gör 

att den bör anpassas och struktureras om för att kunna vara fullt applicerbar på e-

handeln vilket även Prasad & Aryasri (2009), Kohli et al. (2004) och Kwek et al. (2015) 

belyser.  
 

2. På vilka sätt kan den traditionella köpbeslutsprocessen anpassas till e-

handeln?  

Det är ingen hemlighet att e-handeln blir större och tar över försäljningen mer och mer 

från den traditionella handeln. Därför finns det ett växande behov av att nu förstå hur 

konsumenternas beteende ser ut på e-handeln för att kunna bli framgångsrik som företag 

på marknaden. Inom teorin är detta ett område det forskats till en viss del på, men inte 

tillräckligt för att kunna fastställa hur en konsument påverkas inom e-handelskanalen. 

Keen et al. (2004) talar om att det finns mycket forskning kring köpbeslutsprocessen i 
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traditionella kanaler och menar vidare tillsammans med Häubl & Trifts (2000), Kohli et 

al. (2004) samt Ashraf & Thongpapanl (2015) även att forskning saknas kring hur 

köpbeslutsprocessen ser ut vid e-handeln. Pavlou (2003) menar att en omfattande 

modell som förklarar vilka faktorer som driver konsumenterna att acceptera e-handel 

och köp online skulle vara användbar både för akademiker och företag. Det är därför av 

vikt för alla aktörer på marknaden att få en större förståelse för detta då konsumenterna 

idag kan använda sig av och växla mellan de båda försäljningskanalerna när de 

genomgår sin köpbeslutsprocess.  
 

Som Cheung et al. (2005) beskriver det använder man sig av den traditionella 

köpbeslutsprocessen för hur konsumenter handlar, trots att handeln idag mer och mer 

sker på Internet. Studiens resultat visar i allra högsta grad att den traditionella 

köpbeslutsprocessen fortfarande är aktuell. Konsumenterna har fortfarande en process 

som de går igenom vid ett köp, som inte är så långt ifrån hur den tidigare beskrivits 

inom teorin när man tillämpar den på e-handel. Det går alltså att applicera den 

traditionella köpbeslutsprocessen till viss del, men med ett par modifikationer skulle 

den kunna bli ännu mer anpassad för hur beteendet ser ut vid e-handel. Detta i linje med 

vad Kwek et al. (2015) beskriver som att de bestämmande faktorerna i konsumenters 

köpintentioner online måste utforskas samt Kohli et al. (2004) som menar att 

konsumenternas olika behov måste kunna förutses bättre i takt med att handeln online 

växer. 
 

Studiens resultat visar vidare på att vissa steg i köpbeslutsprocessen ska utökas i sitt 

omfång. Kohli et al. (2004) benämner detta som att Internet har en föränderlig påverkan 

på olika steg i processen men att det saknas en förståelse för konsumenternas beteende 

online. Den otroliga mängd av information som Internet tillhandahåller medför att 

konsumenten idag kan använda sig av det på ett annat sätt än hur det såg ut tidigare. Det 

kan vara i form av att kunna söka och jämföra men även att skaffa sig kunskap om 

produkter eller få intryck från andra. Därav kan man utifrån studiens resultat peka på att 

informationssökningen idag är ett mycket större steg än hur den tidigare beskrivits 

eftersom det finns mer information att få tag, vilket är i enlighet med vad Mittal (2013) 

menar då Internet effektiviserar och förbättrar konsumenternas användning. Utvärdering 

av alternativ sker även det i högre grad och bör utökas då man kan jämföra enklare på 
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nätet till skillnad mot att besöka flera olika fysiska butiker. En tydlig punkt är även det 

efterköpsbeslut som konsumenten använder sig av, här delas det med sig mer av sina 

köp och de upplevelser som det medfört eftersom tillgången till olika social nätverk har 

gjort det enklare att förmedla. Detta är något som ska tas i beaktning i 

köpbeslutsprocessen och därför är också det steget mer omfattande än hur det beskrivits 

tidigare i teorin. 
 

Det som har visat sig i denna undersökning är att bekvämlighet, förtroende, pris, 

informationssökning online och utbud är faktorer som visar sig ha en stor påverkan till 

varför konsumenterna väljer att köpa via e-handeln. Det är något som saknats tidigare 

då Kohli et al. (2004) menar på att det inte finns mycket studier kring varför 

konsumenter tar ett köpbeslut på e-handeln. Störst påverkan utav dem alla anser vi 

utifrån studiens resultat att förtroendet har och det skulle kunna integreras i alla fem 

steg i processen. Informationssökningen online ser ut på ett annat sätt idag än tidigare 

och påverkar egentligen främst det steget som redan existerar i processen. 

Bekvämlighet, pris och utbud ligger främst till grund för den process som sker innan 

själva köpbeslutet är taget och påverkar till valet av att välja e-handeln som 

försäljningskanal jämfört mot den traditionella handeln. Dessa faktorer som nämnts 

utgör i sig inte några nya steg som ska läggas till i den traditionella 

köpbeslutsprocessen. Men det är något man ska ha i åtanke för att förstå varför 

konsumenterna agerar som de gör vid ett köp, vilket Childers et al. (2002) menar 

tidigare inte har varit helt kartlagt. De olika förändringarna som e-handeln har fört med 

sig anser vi därför ska tas i beaktning vid den befintliga köpbeslutsprocessen och 

fungera som påverkande faktorer till den. Detta för att kunna applicera 

köpbeslutsprocessen bättre till den kontext och miljö som e-handeln utgör.  
 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget ger en ökad kunskap och förståelse om köpbeslutsprocessen på 

e-handeln. Studien visar att de grundläggande köpbeslutsprocesstegen är samma i den 

traditionella handeln likväl som online, men att stegens utföranden skiljer sig. Till 

skillnad från tidigare forskning visar denna studie på att vissa steg bör utökas i sin 

omfattning för att ge en bättre bild av hur konsumenterna agerar på e-handeln. Det som 

främst påvisas är att några av stegen i köpbeslutsprocessen ser annorlunda ut och har 



  

 

59 

effektiviserats i och med e-handeln. Ytterligare ett bidrag som studien kan framhålla är 

att ett antal olika faktorer på e-handeln som påverkar till hur konsumenterna beter sig 

online. Därför bör även de finnas med när man talar om köpbeslutsprocessen vid e-

handel som påverkande faktorer. 
 

Då vi undersökte köpbeslutsprocessen ur ett företagsperspektiv så kommer resultaten 

främst vara intressanta för företag som bedriver sin handel på Internet, men även 

traditionella handlare för att få kunskap om hur de ska hantera konkurrensen som e-

handeln står för. Den empiriska insamlingen ger exempel på vilka faktorer som får 

konsumenterna att välja e-handeln för att genomföra sina köp och är något som företag 

kan använda sig av för att påverka konsumentens köpbeslutsprocess. Den visar även på 

vilka hinder som konsumenten upplever i samband med köp vid e-handel. För att öka 

försäljningen ytterligare bör företag förbättra de områden som konsumenten upplever 

att den hindras av i sin köpbeslutsprocess. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara väsentligt att utföra ytterligare en kvalitativ undersökning med liknande 

respondenter som baseras på ett annat geografiskt läge. Att respondenterna valdes efter 

det geografiska läge som passade studien kan ha en påverkan i vad utfallet visade. 

Denna undersökning har inte inriktats mot någon specifik bransch vilket ger en mer 

generell bild e-handeln, och det skulle därför även vara intressant att undersöka om 

olika branscher skiljer sig vid köpbeslutsprocessen på e-handeln. 
 

Vidare vore det intressant att noggrannare undersöka stegen informationssökning och 

utvärdering av alternativ i köpbeslutsprocessen för att få mer ingående kunskap om 

dessa två steg då denna studie visar att dessa är större på Internet. Det gäller även 

efterköpsbesluten vilket studien visar erbjuder fler möjligheter att genomföra en 

utvärdering på grund av Internet och teknikens framgångar. 
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8 Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuguide 

Bakgrund respondent 

1. Kan du presentera dig själv och din bakgrund? 
2. Kan du presentera ert företag och vad er primära verksamhet är? 
 
E-handel 
3. Hur ser ni på konsumenternas beteende på e-handeln? 
4. Hur skiljer sig konsumentens beteende jämfört hur de agerar i den 

traditionella handeln? 
5. Hur tror du att e-handeln har förändrat hur man numera konsumerar? 
6. Vad anser du det finns för faktorer som lockar till att konsumera vid e-

handel? 
7. Vad kan den traditionella handeln erbjuda som inte e-handeln gör? 
 
Köpbeslutsprocessen vid e-handel 
8. Hur anser du att köpbeslutsprocessen ser ut på e-handeln? 
9. Kan du beskriva hur en konsument går tillväga när de gör ett köp vid e-

handel? 
10. Hur anser du att konsumenten skiljer sig i sin köpbeslutsprocess vid e-

handel jämfört med traditionell handel? 
11. Hur arbetar e-handelsföretag med att få konsumenter att köpa vid e-

handel? 
12. Hur skiljer sig det arbetet mot traditionell handel? 
13. De fem stegen behov, informationssökande, värdering av alternativ, 

köpbeslut och efterköpsbeslut utgör den traditionella köpbeslutsprocessen, 
hur ser de ut på e-handeln? 

14. Vad skulle kunna läggas till som nya steg inom köpbeslutsprocessen på e-
handeln? 

 
Andra påverkningar 
15. Vad vill du tillägga som du anser är viktigt inom ämnet som vi inte har 

ställt frågor om? 


