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Sammanfattning 

Vi har i denna uppsatsen gjort en kvalitativ undersökning enligt Grundad Teori 

(Grounded Theory). Undersökningen gjordes med hjälp av en fokusgrupp bestående av 

sex personer. Syftet med uppsatsen var att besvara frågan som avgör valet av butik på 

Internet.  

 

Vi har i undersökningen kommit fram till att det främst finns fyra faktorer som ligger till 

grund för hur köpbeslut tas. Dessa är pris, leveranstid, trovärdighet och mun till mun-

spridning (word of mouth). Av dessa gör vi bedömningen att den enskilt viktigaste 

faktorn är mun till mun-spridning. Internet möjliggör en oerhört snabb 

informationsspridning.  

 

Vi uppmärksammar också fyra olika köpbeteenden. Beroende på produktens art väljer 

konsumenten att antingen enbart köpa varan i butik, på Internet eller att kombinera dessa 

båda. Man beställer varan på Internet och hämtar sedan denna i butik eller så provas 

varan ut i butik och beställs på Internet.  
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1. Inledning 

 

I en artikel från 1997 förutspår Alba et al en utveckling av handeln på Internet där man 

som kund har en egen shopping-agent. Med hjälp av denna kan kunden snabbt hitta den 

optimala produkten vid varje köptillfälle. Riktig där är vi inte idag, så vitt vi känner till. 

Det närmaste skall då vara någon form av sökmotor eller de förslag om andra produkter 

man kan få när man till exempel köper en cd. Som kund kan man också använda sig av 

pricerunner (www.pricerunner.se) och andra prisjämförande verktyg men där krävs det 

dock att man vet vad man vill ha. Dessutom så är dessa sajter landsbundna och man kan 

inte jämföra över landsgränserna. Så länge länder har olika valutor som varierar över tid 

så blir en sådan jämförelse svår att göra. Dock kan detta sannolikt ändras radikalt vid ett 

eventuellt inträde i EMU. Så hur gör man idag som konsument när man vill handla på 

Internet? Hur jämför man priser? Var och hur hittar man produkterna? Dessa frågor har vi 

valt att undersöka lite närmare. Då Internethandeln är en relativt ny företeelse så hoppas 

vi med detta arbete kunna ge en inledande bild om hur konsumenter väljer leverantörer på 

Internet. Då detta är en liten undersökning så behövs mer forskning på området. 

Dessutom så är såväl utvecklingen av Internet som globaliseringen en ständigt pågående 

process varför dagens sanningar sannolikt ej är morgondagens. Kanske kommer vi om 

några år ha nått så långt i utvecklingen att vi som konsumenter bara skriver en fråga och 

så letar shopping-agenten upp varan åt oss så som Alba et al redan 1997 förutspådde.    

 

 

2. Tidigare forskning 

 

2.1 Globala konsumenter 

Internet är en global företeelse och som svensk kan man idag välja att göra sina inköp i 

princip var som helst i världen. Redan innan introduceringen och spridningen av Internet 

var det för många företag viktigt att sprida sitt varumärke över världen. Man kan idag 

finna en Ericssontelefon i världens alla hörn. Således är det relativt lätt att idag jämföra 

produkter mellan länder på Internet. Dock så finns det vissa hinder som begränsar denna 

handel såsom tullar och skatter. Dagens teknologi och varumärkeskännedom möjliggör 
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således handel över landsgränser. Men trots detta är många av dagens konsumenter inte 

globala konsumenter. 

 

Enligt en undersökning som gjordes 2001 är det felaktigt att prata om globala 

Internetköpare. Beroende på Internetvana och hemland är människor olika intresserade av 

att handla på nätet. Människor tenderar att handla på sajter inom den egna regionen, 

amerikaner till exempel väljer engelsspråkiga sajter i första hand. Bland de som handlar 

på nätet finns det skillnader mellan konsumenter i olika länder vilka andra länder de kan 

tänka sig att handla ifrån. Ett budskap kan på grund av kulturella skillnader missförstås av 

människor i eller från andra regioner. (Lynch, Beck, 2001) 

 
2.2 Internetvana och e-handel 

Det finns tydliga skillnader mellan vana Internetanvändare och ovana. Ju mer tid en 

person använder Internet desto större är chansen att de handlar på Internet både vad det 

gäller hög- och lågrisk produkter. Nordamerikaner är de som handlar mest medan asiater 

inte gärna handlar på nätet. Undersökningen visar att det, trots att det är möjligt, inte är en 

bra idé att använda en global strategi på Internet utan att den bör anpassas. Inte 

nödvändigtvis efter land men efter regioner. (Lynch, Beck, 2001) 

 

De personer som handlar på Internet är personer med hög Internetvana. 2001 gjordes en 

undersökning om matinköp på Internet som visade på detta. (Dahlén, 2001). Människor 

som handlar på Internet gör enligt den undersökningen färre impulsinköp än då de 

handlar i traditionella butiker (Ibid, sid 100). De planerar också sina inköp bättre (Ibid, 

sid 101).  

 

Dahlén kommer också, i sin avhandling, fram till att ovana Internetanvändare nås med 

banners, pop-up och pop-under medan dessa har sämre effekt på vana Internetanvändare 

som inte ser dem eller klickar ned dem utan att mottaga budskapet (Ibid, sid 53). Det är 

därför intressant att ta reda på hur vana Internetanvändare hittar till och väljer butiker på 

Internet. 
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2.3 Pris och plats 

Förutom tillgängligheten av världens alla butiker i närmaste dator är priserna på Internet 

lägre än i butik. Vi har inte hittat någon färsk undersökning men år 2000 var priset på CD 

och böcker mellan 9 och 16 procent lägre på Internetbutiker än i vanliga butiker. Priserna 

är räknade inklusive frakt och eventuella skatter. Undersökningen är dock gjord i USA 

och inom USA.  (Brynjolfsson och Smith 2000) Framförallt är prisjämförelser enkla att 

göra när alla butiker finns i din egen dator.  

 

”Plats, plats och plats är det klassiska svaret på frågan vad som är de tre viktigaste 

faktorerna när det gäller detaljhandel.  Utvecklingen av e-handel reducerar vikten av 

plats” (Alba et.al, 1997, sid 46, vår översättning). Det gäller framförallt produkter med, 

som Lal och Sarvary (1998) benämner, digitala attribut. Alltså egenskaper som kan 

presenteras digitalt.  På till exempel en cd-skiva kan man presentera fodralet med bild och 

ge ljudexempel så att konsumenten vet vad hon köper. När det gäller produkter med 

ickedigitala attribut, som till exempel kläder, som konsumenten ofta vill prova finns 

fortfarande ett starkt behov av en fysisk marknadsplats. Detta kan öka märkeslojaliteten i 

framtiden. (Lal och Sarvary, 1998). Artikelförfattarna menar att konsumenterna väljer att 

köpa de märken som de känner till de ickedigitala attributen för. Finns redan den 

kunskapen räcker det med den information som kan göras tillgänglig på Internet. Kunden 

kan då välja att köpa den på Internet eller genom att besöka en butik skaffa sig kunskap 

om andra märken. Kombinationen Internet och vanliga butiker kan ge högre vinster i 

framtiden då märkeslojaliteten kan öka. (Ibid)  

 

2.4 Framgångsfaktorer för e-handel 

Det finns fem viktiga variabler för att en e-handelssatsning skall lyckas:  

1. Distributions effektivitet.  

2. Komplementvaror i lager.  

3. Samlande och utnyttjande av kundinformation.  

4. Presentation av elektronisk information  

5. Unika produkter.  

(Alba et.al, 1997, sid 46, vår översättning) 
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Med distributionseffektivitet så menar författarna ej en snabb leverans till kund utan en 

effektiv hantering för att hålla ned en kostnadsdriven apparat. Att skicka en försändelse 

till kund istället för fyra olika och att ha struktur där man skickar alla produkter till ett 

land eller en stad med samma frakt. Samtidigt får givetvis denna effektivisering ej 

innebära en försämring i leveranshastighet till slutkund. Komplementvaror är ett sådant 

sätt att effektivisera. Att få kunden, genom att föreslå andra produkter, att köpa mer vid 

varje tillfälle ger en billigare distribution då kostnaden kan slås ut på fler produkter. 

Därför är det också mycket viktigt att ”lära känna” kunden så att man kan föreslå rätt 

produkter och detta kan också ge en högre kundlojalitet. Företagen bör också lägga vikt 

vid att skapa användarvänliga sidor och skapa en atmosfär som tilltalar kunderna. Ett 

annat sätt att skapa kundlojalitet är att erbjuda ett unikt sortiment som kunden inte finner 

någon annanstans. (Ibid)  

 

2.5 Mun till mun-spridning 

Om en butik misslyckas i någon eller några av dessa kategorier så kan informationen 

spridas snabbt mellan konsumenterna. Information från en missnöjd kund finns 

tillgänglig för alla. Mun till mun-spridning har i och med Internet fått en mycket större 

genomslagskraft än tidigare. Redan 1967 publicerades en artikel i ämnet.  

 

”När det sägs negativa saker om en ny produkt så är det 24 procent mindre troligt att 

personer som hört det negativa köper produkten. När det gäller positiva kommentarer så 

resulterar det i 12 procents högre chans att personen köper produkten.” (Arndt, 1967, 

sid. 292, vår översättning) Negativa åsikter om en produkt gör alltså mycket mer skada än 

vad positiv gör nytta. 

 

Ett exempel på konsekvenserna av negativ åsiktsspridning och hur oerhört snabbt detta 

sker finner vi i en artikel av Mahajan et al (1984). De undersökte vikten av mun till mun-

spridning när det gäller val av film. Anledningen till att man valde film var att just filmer 

är det som är mest beroende av just mun-till-mun-spridning. Den enskilt viktigaste 

faktorn för information för en kommande film kom från en väns åsikt alla veckor utom 

den första i mätperioden då marknadsföringen var viktig. Artikeln ger ett exempel på hur 
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oerhört stor påverkan en negativ åsikt kan ha. Undersökningen visade att filmbesökare 

som stod och väntade på sin film återlöste sina biljetter om de som kom ut från biografen 

sa negativa saker om filmen de köpt biljett till. 

 

 

3. Syftet med undersökningen 

 

I sökandet efter tidigare forskning har vi inte funnit någon undersökning om hur valet av 

butik görs av konsumenter. Det närmaste är undersökningen om att människor väljer 

butiker som geografiskt återfinns i den världsregion konsumenten själv finns i när de får 

en konkret uppgift att lösa. I artikeln ombeds de medverkande att beställa en cd-

spelare.(Lynch, Beck, 2001) 

 

Vad är det som avgör deras val av butik?  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en 

grupp människor väljer butik på Internet.  
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4. Forskningsansats 

 
4.1 Grundad Teori 

Då vi i inledningsskedet av detta arbete hade svårt att hitta relevant forskning beslutade vi 

oss för att använda Grundad Teori. Begreppet Grundad Teori (GT) introducerades 1967 

av sociologerna Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss. De studerade döden och 

döendet och publicerade boken The Discovery of Grounded Theory. (Glaser & Strauss 

citerad i Seldén 2004) 

 

I boken Basics of grounded theory analysis ( Glaser, 1992) är det tydligt att de två 

grundarna av Grundad Teori har skilda åsikter om hur teorin egentligen skall tillämpas. I 

introduktionskapitlet redovisas en brevväxling mellan Glaser och Strauss där Glaser 

anklagar Strauss för att skriva missvisande om Grundad Teori i Basic Qualitative 

Research, 1988. Glaser använder ord som ” i en extrem grad och till och med i en 

förstörande grad.” (Glaser, 1992, sid 1). Glaser fortsätter med att skriva ”…//Du skrev om 

en helt annan metod så varför kalla det Grundad Teori? Det indikerar att du aldrig förstod 

vad vi gjorde//..(Glaser, 1992, sid 2). För att tydliggöra Grundad Teori skrev då Glaser 

Basics of grounded Theory Analysis och det är den boken vi i första hand utgår ifrån.  

 

Grundad Teori bygger på att teori bör utgå från iakttagelser i verkligheten. Till skillnad 

mot andra forskningsansatser där en teori ska testas ska det insamlade materialet generera 

teori. Materialen ska sedan kodas och sorteras. Litteratursökning och 

kunskapsinhämtning görs efter att undersökning genomförts. Teorikopplingen blir aktuell 

först vid sorteringen, alltså strax innan själva uppsatsskrivandet. (Bob Dick 2000-2005) 

 

Jämfört med en traditionell undersökning blir arbetet enligt Grundad Teori bakvänt. Detta 

för att man inte ska söka bekräftelse på befintliga teorier utan direkt utgå ifrån 

verkligheten.  
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4.2.1 Kodning och sortering 

Kodning och sortering är viktigt efter att data från verkligheten samlats in. Genom att 

noga gå igenom materialet framträder kategorier. Glaser uttrycker det på detta vis: 

 

Kodning: Göra sig en föreställning av det insamlade materialet (datan) genom konstant 

jämförelse av händelser, och händelser med  koncept för att fler kategorier och dess 

egenskaper ska framträda. 

 

Öppen kodning: Det initiala steget av konstant jämförande analys, innan begränsningen 

av kod till en kategori och dess egenskaper – eller selektiv kodning. Personen som 

analyserar startar utan någon förutbestämd kod- han är hel och hållet öppen för 

materialet. (Glaser, 1992, sid 38 vår översättning). 

 

Öppen kodning innebär att kodningen görs förutsättningslöst, helt utan förförståelse och 

antaganden. Frågan :” Vilken kategori eller egenskap av en kategori indikerar denna 

händelse?” ska ställas. (Glaser, 1992, sid 39, vår översättning)  

 

4.2.2 Kritik mot Grundad Teori 

Det finns två centrala teman i Grundad Teori: Skapandet av teorier och att undvika fällan 

att verifiera. (Seldén, 2005, sid115)  

 

En styrka med Grundad Teori är att det ger en möjlighet att upptäcka nya saker då teorier 

kommer från verkligenheten och verkligheten inte ska verifiera en redan befintlig teori. 

Svagheten är att grundtanken i Grundad Teori är att undersökningen skall göras 

förutsättningslöst. 

 

Data genererar inte teori. Forskaren genererar teori. (Seldén , 205 sid 127) En svårighet 

med Grundad Teori är att forskaren, för att vara forskare, har en mängd förkunskaper. 

Detta gör att alla har en förförståelse som påverkar undersökningen.  
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Seldén, 2005, påpekar vidare fyra svagheter  hos Grundad Teori som bör hållas i åtanke 

när metoden används:  

 

• Pedantisk kodning – Den tekniska svansen piskar den teoretiska hunden. 

 

• Att tappa sammanhanget vid kodningen – bara noter, ingen melodi. 

 

• Brist på insikt vad gäller för-förståelse vilket gör okunskap till en styrka. 

 

• Produktion av allmänkunskap på medverkande nivå vilket motarbetar teorier – 

trivial kunskap. (egen översättning, sid 127) 

 

4.3 Hur vi använt Grundad Teori 

Vid kodningen granskade vi ingående materialet i sin helhet och fann slutligen fyra teman 

(pris och leveranstid, olika köpbeteenden, trovärdighet och mun till mun-spridning) som 

fokusgruppen själva ansåg viktiga och återkom till. Frågorna vi ställde var breda och de 

exakta ämnena valdes av deltagarna själva. 

 

Exempel på fråga ”Det första köpet på Internet. Kommer ni ihåg varför…hur kom det sig 

att ni köpte den första saken på Internet?” 

 

I fokusgruppsundersökningen så har vi som intervjuare valt att ta en mycket passiv roll 

och endast ställt frågor när vi så har ansett det nödvändigt för att föra diskussionen 

framåt. Vi har valt detta angreppssätt för att undvika att våra teorier och uppfattningar 

skall påverka deltagarna utan att det är just deras åsikter som skall föras fram. Det 

undersökningsområde som vi ursprungligen valt har varit, något diffust, hur man väljer 

en shoppingsida framför en annan på Internet. Självklart har vi läst en del teorier och 

hade våra egna uppfattningar om vad denna undersökning skulle kunna komma fram till 

men i valet av frågor och utformningen av fokusgruppsdiskussionen har vi så långt det är 

möjligt försökt bortse från detta och mycket av tidigare forskning har vi hämtat efter 

intervjutillfället. 
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De fyra olika teman som vi har fokuserat vår undersökning på är således ”valda” av 

fokusgruppen. Vi kommer nedan att mer utförligt gå igenom dessa olika teman och enligt 

Grundad Teori metoden se om de kan förankras i litteratur och tidigare forskning på 

området.  Dessa fyra teman anser vi presentera en god bild, om än inte hela sanningen, 

om hur man som konsument väljer en butik på nätet.  

 

4.4 Fokusgrupp 

Då vi förutsättningslöst ville ta reda på hur besluten om att handla på en specifik sajt 

gjordes valde vi att använda en fokusgrupp. Valet av fokusgrupp istället för enskilda 

intervjuer beror på att deltagarna genom sina svar hjälper andra att minnas saker som de 

annars kanske inte kommit på att berätta om. (Merton, Fiske & Kendell sid. 46) 

 

Det finns flera för och nackdelar med denna metod. En fördel är att, om gruppen 

fungerar, kan det framkomma intressanta attityder som är svåra att upptäcka i personliga 

intervjuer eller slutna frågeformulär. En nackdel är att varje grupp kan ge negativ 

påverkan på de som deltar. Till exempel rädsla för att svara fel eller att någon eller några 

personer i gruppen svarar det de tror att de borde svara för sin egen image skull. Det är 

därför viktigt att uppnå ett så informellt möte som möjligt för att lyckas med 

gruppsamtalet.(Claudia Puchta & Jonathan Potter, 2004). 

 

Att deltagarna identifierar sig innan de talar avråder Robert et al från då det stör det 

naturliga samtalet. (Merton, Fiske & Kendell sid. 140) För att kunna hålla isär personerna 

på bandet begränsade vi gruppen till sex personer. 

 

Samtliga deltagare i gruppen handlar på Internet och är mellan 27 och 36 år. Tre män och 

tre kvinnor, alla boende i Stockholm. Samtalet spelades in på band och skrevs ut i 

efterhand. Vid val av deltagare till fokusgruppen så har vi sökt efter en jämn 

könsfördelning men den enskilt viktigaste faktorn var att de som deltog i undersökningen 

skulle vara mycket vana Internetanvändare mellan 20-40 år. Dessutom ville vi i gruppen 

ha med åtminstone ett par stycken som handlat både på svenska och internationella 
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butiker. Vi har valt ut deltagarna genom kontaktnät (genom vänners rekommendationer) 

och efterlysning via ett närverk på Internet.  

 

Innan diskussionen inleddes fyllde deltagarna i varsitt formulär med information om 

ålder, utbildning och om de handlar på svenska och/eller internationella sajter. Det visade 

sig att samtliga handlat både på svenska och internationella sajter.  

 

Deltagarna i fokusgruppen är: 

A: Kvinna 29 år, Egen företagare, två Universitetsexamen, handlar både på svenska och 

internationella sajter. 

B: Man 29 år, It-konsult, jobbat med datorer i 8 år,  Fil. Kand. handlar på svenska och 

internationella sajter. 

C: Kvinna, 27 år, Teknisk it- konsult, har arbetat med datorer sedan 1998, Gymnasienivå, 

handlar på svenska och internationella sajter. 

D: Man, 34 år, Gränsnittsprogrammerare, Jobbat med datorer i 8 år. Universitet men ej 

examen, handlar på svenska och internationella sajter. 

E: Kvinna, 36 år, Filmproducent/ filmare, jobbat med datorer i mer än 10 år, 

Universitetsexamen, handlar på svenska och internationella sajter. 

F: Man, 33 år, Pressekreterare, Universitetsexamen, handlar på svenska och 

internationella sajter. 

 

För att en fokusgrupp ska fungera bra bör deltagarna vara intellektuellt homogena. Om 

skillnaderna är för stora kan det hämma deltagarna att delta i diskussionen. (Merton, 

Fiske & Kendell sid. 137) Vi har försökt att ta hänsyn till denna variabel. Alla i gruppen 

utom en har en Universitetsexamen. Den person som saknar en examina har dock under 

många år arbetat på en hög position i ett företag varför hon inte bör känna sig hämmad i 

detta sammanhang.  

 

En nackdel med en fokusgruppsdiskussion är ”Ledareffekten” som lätt uppstår i en grupp. 

Att en person tar på sig ledarrollen och därmed hämmar de andra.(Merton, Fiske & 
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Kendell sid. 148) Det gjorde den också i vår undersökning och för att mildra denna effekt 

ställde vi följdfrågor till olika personer i gruppen.  

 

Vi utförde gruppintervjun hemma i ett vardagsrum där alla satt placerade runt ett bord för 

att undvika klassrumskänslan som kan göra att gruppen känner att de måste svara rätt på 

frågorna. (Merton, Fiske & Kendell sid. 139)  
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5. Resultat 

 

Vår analys av materialet från fokusgruppsintervjun har genererat fyra teman som 

påverkar valet av e-butik. Dessa fyra teman är: Pris & leveranstid, Olika köpbeteenden, 

Trovärdighet och Mun till mun-spridning.  

 

5.1 Pris och leveranstid 

Priset på Internet är lägre än i den vanliga detaljhandeln (Brynjolfsson och Smith 2000) 

och det är en anledning till att de medverkande i fokusgruppen väljer att handla på 

Internet. I vår undersökning har vi kunnat konstatera att priset enskilt inte alltid är av 

betydelse men kombinerat med en snabb och effektiv distribution är det, om inte en 

avgörande orsak till val av nätbutik så en mycket viktig som Alba et al (1997) också 

menar i deras artikel om e-handel. Det är också en viktig faktor till att man väljer att 

handla på Internet framför en vanlig butik. Vi kan konstatera att i vår fokusgrupp så är 

man relativt eniga om att leveranstiden är den enskilt viktigaste faktorn av de två. 

 

Nä, det spelar ingen roll om det kostar 20 spänn. När man köper vill man ha 

därför så…Det kan ju också va så att man inte orkar gå och ställa sig i en kö 

nånstans. Man vill ju inte ha ett mail där det står, nu har vi tagit dina pengar. 

Varan är slut men vi får nya om tre veckor. Då hade jag nog valt att ställa mig i 

den där kön…. 

 

Detta blir en mer viktigt om priset på den valda varan är lågt. Personerna i gruppen vill 

inte vänta på en vara i tre veckor för att tjäna en mindre summa pengar, då kan man lika 

gärna köpa den på en vanlig butik. 

 

Det tycker jag är det absolut viktigaste, att det finns i lager… finns det inte i lager 

då beställer jag inte. Så priset är inte så jävla…det kostar ju…visst det kan skilja 

jättemycket…men man behöver inte gå dit där det är dyrast…men att spara en 

hundring för att få det här tre veckor senare…då skulle jag hellre betala två 

hundra för att få den nu än hundra och få den om en månad. 
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En gängse uppfattning är också att man hellre väljer en svensk sajt framför en utländsk då 

just leveranstiden är så pass viktig. Man kan dock tänka sig att köpa varan från en 

utländsk butik om priset är väsentligt lägre eller om produkten är unik på såsom Alba et 

al (1997) beskriver. En faktor som kan vara relevant är att samtliga medverkande i 

fokusgruppen är bosatta i Stockholm och därmed har tillgång till ett stort utbud av varor i 

detaljhandeln. För någon bosatt på en mindre ort där varan ej finns tillgänglig så kanske 

leveranstiden inte har riktigt samma betydelse.  Vi kan också konstatera att priset verkar 

ha en större betydelse, i vår undersökningsgrupp, från början än vad det har idag. Vid det 

första köptillfället var priset rent av den enskilt viktigaste faktorn men med tiden så 

ändras denna uppfattning. På frågan om hur det första köpbeslutet togs fick vi svaren: 

 

Jag köpte en DVD-film och det var för att den var billigast där. 

 

Jag kommer inte ihåg om det var CD eller bok det beror på vad som kom först där 

Boxman eller … det var ett löjligt lågt pris helt enkelt. 

 

5.2 Olika köpbeteenden 

Lal & Sarvary (1998) påpekar att varor kan ha digitala och/eller ickedigitala attribut. 

Digitala attribut är sådant som enkelt kan förstås med hjälp av fotografier, ljud och text. 

Dessa typer av produkter presenteras med lätthet på Internet. Produkter med enbart 

sådana egenskaper är de som personerna i fokusgruppen säger att de köper på Internet.   

De köper alltifrån CD-skivor, böcker, dvd-spelare, resor och till och med en julgran via 

Internetbutiker. Kort sagt är det ganska få varor som de inte kan tänka sig att köpa via 

Internet. På en rak fråga om vad gruppen ej kunde tänka sig att köpa så var det endast två 

saker som nämndes, kläder och matvaror. Kläder är i stort sett alla överens om att de 

hellre köper via fysisk butik än på Internet (ett undantag finns vilket vi återkommer till 

nedan) och när det gäller mat så var det endast en av personerna som inte kunde tänka sig 

ett inköp via Internethandel.  
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Sånt som man vill känna och ta på. Kläder skulle jag inte köpa på Internet. Men 

jag gillar inte heller postordergrejer.  Jag vill kunna känna och se att det håller 

och... 

 

De manliga deltagarna kunde dock tänka sig att köpa underkläder via Internet då man ej 

behöver prova dessa. Ett önskemål om att kunna prenumerera nämndes. De kunde också 

tänka sig att köpa storpack av dessa.  

 

Kläder har jag köpt men bara t-shirtar, kalsonger, bara den typen av.. som man 

inte behöver prova. 

 

Kan man skaffa sig information om de ickedigitala attributen någon annanstans så är det 

möjligt att köpen ändå görs på Internet. Idag finns möjligheten att prova varor i butik och 

sedan köpa dem på Internet. I vår fokusgrupp fanns det lite olika uppfattningar om detta. 

Det verkade också som att uppfattningen varierade lite beroende på vad det var för typ av 

vara. Genomgående var det ok att köpa t.ex. böcker och cd-skivor på nätet men när det 

gällde kläder så var uppfattningen att man ville prova kläder innan man köpte dem och 

därför hellre köpte dem direkt i butik. Det fanns dock ett undantag, en person i 

undersökningen tyckte att det var helt ok att först prova varan i butik och sedan gå hem 

och köpa den på Internet till ett lägre pris. 

 

Hårda paket kan man köpa på Internet men mjuka paket måste provas….stan är 

provrummet medan man handlar på nätet. 

 

Detta var dock något som splittrade gruppen, det var rent av en person som aktivt 

motarbetade hela idéen då det var illojalt mot den butik som sålde kläderna. 

 

Sen tycker jag att det är lite fräckt att se stan som en provrum också. Det är ju 

ändå butiksinnehavare som har tagit kostnaden för att ha en butik. Det enda du 

vill göra är att prova deras kläder och sen gå hem… då tycker jag att du har 

utnyttjat deras förtroende på ett lite taskigt sätt. 
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Detta stämmer väl överens med Lal et als (1998) påpekande om digitala attribut och icke-

digitala attribut, vissa saker kräver fysiskt granskande men detta betyder inte att dessa 

varor inte kan köpas på Internet efter ett besök i en butik. En annan anledning till att 

många i vår grupp ej kunde tänka sig att köpa kläder via nätet, efter att först ha provat 

dem i butik, var att de då var rädda att de inte skulle få tag på dem och att någon annan 

skulle hinna före. Dessutom så rådde en osäkerhet då man inte visste om varan fanns att 

köpa på Internet överhuvudtaget.  

 

Stan som provrum… jag vet inte … jag tycker att kläder passerar så himla kvickt. 

Hittar man något så vill man ha det och jag litar inte på hur det ser ut när det 

fotat det på nätet och det är sällan det finns…det kanske skulle va annorlunda om 

jag visste att det jag såg i butiken fanns billigare på nätet men som det känns nu 

så passerar kläder fort och jag kan inte se stan som ett provrum. 

 

I gruppen kan man således dra slutsatsen att majoriteten ej kan tänka sig att köpa kläder 

via Internet men ej heller detta är hela sanningen. En del i gruppen kunde tänka sig att 

köpa kalsonger och strumpor via butik på nätet. Här verkade behovet av att prova inte 

särskilt stort.  

 

I fokusgruppen förekom också ett inköp av vitvaror på Internet efter ett besök i butik. Där 

valde man dock inte att köpa från den butik på nätet som hade de lägsta priserna utan 

köpte dessa direkt från samma butiks hemsida. Anledningen till denna lösning var att 

man då kunde få varorna hemkörda och då egen bil saknades var detta anledningen. 

 

Vi köpte nästan alla vitvarorna via nätet…till vårt kök…då satt vi ju och tittade 

igenom då fanns det en massa bra…. 

 

Men det var mest av praktiska skäl…vi köpte ju från alla de stora 

vitvarukedjorna…men vi har ingen bil och då…det kostade väl ungefär lika 

mycket som om vi hade åkt och köpt dem och fraktat hem de själv.. 
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Vi har således kunna konstatera att i en del fall handlar man direkt på Internet och i en del 

fall tittar man på varan på stan och gör därefter inköpet via Internet. När det gäller en del 

varor så väljer de flesta att köpa denna endast i en fysisk butik. Det finns också ett 

ytterligare alternativ och det är att man hittar varan på Internet och sedan köper/hämtar ut 

den i butik. 

 

Vi har suttit i ett och halvt år mittemot webbhallen och det är ganska praktiskt att 

beställa nått på morgonen att gå ner på lunchen och hämta det och slipper stå i 

den där kön. Då har man bokat upp det man har köpt. 

 

När det gäller vissa varor så suddas gränserna således till viss del ut mellan fysiska och 

digitala butiker. Detta stämmer också mycket väl överens med Alba et als (1997) teori om 

att e-handel minskar betydelsen av plats.  

 

5.3 Trovärdighet 

Som vi tidigare diskuterat är pris och leveranstid viktiga variabler för personerna i 

fokusgruppen när det gäller att välja butik på Internet. Trovärdighet är en annan viktig 

komponent för deltagarna. Exakt vad trovärdighet är verkar vara svårt att definiera. Det 

varierar mellan gruppdeltagarna och det verkar baseras mycket på känsla. 

 

Jag tror att den här designgrejen… eller den här känslan man får har med 

designen att göra. Är det ful och billig design så känns det mer sannolikt att man 

blir lurad. Är det en dyr och fin katalog och det ser proffsigt ut och bilderna är 

ordentligt och det är logiskt och så där så känns det mer som en riktigt sajt tycker 

jag. 

 

Trovärdigheten sitter alltså, enligt flera i gruppen, i en snygg design. Ingen av deltagarna 

i gruppen kan dock riktig definiera vad de menar med en snygg design. Dessutom så 

påpekar de också att det inte finns någon direkt logisk grund för dessa åsikter men det är 

ändå en del i valet av butik.  
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Det tycker jag också tror jag men egentligen känner jag att det är helt galet. Men 

jag gör det hela tiden men det finns egentligen inga belägg… 

 

Om jag skulle lura nån på pengar skulle jag göra en snygg sajt. 

 

Förutom det visuella intrycket anser personer i gruppen att funktionalitet på sajten bidrar 

till trovärdigheten. En butik med ”trasiga” länkar uppfattas som mindre seriös. Tydlig och 

överskådlig information kring köp, leverans och returrätt är också viktiga delar i 

bedömningen av företaget.  

 

Jag tycker i och för sig att en sajt som funkar helt och hållet, då känns det lite 

seriösare. Om man går på en länk och kommer till fel vara eller…då känns det 

oseriöst. Deras uppsåt att leverera behöver egentligen inte ha med att göra hur 

bra deras sajt är men det är liksom det man har att gå på. 

 

Och sen hur FAQ är och hur kundtjänsten funkar gör ju att de verkar begripa hur 

det går till och att de har ordentliga returer. Att de är väldigt tydliga på många 

sånna sätt. 

 

Detta stämmer väl överens med Alba et als (1997) påpekande att presentation av 

elektronisk information är viktig för att en butik skall bli framgångsrik på Internet. 

 

Trots att alla i gruppen handlar på internationella sajter finns det vissa betänkligheter när 

det gäller landtillhörighet. Vissa länder bör man, enligt gruppen, ej handla ifrån då risken 

att man blir lurad är för stor eller då det tillkommer tull och moms som gör varan betydlig 

dyrare. När det gäller tull och moms så ligger en stor del av osäkerheten i att man inte 

riktigt vet om och hur mycket som kommer att läggas på priset. Man kan således inte 

göra en relevant jämförelse och då handlar man istället från ett land där man vet att inga 

påslag görs.  
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…Är det då en företagssajt i Ryssland där jag vet att det finns personer som vill 

placera suspekt verksamhet. Med dålig myndighetskoll och så vidare. Då känns 

det lite motigt att handla där. 

 

Detta skulle kunna förklaras av Lynch & Becks (2001) resultat att Internetkonsumenter 

väljer att köpa produkter från e-butiker i länder inom samma region. Kulturskillnader 

skulle kunna vara en orsak till den negativa uppfattningen om ryska e-butiker. Ingen i 

gruppen hade någon dålig erfarenhet att bygga sina fördomar på. 

 

När det gäller amerikanska e-butiker fanns det flera i gruppen som tidigare handlat på 

dem. Idag undviker de dock att göra detta vilket inte riktigt kan förklaras i någon 

förändrad uppfattning om USA och dess kultur utan snarare beror på Svenska 

myndigheters hårdare kontroll av importerade varor. Detta gör att risken för tull- och 

momspåslag har ökat markant. Att inte veta vad slutpriset för en vara blir gör att 

deltagarna avstår från köp eller köper varan någon annanstans. 

 

…i alla fall för x antal år sedan var det ju så mycket billigare att handla det mesta 
från USA… 

 
Nu finns det väll ingen som handlar från USA vad jag vet… 

 
På med momsen ba… 

 

5.4 Mun till mun-spridning 

Det finns en rad olika faktorer som avgör var man som konsument väljer att köpa en vara. 

I vår fokusgrupp har vi som nämnt ovan kommit fram till att en del sådana faktorer är 

pris, leveranstillförlitlighet, land som butiken ligger i med mera. Enligt gruppen så är 

dock den enskilt viktigaste variabeln rekommendationer från andra konsumenter. Detta är 

i sig inget nytt då andra konsumenters åsikter sedan lång tid tillbaka har påverkat 

blivande konsumenters beslut (Mahajan et al, 1984 och Arndt, 1967). Men med 

tillkomsten av Internet så har snabbheten och spridningen av andra konsumenters åsikter 

kraftigt ökat. Idag kan en konsument i Malmö nås av information från en konsument i 

Umeå på några sekunder. Det krävs dock en viss vana vid Internet för att veta var 
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informationen finns tillgänglig. Michael Dahlén konstaterar i sin doktorsavhandling 

(2001) att de som handlar på Internet har hög Internetvana. Genom vår fokusgrupp, som 

samtliga är vana Internetanvändare, kan vi konstatera att de innan ett köpbeslut tas noga 

kontrollerar vad andra konsumenter tycker om nya leverantörer. Informationen når de 

genom bekantskapskretsen och forum.    

 

Jag skulle aldrig handla utan att gå och titta i forum där…det är alltid nån som 

har varit inne och handlat på den här sajten tidigare med gott eller dåligt 

resultat. 

 

Ett exempel på forum som kommer upp under gruppintervjun är prisjakt. 

 

Prisjakt tillexempel…den är ju än så länge driven i sån slags privat regi och där 

har man till exempel lagt in då..det här företaget har tvivelaktigheter hos 

kronofogden. Det kan vara väldigt många som har gett dem ett lågt betyg för att 

de inte levererar i tid…eller de sköter inte returerna eller sådär… 

 

Prisjakt började som ett privat initiativ men vid närmare granskning så finner vi att det 

idag drivs som ett vinstdrivande företag. De lägger dock stor vikt vid att framhålla sin 

opartiskhet.  

 

Vår ambition är att lista samtliga butiker och produkter från samtliga tillverkare 

oavsett om de sponsrar Prisjakt på något sätt, eller inte. Därigenom kan vi 

garantera att våra besökare ser en sann bild av produktutbud och prisläge.” 

(www.prisjakt.se. 2006) 

 

På samma sätt som i artikeln, av Mahajan et al (1984), om filmbesökare har personer i ett 

forum på Internet stor betydelse för om en person skall handla på en Internetsajt eller 

inte. Här finns information att tillgå dygnet runt från människor i hela landet (eller från 

hela världen om man vill det). Då inköp ifrån andra länder ger tull och momspålägg kan 

det vara så att svenska konsumenter i första hand lyssnar på andra svenska konsumenter. I 
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likhet med biobesökarna, i ovan nämnda artikel, så väljer personerna i vår fokusgrupp att 

genom forum lyssna på information från tidigare konsumenter trots att de inte vet något 

om de som delger denna information. På många biografer idag så går man ut en annan 

väg än den man kom in igenom men denna möjlighet har inte sajtägarna. Ytterligare en 

skillnad i jämförelsen mellan biobesökaren och Internetkonsumenten är också att 

informationen får en oerhört mycket snabbare spridning och mer omfattande sådan via 

Internet än mellan de enskilda biobesökarna.  

 

Forum används inte bara för att kolla om en sajt är bra och seriös eller inte utan också för 

att få tips om hur man hittar nya internationella sajter. På Pricerunner och liknande sajter 

listas enbart svenska sajter men samtliga deltagare i fokusgruppen handlar också  på 

internationella sajter. På frågan om hur internationella sajter hittas svarar en av 

deltagarna: 

 

Personligen har jag varit inne och läst på forum..där finns det alltid folk som 

letar runt …var det är billigare och det har nog ökat väldigt mycket i och med EU 

tror jag..där får man alltid tips om sajter …här skiljer det jättemycket och då 

handlar man ju där…testar i alla fall att köpa nånting och går det bra så… 

 

 

Trots tillgången till Internet med en stor mängd forum så är tips från vänner och bekanta 

minst lika viktigt som förr, här kommer tipset från någon man känner och litar på. 

 

Ja så får man tips från vänner …ja jag var och köpte där.. så vet man ju inte 

varifrån de fick tipset typ…i alla fall för x antal år sedan var det ju så mycket 

billigare att handla det mesta från USA…. 

 

Således kan man konstatera att med en ökad vana och användning av Internet så kommer 

denna informationsspridning bara att öka. Vikten för företagen att bevaka vad som sägs 

om dem och deras produkter får allt större betydelse. Som Dahlén (2001) konstaterat ser 

inte vana internetanvändare banners för kända varumärken. Betydelsen av 
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marknadsföring genom banner och pop-up fönster minskar således med att användaren 

blir mer erfaren. 

 

Sidor som har för mycket pop-ups retar gallfeber på mig. Typ när det är för 
mycket reklam. Då tappar jag suget. 

 

Det finns därför mycket att vinna för företagen på att hitta nya vägar att nå ut med sina 

budskap och nå även den vane Internetanvändaren. Ett exempel på detta är det svenska 

nystartade företaget Buzzador.com som rekryterar privatpersoner som får prova nya 

produkter innan de kommit ut på marknaden. Som motprestation förväntas du sedan 

marknadsföra produkten i dina sociala nätverk och göra en utvärdering. Genom att 

deltaga i kampanjerna samlar du poäng som sedan kan bytas mot produkter, ingen annan 

ersättning utgår. Buzzador är en förkortning av Buzz Ambassador eller mun till mun 

ambassadör på svenska.  

 

Mun-till-mun marknadsföring har inte funnits i någon organiserad form i Europa 

tidigare. Det har däremot använts för flera framgångsrika lanseringar. I Sverige 

har bland annat premium klädmärket WE använt mun-till-mun marknadsföring 

vid sin lansering. Det är säkert också flera som kommer ihåg lanseringen av 

Spendrups Old Gold som lanserades först på Café Opera och sedan blev ett av 

Sveriges populäraste ölmärken med hjälp av mun-till-mun marknadsföring.   

(www.buzzador.com, 2006) 

 

I USA har man hunnit ytterligare ett steg längre. Där har man bildat en egen 

branschorganisation kring mun till mun marknadsföring som heter word of mouth 

marketing association (womma).  (Ibid) 

 

En negativ kommentar kan ignoreras om den kommer ifrån en person som man inte sedan 

tidigare har förtroende för. Det verkar eventuellt skadligare att inte omnämnas i ett forum 

alls som en person i gruppen uttrycker på detta vis:  
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 Om man inte hittar nånting negativt kan man ge sig fan på att de aldrig har sålt 

någonting å andra sidan. Att det finns folk som tycker att någonting är 

negativt…det hör till sakens natur…det finns alltid och det är alltid den där sura 

människan som kommer höja sin röst. Även om de fått allt det som de blivit 

lovade…fast de tycker att de har…så kommer de skrika så jäkla högt…så… sen 

om det finns många då kan jag köpa det. 

 

 

6. Sammanfattning 

 

Resultaten av vår fokusgruppsundersökning visar att pris, leveranstid och trovärdighet är 

viktigt vid val av butik. Mun till mun-spridning har en avgörande roll och inköpen 

varierar mellan e-handel och/ eller traditionella inköp. 

 

Enligt vår fokusgruppsundersökning är alltså anledningen till det första köpet ett lägre 

pris på en vara än i den traditionella handeln. Med upprepad handel blir leveranstiden en 

allt viktigare variabel. Leveranstiden gör att Svenska sajter föredras framför utländska.  

 

Möjligheten att handla på Internet har skapat nya köpbeteenden. Vi har i fokusgruppen 

uppfattat fyra olika typer av köpbeteenden. Vissa varor inhandlas fortfarande endast i 

traditionella butiker. Andra enbart på Internet. En tredje variant är att man undersöker och 

provar varan i butik för att sedan köpa den på Internet. Den fjärde innebär att man tittar ut 

och även beställer varan på Internet för att sedan hämta den i butik.  

 

Vad som ger en hög trovärdighet för en e-handel är inte helt enkelt att definiera. Mycket 

verkar bland deltagarna i vår fokusgrupp styras av känsla. Men det tre variabler som kan 

identifieras är snygg design, hög funktionalitet och det land som e-handeln tillhör.   

 

Då många e-butiker har okända avsändare blir andra konsumenters erfarenheter en viktig 

del i beslutsprocessen inför ett köp på en för konsumenten ny e-handelsbutik. Förutom 

vänner och bekanta finns det forum på Internet där okända människor delar med sig av 
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sina erfarenheter. För vana Internetanvändare går det snabbt att hitta denna typ av 

information.   

 

 

7. Slutsatser 

 

Det verkar finnas fyra huvudsakliga faktorer som avgör valet av butik vid handel på 

Internet. Priset kan vara det som gör att människor överhuvudtaget väljer att handla på 

Internet. Men enbart ett lågt pris räcker inte för att locka till fortsatta köp. Då e-

handelssajter konkurrerar med traditionella butiker blir leveranstid en viktig faktor. Är 

leveranstiden alltför lång så väljer man sannolikt att köpa den i butik istället förutsatt att 

denna möjlighet finns. Av den orsaken så väljer man i första hand att handla från en 

svensk Internetbutik framför en utländsk motsvarighet. En annan orsak är trovärdigheten 

för e-handelssajten. Exakt hur detta bedöms är svårt att definiera, mycket styrs av känsla. 

Snygg design, hög funktionalitet och det land e-handeln tillhör styr bedömningen av 

trovärdigheten.   

 

För att en e-handelskonsument skall handla i en e-handel måste dessa tre faktorer vara 

tillfredsställande. Om ett företag misslyckas med till exempel leveranstid så är det inte 

troligt att konsumenten väljer att lägga sina framtida inköp från detta företag. Dessutom, 

vad allvarligare är, så riskerar företaget att förlora många framtida kunder då denna 

information snabbt sprids via forum på Internet. Konsumentens makt har således ökat 

med Internetutvecklingen. Förutom vänner och bekanta finns nu positiv och negativ 

information från helt okända människor lättillgängligt i allas uppkopplade datorer. Forum 

används också, med fördel, för att hitta nya butiker. Då många e-butiker har okända 

avsändare blir andra konsumenters erfarenheter en viktig del i beslutsprocessen inför ett 

köp på en för konsumenten ny e-handelsbutik. Information sprids idag oerhört snabbt via 

en mängd olika kanaler där forum är en viktig del men även via sms, mail, chat och 

bloggar. Som företagare kan det vara svårt att bevaka vad som sägs om företaget. 

Effekten av negativa omdömen kan få stora konsekvenser. Att sköta sina åtaganden är 

förmodligen viktigare än någonsin. Den fjärde och högst sannolikt den viktigaste faktorn 
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för hur man som konsument idag väljer var man skall göra sina inköp är således 

rekommendationer från andra.  

 

Att enbart ensidigt beskriva Internethandel som ett beteende en person gör framför sin 

dator visar inte verkligheten av idag. I fokusgruppen uttrycktes fyra olika köpbeteenden. 

Vissa varor köps enbart via e-handel, andra enbart i traditionella butiker. En del varor 

undersöks i butik men beställs via Internet och slutligen, det omvända, en del varor 

beställs på Internet och hämtas ut i butik.  

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad avgör valet av butik på Internet. 

Baserat på vårat resultat tror vi att rekommendationer från andra är det i särklass 

viktigaste beslutsunderlaget.  

 

Då underlaget i denna undersökning består av intervjuer med sex personer och deras 

personliga åsikter så går det inte att göra generella antaganden. Slutsatserna bygger på 

dessa sex personers svar vid intervjutillfället.   

 

7.1  Förslag till vidare forskning 

Vår tes ovan bör testas kvantitativt för att verifiera denna teori. Att utifrån sex personers 

åsikter säga något om hur det verkligen förhåller sig är inte möjligt. Mer forskning 

behövs.  

 

En annan intressant sak som kom upp vid intervjutillfället var att Internetbutiker är 

tillgängliga dygnet runt och att besök på en e-handel kan ske då man inte skulle besökt en 

traditionell butik. Exempelvis när man sitter på jobbet, mitt i natten eller varför inte, som 

en av de intervjuade sade, när man kommer hem från krogen. Om platsen påverkar val av 

e-handel och köpbeteende kan vara intressant att undersöka.  

 

De fyra köpbeteendena bör undersökas vidare då de inte går att dra en klar gräns mellan 

e-handel och traditionell handel. En, enligt statistiken, misslyckad e-handelssatsning 

skulle kunna generera ökad försäljning i butik om det beteende vi uppmärksammat är 
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vanligt förkommande. Alternativt skulle en väl fungerande e-handel kunna dra ned 

försäljningen i en befintlig butik.  
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