
 

 

 

GEOGRAFISKA SKILLNADER I 

KONSUMENTERS KÖPBETEENDE 

En kvantitativ studie om 
bostadsortens påverkan 

Victoria Westin-Ericsson  

 

 

Enheten för företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 

Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018 

Handledare: Peter Hultén 



 

 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Intentionally left blank] 



ii 
 

Sammanfattning 
Globaliseringen av handeln har lett till att konsumenters köpbeteende är mer komplexa 

än tidigare. Tillsammans med att allt fler flyttar till större städer, vilket skapar en större 

klyfta mellan landsbygd och större städer, blir även skillnader i köpbeteendet tydligt 

märkbara. E-handel har drivit på detaljhandelns utveckling och förväntas göra så även i 

framtiden. I denna studie har bakomliggande orsaker till varför konsumenter väljer den 

digitala handelsplatsen före den fysiska undersökts för att skapa en mer detaljerad 

förståelse över konsumenters köpbeteende.  

Med hjälp av tidigare forskning inom marknadsföring har en utveckling på 

köpbeslutsprocessen, användning av kommunikationskanaler och marknadsföringsmixen 

presenterats. En kvantitativ studie har genomförts där den valda forskningsdesignen har 

varit en webbenkät. Svar från 401 unika respondenter har därefter sammanställts och 

analyserats. Med hjälp av tre centrala frågeställningar och med en problemformulering 

baserat på om konsumentens bostadsort har någon påverkan på konsumentens 

köpbeteende har vissa geografiska skillnader hittats. För konsumenter boende på 

landsbygden används digitala kanaler vid informationsinhämtning i större utsträckning 

än fysiska kanaler och största drivkrafterna till att handla digitalt är priset, produktens 

tillgänglighet samt förbindelser till fysisk butik. Konsumenter väljer dock bort den 

digitala handeln i ganska stor utsträckning på grund av navigationssvårigheter och att 

extra kostnader vid val av betalning- eller leveranssätt har tillkommit. Empirin visade 

också att konsumenter i större städer har en mer komplex informationsinhämtning där 

flera kanaler, både fysiska och digitala, är vanliga. När det kommer till vilka faktorer som 

är bidragande orsaker till att genomföra köpet digitalt är det återigen priset tillsammans 

med bekvämligheten något som storstadsbor värdesätter högt. Vad gäller upplevda risker 

är uppkomsten av extra kostnader och faktorer kring leveransen som gör att den fysiska 

handeln är ett attraktivare val för konsumenter i större städer.  

Geografiska skillnader i konsumenternas beteende har hittats och den ursprungliga 

modellen korrigerades utifrån respektive segments svar. Den korrigerade modellen, där 

en modell per segment presenterats, synliggör komplexiteten av konsumenters 

köpbeteende. Förhoppningen är att modellen på enkelt sätt visar hur aktörer bör prioritera 

vissa faktorer och val vid marknadsföringsbeslut för effektivare strategiplanering.  
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Förord 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Postnummerservice som gav mig tillgång till 

SparGIS, ett verktyg för att kunna lokalisera och utkristallisera postnummer i 

studieorterna.  

Jag vill även tacka alla respondenter som har deltagit i denna studie samt min handledare 

som under arbetets gång gett kloka tankar och idéer vilket har utmanat mig mot det bättre. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla nära och kära samt kurskamrater som under resans gång 

ställt upp som bollplank med kloka tankar. Utan er hade detta examensarbete inte varit 

möjlig att genomföra. 

Tack! 

 

Umeå 2018-05-21 

 

 

_______________________________ 

Victoria Westin-Ericsson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den utveckling som har skett senaste decennierna, framförallt den teknologiska, har lett 

till en globalisering av handeln. Att handeln har globaliserats betyder att både 

konsumenter och återförsäljare idag har lättare att få tag på produkter men också 

information. Förutom en ökad tillgänglighet finns det även indikationer på att två separata 

konsumentbeteenden har skapats, en för konsumenter på landsbygden och en för den 

urbana befolkningen (Cruickshank, 2009, refererad i Rajagopal, 2010, s. 111-112). Med 

att den ökade konkurrensen, främst i urbana områden, har allt fler priskrig noterats vilket 

reducerar den potentiella vinstmarginalen och minskar möjligheterna till att fortsätta ta 

marknadsandelar (Rajagopal, 2010, s. 112). Bortsett från den ökade konkurrensen har 

globaliseringen även lett till allt mer komplexa köpbeteenden. Utvecklingen kräver att 

företag inom detaljhandeln anpassar sina strategier utifrån de nya förutsättningarna för att 

inte förlora marknadsandelar till konkurrenter.  

I mitten av 1990-talet påbörjades den handelsform som idag anses vara den med högst 

utvecklingspotential, e-handeln. Det var dock ett alldeles för tidigt skede för att det skulle 

ta fart redan då, marknaden accepterade inte den nya handelsformen vilket gjorde att 

många satsningar slutade i fiasko (Allhorn, 2017). Senaste åren har en mognad skett där 

e-handel för var dag blir allt mer accepterat och användarvänligt för konsumenten. Detta 

bidrar till att den redan höga genomsnittliga tillväxten med 20 % per år fortsätter ligga 

kontinuerligt kvar på samma nivå trots att detaljhandeln överlag står still med en 

förhållandevis låg tillväxt med 4 % per år (HUI Research, 2016, s. 6). Sedan 2007 har e-

handeln i Sverige gått från att motsvara 3 % av den totala detaljhandeln till 8,7 % 2017 

och har ökat sin omsättning från 17,7 miljarder till 67 miljarder (PostNord AB, 2018a, s. 

4). Utvecklingen för elektronisk handel har gått snabbt och förväntas i framtiden fortsätta 

utvecklas i en högre hastighet än resterande detaljhandeln, mycket tack vare det 

generationsskifte som sker (HUI Research, 2016, s. 7). 

Genom att digitaliseringen har utvecklats under en relativt kort tid har det medfört att 

företag verksamma inom e-handel inte lyckats fånga upp alla tilltänkta konsumenter. I 

halvårsrapporten för e-handeln i Norden (PostNord AB, 2016; HUI Research, 2016, s. 7) 

presenteras det att endast 40 % av svenska respondenterna äldre än 65 år har handlat via 

nätet den senaste månaden. För konsumenter yngre än 65 år ligger procentsatsen mellan 

60-75 % (HUI Research, 2016, s. 7) vilket även verifierar att e-handeln inte har nått sin 

topp ännu. Det är framförallt två orsaker som gör att e-handeln förutspås ha en del av sin 

tillväxt kvar. Den första orsaken är att konsumenter mellan 50 och 65 år, de med störst 

disponibel inkomst, beräknas handla allt mer via e-handel. Det är just nu cirka 60 % av 

konsumenterna i denna åldersgrupp (HUI Research, 2016, s. 7) som handlar på nätet 

vilket visar att det finns betydande marknadspotential kvar att plocka. Den andra orsaken 

är den generation som just nu är för unga för att handla på nätet. De är uppvuxna med 

digitala tjänster och kommer med stor sannolikhet även ha en större disponibel inkomst 

att röra sig med förutsatt att den ekonomiska utvecklingen fortsätter ha samma utveckling.  

Men vad är då e-handel egentligen? E-handel kan beskrivas som en förlängning, eller 

modernisering, av den klassiska postorderförsäljningen. Dessa två former att handla på är 

lika till det faktum att de når sina kunder genom att visa upp sin produktkatalog, kunden 

väljer själv vad de önskar att köpa och återförsäljaren har ingen direktkontakt med sina 

kunder. Vissa likheter finns även med telefonförsäljning där exempelvis enkelheten och 

bekvämligheten är två faktorer som står ut (Cox & Rich, 1964, s. 32). Det som skiljer 
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handel via telefon, postorder och e-handel åt är den personliga kontakten som skapas 

mellan telefonförsäljaren och konsumenten. Genom den personliga kontakten har 

försäljaren ett större inflytande och kan påverka konsumenten, något som inte är möjligt 

i samma utsträckning via postorder och e-handel. Vad gäller själva köpet så sker 

beställningen från konsumenten vid postorderförsäljning vanligtvis genom att en 

beställningstalong skickas in med posten. Just denna bit är förenklad och effektiviserad 

genom digitaliseringen där konsumenten idag skickar in sin beställning elektroniskt med 

ett klick och når återförsäljaren inom ett par sekunder. Efterföljande steg, när 

beställningen tas emot, registreras och behandlas innan beställda produkter skickas till 

konsumenten, skiljer inte nämnvärt mellan postorder- och e-handelsföretag.  

Den teknologiska och digitala utvecklingen har gjort att företag ställs inför nya 

utmaningar som de ännu inte riktigt kan hantera. Det kan konstateras att postorder och 

e-handel inte har några större skillnader, men ändå har godstrafiken ökat i samband med 

e-handelns tillväxt (HUI Research, 2016, s. 8). I och med att det nu är möjligt för 

konsumenter att finna ett större utbud, där det är enkelt att beställa hem produkterna så är 

det en förväntad utveckling. Tidigare erfarenheter från att driva postorderföretag kan dock 

vara till fördel när företaget väljer att expandera till en digital handelsplats. 

Konsumenternas förändrade beteende har också varit drivande i frågan då hela branschen 

går mot att bli allt mer konsumentdriven (PostNord AB, 2016). Konsumenter vill idag ha 

större inflytande med mer information när det bland annat kommer till leveransen, utan 

att behöva betala mer än nödvändigt (PostNord AB, 2017, s. 46). Kraven på leverantörer 

har därmed förändrats vilket har gjort att lastbilar ibland har skickats iväg trots att 

fyllnadsgraden inte är det önskvärda, bara för att kunna erbjuda den service som krävs för 

att företaget ska behålla sina kunder.  

1.2 Problembakgrund 
Den elektroniska handeln driver på godstrafiken där det blir allt fler leveranser men i 

mindre volymer. Det är nu fler paket i omlopp än tidigare som ska levereras direkt till 

konsument istället för butik som tidigare har distribuerat ut till slutkund. I tidigare 

undersökningar (PostNord AB, 2018a, s. 15) har det framkommit att den största faktorn 

till att handla på nätet är på grund av bekvämlighet och att ett större utbud återfinns. 

PostNord (2018b) har även gjort ett uttalande om att ”norrlänningarna är de som handlar 

mest online”. Uttalandet baseras på den årsrapport som presenterades från 2013 då 

PostNord levererade mer än 20 miljoner paket till hela Sverige (PostNord AB, 2014, 

s. 24). Baserat på invånarantalet i respektive stad kunde det konstateras att flest antal 

försändelser per invånare skickades till Storuman tätt följt av Jokkmokk, Gällivare och 

Pajala. Under 2016 presenterades resultat från en liknande undersökning, genomförd 

under juni och juli samma år. Där kom det återigen fram att små städer i norra Sverige 

toppade listan över flest antal försändelser per invånare, denna gång Jokkmokk och 

Arjeplog (PostNord AB, u.å.). Detta kan vara indikationer på att konsumenter på 

landsbygden, framförallt i Norrland, handlar över nätet mer än resterande delar av 

Sveriges befolkning. Denna studie kommer särskilja sig från tidigare nämnda 

undersökningar då studien kommer undersöka om det kan finnas faktorer som särskiljer 

konsumenters beteende baserat på deras bostadsort i övre Norrland. Norrland är 

visserligen stort men har karaktärsdrag som ingen annan landsdel. Det är långa avstånd 

med ett bristfälligt vägnät och en järnväg som inte används utifrån dess kapacitet 

(Trafikverket, 2017, s. 7).   

Kopplingen mellan e-handel och logistik, sett ur ett konsumentperspektiv där skillnader i 

deras geografiska placering är avgörande, är relativt outforskat. Fokus har i vetenskapens 

värld legat på att visa hur digitaliseringen med e-handel i spets har ökat möjligheten för 
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entreprenörer att fritt kunna välja var deras huvudsäte ska läggas. När verksamheten drivs 

elektroniskt finns det inga hinder geografiskt sett vilket har visat sig bland annat i Kina 

där deras variant av eBay har sitt huvudsäte i en by 10 mil söder om Peking (Petersson, 

2014). Sett till den svenska marknaden har många framgångsrika företag vunnit stora 

marknadsandelar på kort tid tack vare möjligheterna att bedriva en webbutik. Ett exempel 

är klädesföretaget Fritidsfabriken som bildades i makarnas Nyrenstens källare i Borås 

under 2013 (Wallenberg, 2017). Ett företag som snabbt plockade marknadsandelar med 

det populära klädmärket RevolutionRace trots att grundarna inte hade någon större 

erfarenhet från e-handel sedan tidigare. 

1.3 Tidigare forskning med identifiering av teoretiskt gap 
Tidigare undersökningar som ligger närmast till hands är de månadsanalyser och 

rapporter som presenterats av PostNord. Den årliga rapporten från PostNord, kallad E-

barometern, ges ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Rapporten 

baseras på ett riksrepresentativt urval där 1 000 till 1 500 konsumenter per månad har 

deltagit i undersökningarna. E-barometerns årsrapport 2017 (PostNord AB, 2018a, s. 2) 

baseras även på två temaundersökningar där 2 000 respektive 3 000 respondenter deltog.  

I den senaste årsrapporten påtalade detaljhandelsanalytikern Carin Blom att det redan 

2012 uppdagades att branschen går mot att allt mer överlämna makten från leverantör till 

konsument (PostNord AB, 2018a, s. 3). Detta är något aktörer fortfarande inte har fått 

grepp om och kunnat hantera på ett bra sätt. Bland annat blev det stora, framförallt 

logistiska, problem kring både Black Friday och julhandeln under 2017 där dåliga 

recensioner tillslut haglade in från konsumenterna (NyTeknik, 2017). För att vara väl 

förberedda inför stora högtider eller andra arrangemang där godsflödet är större än vanligt 

krävs ett bättre samarbete med gemensam planering mellan alla inblandade aktörer 

(PostNord AB, 2018a, s. 3). Detta är något som kommer vara svårt att leva upp till då 

aktörerna har sina specifika verksamheter för att särskilja sig från konkurrenter. Att då 

samarbeta, utan ett beslut från myndigheter som gör att aktörerna inte har något val, är 

otänkbart då det från aktörernas håll minskar chansen till en säregen service på 

marknaden.   

Vidare visar årsrapporten att två av tre svenskar handlar på nätet under en genomsnittlig 

månad. Detta främst på grund av pris, utbud och bekvämlighet där den vanligaste varan 

är kläder och skor tätt följt av skönhet och hälsa (PostNord AB, 2018a, s. 15). Av de 

svenskar som handlar på nätet finns det en tydlig topp i ålderskategorin 30 till 49 år, där 

78 % handlar hem varor över nätet. Sett till konsumenter över 65 år handlar enbart 46 % 

via nätet minst en gång i månaden (PostNord AB, 2018a, s. 16). Genomsnittligt är det 

66 % av respondenterna som e-handlar minst en gång i månaden så det finns en möjlighet 

till fortsatt tillväxt av e-handel, speciellt i den äldre ålderskategorin.  

När det kommer till den viktigaste informationskällan står butikens och varumärkets egna 

hemsida ut följt av sökmotorer och jämförelsesajter (PostNord AB, 2018a, s. 15). Det har 

därför visat sig att integrationen mellan butikens olika kanaler blir allt viktigare (PostNord 

AB, 2018a, s. 25), framförallt när handeln går från att vara fysisk till digital. Att få korrekt 

information och lätt kunna navigera på hemsidans olika sidor ska vara något 

konsumenterna värdesätter högt enligt rapporten (PostNord AB, 2018a, s. 34). 

Köpbeteendet varierar dock kraftigt och undersökningen visar att konsumenters beteende 

är mycket varierande där köpresorna blir allt mer komplexa (PostNord AB, 2018a, s. 29). 

I och med att det blir vanligare för konsumenter att möta företag via flera olika 

kommunikationskanaler blir även möjligheten för konsumenten att slutföra köpet 

antingen fysiskt eller digitalt allt större. En intressant aspekt som framkom från rapporten 
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var att konsumenter som blir påverkade av kommunikationskanaler där ingen integrerad 

marknadsföringsstrategi återfinns ska vara mer engagerade i köpbeslutsprocessen än 

övriga. Detta på grund av att konsumenterna anser sig själva vara mer välinformerade och 

därmed trygga i sitt beslut (PostNord AB, 2018a, s. 30).  

Den forskning som kopplar ihop konsumenters beteende och eventuell påverkan baserat 

på konsumentens bostadsort är en studie presenterad av Forman et al. (2009). Genom att 

inhämta data från Amazon.com under tio månader, från april 2005 till januari 2006, 

genomfördes en studie med problemformuleringen ”How does a consumer’s physical 

location shape the relative benefits of buying from the online world?” (Forman et al., 

2009, s. 47). Av den totala detaljhandeln representerade e-handel en liten del, detta trots 

alla kända fördelar till att handla digitalt. Exempelvis sågs det tidigt att lägre priser, större 

utbud, minskade transportkostnader och en större tillgänglighet var något som urskilde e-

handel från den fysiska handeln (Forman et al., 2009, s. 47). Anmärkningsvärt var dock 

att även nackdelarna som till stor del återfinns idag var aktuella redan under denna 

tidsperiod. Det tyder på att en fortsatt utveckling, framförallt förbättring, av strategier 

kring den elektroniska handeln är högaktuellt. Får aktörerna svart på vitt vad som fungerar 

mot vad som inte fungerar är det lättare att ta ett annat spår än vad de är inne på just nu. 

Fortsättningsvis så framkom det att faktorer som påverkade konsumentens val av 

handelsplats var framförallt en osäkerhet kring hur produkten uppfattades i verkligheten, 

att leveransen kunde ta lång tid och vara kostsam samt att returneringsprocessen kunde 

vara komplicerad (Forman et al., 2009, s. 47). Dessa faktorer gjorde att konsumenten 

föredrog den fysiska handeln framför den digitala. 

Med fokus på bokhandeln och med data från 1 497 unika marknadsplatser genomfördes 

studien med tre hypoteser som utgångspunkt. Den teoretiska grunden kom från tidigare 

studier genomförda inom detaljhandel där två citymodeller aktualiserades (Forman et al., 

2009, s. 48). Två av hypoteserna byggde på att undersöka om fler fysiska butiker i 

konsumentens närhet påverkade deras val av handelsplats utifrån två 

faktorer - bekvämlighet och produktval. Det studien fann stöd i var att desto fler fysiska 

butiker som öppnade i närheten av konsumenten, desto fler produkter köptes i fysisk butik 

istället för på nätet (Forman et al., 2009, s. 54). Konsumenten föredrog helt enkelt att 

handla i en fysisk butik framför e-handel trots att det senare alternativet kan betraktas som 

ett bekvämare alternativ. Den andra hypotesen kopplat till produktval fick enbart stöd i 

vissa städer och ingen stark relation mellan undersökta faktorer kunde konstateras 

(Forman et al., 2009, s. 54-55). Att hypotesen inte fick stöd tyder på att en ökning av 

butiker av den större storleken i konsumentens direkta närhet även ökar sannolikheten att 

mindre populära produkter, böcker i detta fall, köps i den fysiska butiken. Den tredje 

hypotesen undersökte om priset hade någon påverkan och då framförallt om rabatter på 

nätet påverkades av lokala butikers prissättning (Forman et al., 2009, s. 54). Hypotesen 

fick fullt stöd vilket indikerar att konsumenten är mindre känslig när det gäller rabatter 

på nätet förutsatt att kostnaden för konsumenten att ta sig till fysisk butik är låg.  

I den avslutande diskussionen konstaterar författarna att de klassiska karaktärsdragen i 

citymodellerna även framkommer i underlaget de själva har tagit fram (Forman et al., 

2009, s. 56). Exempelvis påverkar konsumentens upplevda transportkostnad hur den 

fysiska handeln utvecklas och priset på de olika plattformarna avgör vilken plattform 

konsumenten slutligen väljer. Trots att författarna fann stor användbarhet av 

citymodellerna gavs tre förslag på hur modellerna kan utvecklas. Genom att framförallt 

inkludera fler, mer detaljerade, aspekter som kan påverka konsumentens val av 

handelsplats kan förståelsen för modellernas användningsområde ökas (Forman et al., 

2009, s. 56).  
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Teoretiskt gap 
Efter att ha gått in på djupet i dessa undersökningar och forskningen som kopplar ihop 

konsumentens bostadsort eventuella påverkan på val av handelsplats har ett teoretiskt gap 

identifierats. Den svenska landsbygden tappar för varje år invånare, vilket i sin tur 

påverkar inte bara samhällsutvecklingen i den aktuella staden utan även köpkraften 

(Landstedt, 2017). När köpkraften minskar finns det inte många val för företagare än att 

avveckla, eller hitta nya vägar till att få intäkter. Om företagaren känner sig säker med att 

flytta sin verksamhet online skulle möjligheten för en levande landsbygd delvis finnas 

kvar. Det finns självklart andra faktorer som påverkar köpkraftens upp- och nedgång men 

för att kunna tänka tanken behöver en utförligare undersökning kring konsumenters 

beteende göras. I tidigare forskning kunde fullt stöd ges till hypoteserna som handlade 

om pris och produkt (Forman et al., 2009, s. 54). Om en fysisk butik fanns på lämpligt 

avstånd från konsumentens bostad var det mer sannolikt att konsumenten handlade i 

fysisk butik istället för digitalt sett till dessa två kategorier. Genom att fortsätta utveckla 

denna tanke om att bostadens placering är avgörande i valet av handelsplats har denna 

studie fått en tydlig inriktning.  

Rapporterna och månadsanalyserna som presenterar svenska konsumenters beteende på 

nätet med olika drivkrafter och upplevda risker i olika sammanhang har verkat som grund 

och utgångspunkt för den studie som nedan kommer presenteras. Det som saknas i dessa 

undersökningar är konsumentens placering i landet och i vilken typ av stad konsumenten 

är bosatt i. Denna studie kommer bygga på uttalandet om att ”norrlänningarna är de som 

handlar mest” (PostNord AB, 2018b) men studera vidare för att finna vad det är som gör 

att norrlänningar handlar mest och om geografiska skillnader inom detta område kan 

identifieras. Har svenska konsumenter bosatta i en viss stad annat köpbeteende och andra 

drivkrafter än konsumenter från en annan stad inom samma region? 

1.4 Centrala frågeställningar med problemformulering 
Genom att jobba med centrala frågeställningar har en röd tråd genom arbetet kunnat 

säkerställas. Frågorna som studien önskar besvara är: 

- Vilken informationsinhämtning föredrar konsumenter? 

- Vilka faktorer gör att konsumenter handlar elektroniskt?  

- Hur långt får, och vill, konsumenterna åka för att hämta försändelsen? 

Med bakgrund i den problembakgrund som har presenterats och med de centrala 

frågeställningarna studien önskar lett till följande problemformulering: 

Påverkar bostadsorten konsumentens köpbeteende? 

1.5 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka om det finns några geografiska skillnader i konsumentens 

beteende och om bland annat val av handelsplats kan påverkas utifrån var konsumenten 

är bosatt. När beslut om att handla elektroniskt redan har tagits, vilka drivkrafter och 

risker överväger konsumenten innan köp genomförs?  

1.6 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till den svenska marknaden och fokus ligger på övre Norrland. 

Fyra städer belägna i Sveriges nordligaste delar har verkat som studieorter och kan ses 

som en speciell spelplan på grund av dess geografiska placering. Vidare så har författaren 

för denna studie valt att fokusera på konsumenternas perspektiv. Studien kommer enbart 

beröra elektronisk handel med fysiska föremål och exkluderar därigenom även handel 

med tjänster och resor.   
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2. Teoretisk metod 

2.1 Val av ämnesområde och förförståelse 
Med arbetslivserfarenheter från dagligvaruhandeln och med den utbildning författaren 

har gått, civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik, stod det tidigt klart 

vilka ämnen författaren ville beröra i sitt examensarbete. E-handel och dess utmaningar 

har länge varit intressanta ämnen som författaren önskat fördjupa sig i. Genom 

utbildningen har många intressanta aspekter kring konsumentbeteende och 

logistikutmaningar presenterats. För att få en bra teoretisk grund har dessa erfarenheter 

tagits med i beräkningarna och delvis påverkat ämnesvalet. Den huvudsakliga faktorn 

som har påverkat val av ämne kommer dock från den arbetslivserfarenhet som författaren 

har samlat på sig. Där har författaren själv fått uppleva konsumenters beteende när det 

kommer till vissa steg konsumenten genomgår när ett köpbeslut ska tas. Erfarenheterna, 

både teoretisk och praktisk, har tillsammans med författarens förkärlek till övre Norrland 

bildat den grundläggande anledningen till att just denna studie genomförs. 

Efter att tidigare forskningar och undersökningar sökts kring ämnet blev det än mer 

intressant att genomföra studien, detta då författaren till denna studie uppfattade ett glapp 

som var fullt möjligt att fylla. Det är ingen nyhet att e-handeln kommer på bred front och 

att det har öppnat upp världen på ett sätt många inte hade kunnat förutspå. Konsumenters 

beteende blir allt mer komplexa och framtiden är svår att förutse, både vad gäller beteende 

men också hur digitaliseringen kommer utvecklas. Framtida utmaningar är många, inte 

minst för logistikbranschen i övre Norrland som står inför stora förändringar på kort tid 

på grund av den ökade efterfrågan på leveranser med kort leveranstid. 

2.1.1 Epistemologi 

Genom att anta en natur- eller samhällsvetenskaplig metod kan framförallt två olika 

kunskapssyner antas. En naturvetenskaplig metod bygger på den positivistiska 

ståndpunkten som kännetecknas av att vara objektiv, företeelser bekräftas som kunskap 

via sinnena samt kan anta både ett induktivt och deduktivt angreppssätt (Bryman, 2011, 

s. 30). Positivism kan lätt uppfattas som en filosofisk ståndpunkt av ytlig karaktär där 

datainsamlingen är grovt formulerad. Dessutom anses teoretiska termer inte vara genuint 

vetenskapliga om dessa inte kan observeras direkt. 

Motsatsen till positivism är interpretativism, även kallat tolkningsperspektiv. Synsättet 

tar hänsyn till skillnaden mellan samhälls- och naturvetenskapens studieobjekt (Bryman, 

2011, s. 32). För att hänsyn ska kunna tas gäller det att forskare inom 

samhällsvetenskapen får med den subjektiva innebörden av sociala handlingar i sin 

forskning. Verklighetssynen är vanlig inom kvalitativa studier då tolkningsperspektivet 

kännetecknas av att antingen förklara eller skapa en förståelse för människors beteende.  

Det finns även ett mellanting till dessa två kunskapssyner, realism, som känns mer 

passande för denna studie. Realism kan vara av både empirisk, även kallad naiv, och 

kritisk karaktär (Bryman, 2011, s. 31). Det är en liknande kunskapssyn som positivism 

där samma angreppssätt vid datainsamling förespråkas vid både natur- och 

samhällsvetenskapliga forskningar. Med en naiv inriktning antas en perfekt värld 

förekomma mellan verkligheten och termerna som används för att beskriva verkligheten. 

Kritiska realister är dock villiga att forskningen ska omfatta teoretiska termer som inte 

kan observeras (Bryman, 2011, s. 31). Realismen är den mest relevanta kunskapssynen 

till det faktum att forskningen som presenteras här är av karaktärsdrag som kan återfinnas 

i både positivism och interpretativism. Genom en datainsamling som kan anses vara 
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ganska grov och av ytlig karaktär kommer en förklaring eller förståelse av människors 

beteende ske, här i form av att synliggöra geografiska skillnader i konsumenters beteende.  

2.1.2 Ontologi 

När det kommer till vilken verklighetssyn författaren har är det framförallt två begrepp 

som diskuteras – objektivism och konstruktivism. Oavsett vilken ontologisk ståndpunkt 

som antas påverkar verklighetssynen i stor utsträckning formuleringen av vetenskapliga 

frågor och genomförandet av forskningen (Bryman, 2011, s. 39). Genom att anta en 

objektiv verklighetssyn anses sociala företeelser och dess betydelse ha en existens som är 

oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). Exempelvis kan dessa företeelser ses 

i olika typer av organisationer där många processer är standardiserade. Det finns tydliga 

regler som ska följas och följs inte reglerna blir det någon form av bestraffning (Bryman, 

2011, s. 36). Speciellt i Sverige är detta ett vanligt fenomen, både på arbetsplatser men 

även i vardagen, då svenska normerna kan anses vara högt värderade. Finns det 

exempelvis en kö så förväntar sig alla i dess närhet att ansluta till kön och inte ta genvägar 

för att gå före.  

Konstruktivism handlar om att forskarna beskriver den sociala verkligheten i någon form 

av konstruktion men att konstruktionen aldrig betraktas som slutgiltig (Bryman, 2011, 

s. 37). Sociala företeelser anses skapas via socialt samspel och befinner sig alltid i ett 

tillstånd av ständig revidering. Det vanliga är att betrakta verklighetssynen 

konstruktivism som en motsats till kunskapssynen realism och är då även ett vanligt inslag 

i kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 37). I och med att kunskapssynen realism är den 

relevanta i denna studie kommer verklighetssynen vara av den objektiva karaktären. Detta 

kan dock diskuteras i och med att människors beteende ständigt förändras beroende på 

vad de bland annat upplever och får intryck av. Den sociala verkligheten ser idag ut på 

ett visst sätt men gårdagens och morgondagens verklighet behöver inte vara, och är med 

stor sannolikhet inte heller, densamma. I denna studie kommer dock en objektiv syn 

försöka förverkligas, om än det kommer vara svårt att hålla sig ifrån att konstruera en 

social verklighet som den presenteras idag.  

2.2 Forskningsstrategi 
En kvantitativ forskningsstrategi kännetecknas av att framförallt numerisk data samlas in, 

med en stark relation mellan teori och forskning samt att ett deduktivt angreppssätt 

används (Bryman, 2011, s. 150). Andra karaktärsdrag som kännetecknar kvantitativ 

forskning är distansen mellan forskare och respondent samt att forskningen är 

teoriprövande där en statisk bild över verkligheten presenteras genom strukturerad 

forskning med hård data som kan generaliseras till en relevant population (Bryman, 2011, 

s. 371). Den kvalitativa strategin skiljer sig från den kvantitativa genom att bland annat 

försöka mäta ord och deltagarnas uppfattning. Det brukar även finnas en närhet mellan 

forskare och respondent där den huvudsakliga innebörden är att genererar teorier i en 

mikromiljö genom en ostrukturerad datainsamling (Bryman, 2011, s. 371).  

Den kvantitativa forskningsstrategin är i det här fallet den mest relevanta då det bland 

annat är författarens erfarenheter som är drivande i forskningsfrågan. Sett till 

karaktärsdragen som presenteras för de två olika strategierna är även uppfattningen att 

karaktärsdragen för kvantitativ forskningsstrategi är de som passar bäst in. Det kan dock 

diskuteras om forskningen är en prövning eller generering av teori då en egen modell 

kommer presenteras och testas. Modellen kommer dock baseras på tidigare teorier vilket 

gör att linjen mellan prövning eller generering är hårfin.  

Kritik som har mottagits på den kvantitativa forskningsstrategin är att forskningen 

ignorerar att människor tolkar den värld de lever i där en statisk bild presenteras av det 
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sociala och en allt för stor tillit läggs på mätinstrumenten (Bryman, 2011, s. 171-172). 

Detta är något som författaren kommer ha i åtanke vid analysen av datamaterialet då 

författarens egna uppfattning är att människor kan, och bör, tolka världen de lever i olika. 

I och med att det inte finns möjlighet att med kvantitativ data analysera de värden som 

kommer in på annat sätt än genom mätinstrument kommer tyvärr stor vikt behöva läggas 

på detta. Förhoppningen är dock att analysen kommer undgå att bli allt för statisk utan 

mer åt det dynamiska hållet. 

2.3 Studiens angreppssätt 
I samhällsvetenskapliga forskningar representerar det deduktiva angreppssättet den 

vanligaste uppfattningen om sambandet mellan teori och praktik. Genom att utgå från 

erfarenheter och tidigare teoretiska bidrag är tanken att hypoteser ska deduceras vilket 

skapar grunden till undersökningsdesignen och på så sätt även grunden för 

datainsamlingen (Bryman, 2011, s. 26). Dessutom är den klassiska relationen mellan teori 

och observationer i kvantitativa studier den deduktiva forskningsansatsen (Bryman, 2011, 

s. 150). Det är dock vanligt i kvantitativa studier att steget med hypotesformulering 

utelämnas. När hypoteserna utelämnas blir författaren inte lika styrd när 

forskningsdesignen ska utformas då den teoretiska grunden blir av en bredare karaktär 

(Bryman, 2011, s. 151).  

Motsatsen till ett deduktivt angreppssätt är det induktiva angreppssättet som undersöker 

sambandet från observationer till teori (Bryman, 2011, s. 28). Genom att bilda teorier från 

empirisk data, där den vanligaste typen av datainsamlingsmetod är intervjuer av olika 

slag, är induktion det vanliga angreppssättet för kvalitativa studier. Det som menas med 

detta är att forskarna genererar teori utifrån hur data tolkas. I vissa fall kan även den 

teorigenerering som skett prövas i en och samma studie i form av specificering av 

frågeställning som i sin tur kräver en extra datainsamling (Bryman, 2011, s. 346).  

I denna studie ligger den kvantitativa inriktning som grund för studien och valet av att ha 

ett deduktivt angreppssätt, utan hypotesformulering, ligger därför nära till hands. Det ska 

dock nämnas att respektive angreppssätt har inslag av den andre (Bryman, 2011, s. 28). 

Det kan därför uppfattas som att delar av studiens utformning lutar mot att vara induktiv 

men sett ur ett helhetsperspektiv är det den deduktiva ansatsen som passar bäst in.  

2.4 Vald forskningsdesign  
Författaren har i denna studie valt att genomföra en kvantitativ, beskrivande undersökning 

då syftet med studien är att kartlägga vad boende i respektive studerad ort har för tankar 

kring elektronisk handel och leveransfrågor som härrör från valet att handla elektroniskt. 

Då frågorna som önskas ställa är av karaktären om att besvara ”Hur”-frågor samt att 

primärdata önskas inhämtas känns den beskrivande forskningsdesignen som det bästa 

alternativet (Dahmström, 2011, s. 16-17). För att kunna pröva och komplettera tidigare 

forskningar är det bästa alternativet att göra det med primär data. Vid studier där 

sekundära källor används så har data samlats in för annat ändamål och kan ge ett 

missvisande resultat då exempelvis definitioner som används i de olika studierna inte är 

densamma (Dahmström, 2011, s. 130).  

För samhälls- och beteendevetenskapliga studier genomförda på fältet, där ett stort urval 

önskas är en surveyundersökning att föredra framför experiment (Surbhi, 2016).  

Surveyundersökning, även kallad tvärsnittsdesign, används oftast där mer än ett fall 

önskas undersökas vid en speciell tidpunkt med kvantitativa eller kvantifierbara data där 

ett sambandsmönster mellan variablerna söks (Bryman, 2011, s. 64). Det är en typisk 

forskningsdesign för både kvantitativa och kvalitativa studier men mest vanligt för 

kvantitativa på grund av antalet respondenter som önskas.  
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Vad gäller forskningsdesignen för denna studie är det framförallt två designer, väldigt 

lika varandra, som sammanfaller med den metod som önskas användas 

här - tvärsnittsdesign och komparativ design. Skillnaden mellan dessa två är att 

tvärsnittsdesign gör en indirekt jämförelse, detta då analysen av information sker efter 

datainsamlingen medan den komparativa designen analyserar datamaterialet direkt vid 

insamlingen (Bryman, 2011, s. 84). Den forskningsdesign som kommer användas i denna 

studie är en tvärsnittsdesign i form av en enkät, mer specifikt en webbenkät. Med en 

webbenkät är möjligheterna till billig och enkel datainsamling stor. Dessutom är 

möjligheterna idag stora till att kunna göra en lämplig anpassning av enkätens utformning 

för att passa den specifika studien. Till exempel är det lättare att guida respondenterna 

genom enkäten med automatiska kopplingar mellan frågor som gör att respondenten inte 

behöver se frågor som denna inte bör besvara för ett så rättvist empiriskt resultat som 

möjligt. Har respondenten exempelvis svarat nej på en fråga, är det inte väsentligt för 

samma person att få se frågan om vilka drivkrafter som har gjort att respondenten besvara 

föregående fråga med ett ja. Respondenten kan då automatiskt visas till nästa väsentliga 

fråga baserat på dennes svar i enkäten. 

2.5 Litteratursökning 
Inledande litteratursökning baserades på vetenskapliga artiklar från tidigare kurser för att 

finna lämpliga sökord. I dessa artiklar identifierades några relevanta sökord, exempelvis 

e-commerce, m-commerce och consumer buying process för fortsatt litteratursökning. 

Genom att använda dessa sökord, centrala ord i det som önskas undersökas, kunde 

intressanta artiklar hittas som sedan har utgjort grunden för arbetet. Nästa steg var att gå 

igenom referenslistorna till de aktuella artiklar för att bland annat hitta författare som 

omnämndes ofta i litteraturen. Framkommer en författare ofta är det sannolikt en 

auktoritet (Winter, 1992, s. 29) på området vilket kan tyda på att mycket kunskap, och 

trovärdig sådan, återfinns i artiklarna. Litteratursökningen efter kompletterande litteratur 

skedde i inledningen via Umeå universitetsbiblioteks databas och under arbetets gång har 

även databaserna Emerald Insight samt Business Source Premier (EBSCO) använts för 

litteratursökning.  

2.5.1 Granskning av litteraturval 

Under arbetets gång har många vetenskapliga artiklar och kompletterande teoretiska 

källor lästs igenom, vissa mer relevanta än andra. Vid den inledande läsningen har fokus 

lagts på framförallt sammanfattning, inledning och slutsats för att kunna få en känsla om 

litteraturen är aktuell eller inte. Har informationen som framkommit i dessa delar känts 

aktuellt och framförallt fallit i linje med varandra har hela litteraturen lästs igenom. 

Teorierna som har valts ut är till stor del klassiska teorier när det kommer till 

konsumentens köpbeslutsprocess och företags marknadsföringsstrategier. Med en egen 

tolkning på dessa teorier har en modell skapats som kombinerar valda teorier. En ny 

tolkning på konsumentens köpbeslutsprocess ligger som grund för arbetet och 

kompletterande teorier har valts ut för att de kompletterar tankar om hur verkligheten ser 

ut, sett ur författarens perspektiv.  

2.5.2 Källkritik 

Ett antal källkritiska principer har legat till grund när litteratur har valts ut, vilket har 

gjorts med stor noggrannhet. Genom att kontrollera bland annat vilken ort litteraturen har 

utgivits i, vilket förlag som ligger bakom och om litteraturen är fackgranskad kunde 

litteraturens äkthet (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 161) säkerställas. Väsentliga verk 

utges ofta i stora universitetsstäder och av stora välkända företag (Winter, 1992, s. 29) 

vilket även det har styrkt källans äkthet. Utgivningsåret har också varit en viktig del, detta 
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då avståndet mellan källan och händelsen fördelaktigt ska vara så kort som möjligt 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 164). Eftersom e-handel och den problematik denna 

studie tar upp med geografiska skillnader i konsumentbeteende är ett relativt aktuellt 

problem har så aktuell litteratur då även velat användas. Vissa teorier är dock gamla 

beprövade som inte har ändrats så mycket genom åren men där vissa tillägg har gjorts. 

Genom att hålla fast vid de källkritiska principerna har källor av god kvalitet kunnat 

presenterats. Viss modifikation av principerna har dock krävts, framförallt med de gamla 

beprövade teorierna men majoriteten av källorna har uppfyllt de kriterier som presenterats 

ovan. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Köpbeslutsprocessen  
För att förstå hur konsumenterna tänker kring sina köpbeslut och vilka faktorer som 

påverkar har den standardiserade modellen över konsumenternas köpbeslutsprocess 

(figur 1) applicerats som grund. Modellen innehåller fem steg där första steget är att 

konsumenten uppmärksammar ett behov som bör åtgärdas. Därefter söks information, 

alternativ utvärderas, beslut om köp görs och till sist uppstår ett efterköpsbeteende. 

Modellen över processen gör det möjligt för företagsledare att förklara och förutse 

konsumenternas beteende vilket skapar förutsättningar för de marknadsföringsbeslut som 

fattas (Butler & Peppard, 1998, s. 604). Som Butler och Peppard (1998, s. 600) diskuterar 

så är modellen framförallt anpassad till den fysiska handeln där företag konkurrerar om 

marknadsplats. Utvecklingen inom handeln med allt fler digitala handelsplatser har dock 

lett till att även köpbeslutsprocessen måste utvecklas och då framförallt hur företagen 

analyserar konsumenternas beteende i processen. För att företag verksamma inom 

e-handel effektivt ska kunna besvara konsumenternas efterfråga är det viktigt att 

konsumenternas beteende analyseras och inte blir förbisedda (Butler & Peppard, 1998, 

s. 600). 

 

3.1.1 Behovsidentifikation 

I det första steget, behovsidentifikation, vill konsumenten fylla ett glapp som har uppstått 

mellan det nuvarande tillståndet och det önskvärda. Det kan finnas många faktorer, både 

interna och externa, som triggar och motiverar konsumenten till att fylla glappet och lösa 

problemet som uppstått (Butler & Peppard, 1998, s. 603). När det kommer till själva 

behovsidentifikationen ger Internet och alla digitala finesser ökad möjlighet för företag 

att träffa rätt. Genom att följa konsumentens väg på webben kan företag genom så kallade 

cookies plocka upp information om konsumentens senaste sökning, intresse och 

köpbeteende vilket i sin tur hjälper företag ta rätt marknadsföringsbeslut (Butler & 

Peppard, 1998, s. 606). Pappas et al. (2017, s. 730) menar dock att det inte längre räcker 

med att skräddarsy företagets marknadsföringsstrategi utifrån konsumentens köp- eller 

sökhistorik utan det krävs att konsumentens motivation till att genomföra köpet 

identifieras. Det är dock en komplex historia då motivationsfaktorerna kan kombineras 

på oändligt många sätt och variera kraftigt från köptillfälle till köptillfälle.  

Konsumentens motivation till att ta ett köpbeslut påverkar i sin tur konsumentens 

övergripande beteende på nätet vilket framkom i en grekisk studie som genomfördes 2015 

(Pappas et al., 2017, s. 730). Studien visade att störst motivation för grekiska konsumenter 

låg i priset vilket kan ha en stark koppling till att konsumenterna vid undersöknings-

tillfället hade mindre att röra sig med då landet var i en ekonomisk nedgång (Pappas et al., 

2017, s. 738). Vidare så undersökte studien om ett samband kunde hittas mellan 

konsumentens beteende, tidigare erfarenheter och motivation. Det som visade sig ha 

störst inverkan är den enskilda konsumentens shoppingmotivation och några faktorer som 

omnämns är pris, bekvämlighet, webbplatsens uppbyggnad, personlig service, kvalitet på 

mottagen service, upplevt värde och informationstillgänglighet (Close & Kukar-Kinney, 

2010; Ganesh et al., 2010; To et al., 2007, refererad i Pappas et al., 2017, s. 731). Något 

Behov 
upptäcks

Information
söks

Alternativ 
utvärderas

Beslut om 
köp tas

Efterköps-
beteende

Figur 1. Författarens egna tolkning över köpbeslutsprocessen 
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som bör tänkas över noga är kombinationen av kvalitet, oavsett om det är webbutikens 

utformning eller produktspecifika kvaliteter, och pris ofta är något som konsumenten 

förknippar med varandra (Rajagopal, 2008, refererad i Rajagopal, 2010, s. 112). Genom 

att studera dessa faktorer och hur konsumenten kombinerar motivationsfaktorerna 

tillsammans med deras erfarenheter kan en tydligare beteendeidentifiering ske. 

Vad gäller externa stimuli så har digitaliseringen och den ökade användningen av Internet 

öppnat upp möjligheterna för företag att trigga sina potentiella konsumenter till köp men 

för att kunna göra så krävs en utveckling i marknadsföringsstrategierna (Butler & 

Peppard, 1998, s. 606). Inom marknadsföringen har McCarthys (1964, refererad i 

Constantinides, 2006, s. 408) marknadsföringsmix länge haft stor betydelse för företag 

när det kommer till att planera hur potentiella konsumenter ska nås. 

Marknadsföringsmixen, välkänd som de fyra p:na, har varit tongivande i sammanhanget 

under lång tid men även lika starkt ifrågasatt då den anses vara för allmän och saknar 

viktiga detaljer. Många författare har under åren gjort tillägg i form av fler p:n och 

korrigeringar för att komplettera mixen för ett mer detaljerat användningsområde (se 

bland annat Kotler, 1984; Grönroos, 1994, refererad i Constantinides, 2006, s. 414;416).  

Yudelson (1999, s. 64–65) presenterar en variant på marknadsföringsmixen där produkt 

byts till prestanda, pris till upplevd kostnad, marknadsföring till uppfattningar och plats 

till process. Genom att fokusera på helhetsbilden istället för en specifik del, till exempel 

produktens totala utformning med fördelar från hela utbytet av köpet, förflyttas fokuset 

från vad som produceras till vad som erbjuds. Detta skulle kunna vara startskottet på en 

bättre kundrelation där konsumenten känner en högre tillit (Yudelson, 1999, s. 64) då hela 

flödet analyseras och utvärderas eftersom, inte bara produkten.  

3.1.2 Informationsinsamling 

När behovet är identifierat och konsumenten triggats till att agera ska information samlas 

in. Detta för att konsumenten ska få kunskap om hur den ska agera (Butler & Peppard, 

1998, s. 606). Skulle konsumenten inte hitta information som löser det problem som 

uppstått kommer inget köp göras, vilket förklarar varför detta steg ses som det centrala i 

hela processen. Det är därför viktigt att information ut till konsument finns lättillgängligt 

och presenteras på ett sådant sätt att konsumenten får en positiv upplevelse. Genom en 

mer detaljerad och anpassad beskrivning av exempelvis marknadsföringsmixen kan det 

bli lättare för företagen att pricka rätt i sin marknadsföring utan att tappa bort 

konsumenten.  

I litteratur som presenterats inom fem traditionella marknadsföringsområden finns det en 

tydlig utveckling i forskningen kopplat till framförallt konsument, relationsbyggande och 

detaljhandel mot att bli mer konsumentfokuserad (Constantinides, 2006, s. 414–417; 

422–423). Eftersom marknadsföringsmixen har fått kritik om att inte inkludera viktiga 

aspekter som konsumenter värdesätter är detta något många författare har försökt 

inkludera i lämpliga modeller. Den mest tongivande omarbetningen av 

marknadsföringsmixen anses av författaren till denna studie vara skiftet till att ha 

konsumentens behov och deras upplevda kostnader centralt i planeringsarbetet. 

Lauterborn (1990) har presenterat en variant på detta genom en modell innehållande 

konsumentens behov (customer needs), bekvämlighet (convenience), upplevda kostnader 

(customer’s cost) och kommunikation (communication) vilket sammanfattades till de fyra 

c:na. Genom att fokusera på konsumenten menar Lauterborn (1990) att chansen till en 

lyckad marknadsföringsplanering blir större.  

Med hjälp av teknologin kan företag idag erbjuda konsumenten nyhetsbrev och olika 

typer av erbjudande på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt (Constantinides, 2006, s. 431). 
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Företaget behöver inte begränsa informationen som det exempelvis kan behöva göras i 

tidningsannonser på grund av att platsen är begränsad. Möjligheterna för företag att 

särskilja sig gentemot sina konkurrenter är därför stora (Butler & Peppard, 1998, s. 606). 

Linjen mellan för lite, lagom och för mycket information är dock hårfin.  

3.1.3 Utvärdering och analys av alternativ 

Det tredje steget är att konsumenten utvärderar och analyserar den information som har 

samlats in. Traditionellt brukar tidigare erfarenheter, marknadssponsrad kommunikation 

och närståendes erfarenheter vara källor specifikt för detta steg (Butler & Peppard, 1998, 

s. 607). Om tidigare erfarenheter saknas är det mindre trovärdigt att konsumenten 

använder handelsplatser som är okonventionella (Cox & Rich, 1964, s. 34). Konsumenten 

kan också uppleva att riskerna är större än vad de egentligen är och vill reducera denna 

osäkerhet genom att handla i fysisk butik (Cox & Rich, 1964, s. 33; 38). Den teknologiska 

utvecklingen har ökat möjligheten för en kombination av dessa utvärderingsverktyg och 

dessutom utökat antalet verktyg. Till exempel har jämförelsesajter blivit allt vanligare där 

konsumenten själv kan rangordna vilka faktorer de anser är viktiga. Internet har även 

bidragit till att fler referensgrupper skapats där konsumenter, intresserade av samma typ 

av produkter, enkelt kan kommunicera med varandra genom exempelvis sociala medier. 

Likt tidigare steg kan dock ett överflöd av information ge en negativ påverkan på 

konsumenten som då kan välja att gå vidare med ett säkert märke eller etablerad 

återförsäljare istället för att utvärdera och analysera all information som samlats in (Butler 

& Peppard, 1998, s. 607).  

3.1.4 Köpbeslut 

När informationen har analyserats och alternativen utvärderats är det dags att bestämma 

framförallt var och hur produkten ska inhandlas. De bakomliggande motiven som 

besvarar varför konsumenten är villig till att handla är här viktiga faktorer att ta hänsyn 

till. Personliga och sociala motiv kan variera oändligt men är viktigt för företag att förstå 

sig på för att kunna bygga en konkurrenskraftig webbutik. Konkurrensen har framförallt 

ökats genom att återförsäljare aktivt försöker skapa attraktiva och intressanta webbutiker 

(Butler & Peppard, 1998, s. 607). Att veta var produkten ska inhandlas är därför inte alltid 

ett solklart val för konsumenten då det finns många aktörer som kan vara aktuella. När 

det kommer till hur produkten ska inhandlas så handlar det mesta om själva transaktionen 

och eventuella kontrakt som binder konsumenten till köpet. Även faktorer kring 

leveransen påverkar valet av marknadsplats. Önskar konsumenten ha produkten snabbt 

kan ett högre pris accepteras förutsatt att konsumenten får produkten i handen när den så 

önskar.  

Idag har ett ökat samarbete mellan återförsäljare skett vilket även gäller distributörer 

(Butler & Peppard, 1998, s. 607). Det blir allt vanligare att produkten beställs från en 

återförsäljare, som i sin tur samarbetar med en annan aktör som ansvarar över lagret. 

Därefter kommer en tredje part in och sköter leveransen till slutkund. Som Butler och 

Peppard (1998, s. 607) är inne på så kommer ökad e-handel med stor sannolikhet förändra 

distributionsmönstret där hemleveranser kommer bli betydligt fler. Det är därför viktigt 

att företag förstår vikten av att ha tydliga förklaringar på hur själva köpet ska gå till, från 

det att ordern läggs till att varan är levererad. I och med att många idag även använder sig 

av betalningstjänster som kräver att konsumenten måste lämna ifrån sig känslig 

information kan det även vara en fråga om säkerhet (Butler & Peppard, 1998, s. 607). Om 

konsumenten inte känner sig trygg i att handla online kommer konsumenten också avstå 

från köp, välja en annan aktör eller slutföra sitt köp i en fysisk butik.  
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Säkerheten är en viktig aspekt att ha koll på, framförallt när det med jämna mellanrum 

kommer det påminnelser om vilka risker konsumenten måste hantera vid e-handel. Trots 

att det varje år är en liten del som blir utsatt för bedrägeri efter att kortet har använts vid 

e-handel klassas det som en högriskhandel (Dahlkvist, 2015). Andra typer av risker som 

konsumenter kan uppleva är allt ifrån funktionella, att produkten inte lever upp till 

förväntningarna, till att psykologiska rädslor väger upp motivationen till att genomföra 

köpet. Förlorad tid eller förseningar som påverkar konsumenten är något som har 

föreslagits som en signifikant riskdimension (Roselius, 1971, refererad i Simcock et al., 

2006, s. 356). Tillsammans med finansiella och psykosociala risker är tid tre av fyra 

dimensioner som har kopplats ihop med upplevd tillfredsställelse och nöjdhet (Simcock 

et al., 2006, s. 369). Det har dock visat sig att alla typer av risker är väldigt produkt- och 

situationsspecifika (Simcock et al., 2006, s. 370) samt att konsumentens ålder har en viss 

betydelse där framförallt äldre konsumenter ser fysiska risker som en avgörande faktor 

(Simcock et al., 2006, s. 371).  

3.1.5 Efterköpsbeteende 

Det sista steget som knyter ihop hela processen och skapar en helhetsbild över 

konsumentens köpbeteende är efterköpsbeteendet. Genom att samla information om hur 

konsumenten bland annat önskar få sin vara levererad och deras intryck av företagets 

kundservice kan en bredare förståelse skapas. Beroende på vilken marknad, fysisk eller 

digital, företaget är verksam på kan vissa skillnader visa sig. Den fysiska marknaden 

kännetecknas av att vara high touch (Butler & Peppard, 1998, s. 608) vilket innebär att 

fysisk kommunikation mellan säljare och köpare är av stor vikt. Likaså det personliga 

intresset för att utvecklas och bibehålla en god relation till sin kund. Inom e-handel är det 

viktiga hur information förmedlas och hur tekniska kommunikationsmedel används, det 

vill säga hur high tech (Butler & Peppard, 1998, s. 608) verksamheten är. Det tidiga 

misslyckandet när e-handel introducerades var framförallt förmedlingen av information 

(Butler & Peppard, 1998, s. 608). Återförsäljare förstod inte vikten av att ha en uppdaterad 

webbutik med det senaste, något som idag visar sig vara av stor vikt speciellt när sociala 

medier växer sig allt starkare. Det är viktigt att få konsumenten så pass nöjd att hen känner 

att det är värt att komma tillbaka för att göra ännu ett köp eller rekommendera till 

närstående.  

3.2 Kommunikationskanaler  
Idag har potentiella kunder varierande krav på produkter och tjänster vilket gör att den 

traditionella marknadsföringsstrategin, massmarknadsföring där samma information går 

till många potentiella kunder, inte resulterar i ett önskvärt utfall. En individanpassning av 

kommunikationskanalerna behövs för att företaget ska kunna uppnå sin fulla potential. 

Detta är speciellt viktigt nu när möjligheten för konsumenten att skapa en dialog med 

företag är större, och vanligare, än tidigare (Butler & Peppard, 1998, s. 608). 

Kommunikationskanalerna är en del i marknadsföringsstrategi där marknadsförings-

mixen är en vanlig förekommen strategi. Mixen är väl beprövad men har på senare tid 

fått motta allt hårdare kritik, bland annat anser Gordon (2012, s. 122) att mixen bör 

överges då den har förlorat applicerbarhet på grund av teknologin och uppkomsten av 

sociala medier. Största svagheten med marknadsföringsmixen anses dock vara att den 

fokuserar på kortsiktiga strategier och vikten av strategisk långsiktig planering 

undervärderas (Gordon, 2012, s. 123).  

Till skillnad från den traditionella handeln har företag inom e-handel helt andra 

förutsättningar, inte bara när det kommer till kommunikation utan även när det kommer 

till möjligheten att inspirera sina kunder till köp. Något som har visat sig påverka 

konsumentens köpbeteende på nätet är hemsidans kvalitet och färgerna som används. 
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Forskning presenterad av Wells et al. (2011, s. 373) visade på att hemsidans kvalitet 

influerar konsumentens förväntning på produktkvaliteten vilket i sin tur påverkar 

köpavsikten. Att bedöma en produkts kvalitet innan köpet, enbart genom att värdera den 

information som samlas in via människans fem sinnen är inte det lättaste. När dessutom 

de viktigaste sinnena – lukt, smak och känsel, inte går att använda måste en större tillit 

läggas på det som registreras via synen.  

I litteraturen diskuteras det framförallt kring två olika typer av produktkategorier, sök- 

och upplevelseprodukter (Nelson, 1970, refererad i Wells et al., s. 374). Dessa två 

produktkategorier skiljer sig åt när det kommer till hur konsumenten värderar den 

information som presenteras. En klassisk sökprodukt är böcker, detta då det är relativt 

enkel att bedöma kvaliteten innan köpet genomförs. Kvaliteten kan exempelvis bedömas 

utifrån recensioner från andra konsumenter, tidigare erfarenhet av författaren och genom 

den sammanfattning av produktinformation som ofta presenteras på hemsidan. När 

konsumenten kan känna sig säker på vad de får hem blir det lättare för konsumenten att 

känna sig bekväm med det beslut som tas. Upplevelseprodukter, exempelvis kläder, är en 

svårare produktkategori som för med sig fler utmaningar när det gäller att visualisera 

produktkvaliteten (Gupta et al., 2004, refererad i Wells et al., 2011, s. 374). Det är svårt 

att bedöma till exempel passform, tygets utformning och i vissa fall även färgen på 

klädesplagget via nätet.  

För att få fram produktens kvalitet på bästa sätt oavsett vilken typ av produkt det handlar 

om behöver hemsidan vara väl utformad och noga övervägd. Bland annat finns det fyra 

väldokumenterade dimensioner som kan påverka den upplevda kvaliteten. Dessa 

dimensioner kan sammanfattas till hemsidans säkerhet, eventuella fördröjningar, 

navigationsmöjligheterna och det visuella intrycket (Wells et al., 2011, s. 382–383). Av 

den information som tas in via sinnena är 80 % det visuella och när det kommer till att 

bedöma omvärlden sker detta till 80 % genom färger (Morton, 2009, refererad i 

Aboubaker Ettis, 2017, s. 43). Att använda sig av rätt färger på en hemsida kan därför 

vara ett viktigt marknadsföringsverktyg. Förutom att färg är en viktig faktor när 

omvärlden ska bedömas så är färg något som ökar minnet och engagemang samtidigt som 

färgen framför en specifik känsla (Singh, 2006, refererad i Aboubaker Ettis, 2017, s. 43).  

3.2.1 Marknadsföringsstrategier 

De digitala teknologierna har allt mer suddat ut gränserna mellan industrier vilket har 

gjort att nya produkter och tjänster har lanserats med en överlappande funktionalitet 

(Butler & Peppard, 1998, s. 601). De nya produkterna och tjänsterna erbjuder 

konsumenten en lösning på deras problem men kan även förvirra konsumenten när extra 

funktioner läggs till som konsumenten inte finner nödvändiga eller inte förstår sig på. 

Desto mindre förförståelse som krävs av konsumenten för att förstå sig på nya innovativa 

produkter ger desto större chans till acceptans (Sepasgozar & Loosemore, 2017, s. 1205). 

Branschens reaktion på att gränserna mellan industrierna har börjats suddats ut är ett skifte 

av lämplig marknadsföringsstrategi, från multikanal till omnikanal (se figur 2). 

Multikanal är benämningen på marknadsföring som sker i flera kanaler där det inte finns 

någon överlappning eller samarbete mellan de olika kanalerna (Verhoef et al., 2015, 

s. 176). Varje kanal hanteras som en enskild del av marknadsföringen med en egen 

arbetsgrupp och mål som är specifikt för den kanalen. Utvecklingen till detta är steget till 

omnikanal vilket inkluderar fler kanaler med en integration mellan kanalerna. 

Strategierna för respektive kanal kombineras och ut mot kund blir det en tydligare 

helhetsbild över företaget då samtliga kanaler bidrar till att kunden får en enhetlig bild 

över företaget och dess produkter (Verhoef et al., 2015, s. 176).  
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Figur 2. Författarens tolkning över marknadsföringsstrategierna multi- & omnikanal 

För att kunna nå konsumenten och få en möjlighet att analysera köpbeslutsprocessen 

krävs det att företaget har fungerande kommunikationskanaler. Den tidiga typen av 

marknadsföring som inte baserades på en ensidig kommunikation är den så kallade 

multikanalstrategin. När teknologin utvecklades och presenterade exempelvis telefon, 

radio och tv så öppnades möjligheten för företag att interagera med deras kunder genom 

flera olika kontaktpunkter (Neslin et al., 2006, s. 96; Brynjolfsson et al., 2013, s. 24). Med 

en närmare kontakt med sina konsumenter ökar möjligheten för företaget att skapa värde 

för konsumenten. Nämnvärt är att kommunikationskanalerna som används inom denna 

marknadsföringsstrategi inte är integrerade med varandra. Det finns ingen överlappning 

eller kommunikation mellan kanalerna utan allt sköts på sitt håll. Som Neslin et al. (2006, 

s. 97) diskuterar så måste ett helhetstänk finnas med för att företaget ska kunna positionera 

sig så bra som möjligt. Författarna diskuterar vidare i huvudsak fem utmaningar som 

företag står inför vid användning av multikanalstrategin. Utmaningarna identifieras som 

dataintegration, förståelse kring konsumentbeteende, utvärdering av kanaler, fördelning 

av resurser mellan kanaler och koordination av strategier för de specifika 

kommunikationskanalerna (Neslin et al., 2006, s. 108). I och med att multikanalstrategin 

har dessa utmaningar har en utveckling gjorts vilket har skapat strategin omnikanal, detta 

i samband med att gränserna mellan industrier och marknadsplatser har suddats ut.  

Förflyttningen mot omnikanalsstrategin har påverkats av att konsumenterna har förändrat 

sitt beteende och på grund av en ökning i antal möjliga kommunikationskanaler ut till 

kund. Teknologin och digitaliseringen har gett företag fler kanaler som exempelvis 

mobila applikationer och olika typer av sociala medier. Den mobila teknologins 

utveckling har dessutom gett konsumenten tillgång till Internet dygnet runt, alla dagar i 

veckan när det passar konsumenten bäst oavsett var de befinner sig eller vilken tid det är 

(Ignatius, 2011, refererad i Brynjolfsson et al., 2013, s. 25). Konsumenterna har nu 

ständig tillgång till många av företagens kommunikationskanaler vilket gör det viktigt att 

ha genomtänkta strategier. Om verksamheten bedrivs helt online kan det dessutom vara 

av större vikt att undersöka vilka faktorer som påverkar till exempel konsumentens 

upplevda risker och vilken tillit de känner till verksamheten (Biswas & Biswas, 2004, 

refererad i Wells et al., 2011, s. 374). Skulle konsumenten uppleva att den information 

som framförs på hemsidan inte överensstämmer med tidigare erfarenheter, rykte eller på 

annat sätt ger en förvirrande bild av produkten förändras konsumentens köpbeteende.  

När vikten av korrekt information diskuteras i litteratur är det framför allt två olika 

begrepp som omnämns – värde och asymmetri av information (Wells et al., 2011, s. 375). 

Vad gäller värde så antas konsumenten värdera produkten förutsägande eller genom 

förtroende. Att värdera en produkt förutsägande kan kopplas till sökprodukter, 

exempelvis böcker, som på förhand är enkla att utvärdera och förutsäga produktens 
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kvalitet trots att alla sinnen inte är involverade i värderingen. Motsatsen till detta är att 

genom förtroende värdera produktens kvalitet och att konsumenten har tillräckligt med 

kunskap för att använda produkten korrekt (Richardsson et al., 1994, s. 29, refererad i 

Wells et al., 2011, s. 375).  Dessa två faktorer är något som framförallt konsumenten själv 

påverkar. Något som kan påverkas utifrån är hur asymmetrin av information behandlas. 

Kirmani och Rao (2000, refererad i Wells et al., 2011, s. 375) diskuterar om två typer av 

asymmetri – brist eller klarhet på information före samt efter köpet. Vid köp av en bok 

nås till exempel av en hög nivå av klarhet av information både före och efter köpet (Wells 

et al., 2011, s. 375). Detta på grund av att det ofta är enkelt att utvärdera denna typ av 

produkt medan det exempelvis vid köp av kläder är vanligt att konsumenten upplever en 

brist, och därmed osäkerhet, på produktinformationen som presenteras före köpet.  

Vid klädköp krävs det att konsumenten efter köpet får uppleva klädesplagget för att kunna 

säkerställa produktens kvalitet och säkerställa en klarhet i informationen som presenteras 

(Nelson, 1970, refererad i Wells et al., 2011, s. 376). Skulle konsumenten exempelvis 

köpa en tröja på nätet, få hem den men väljer att inte testa den utan direkt lägga in den i 

garderoben har inte produktens kvalitet upplevts och en osäkerhet kring köpet kan uppstå, 

trots att produkten finns i konsumentens hem. Genom att reducera 

informationsasymmetrin från första början kan konsumenten försäkras i ett betydligt 

tidigare stadie att de väljer en bra produkt. För att kunna reducera asymmetrin behöver en 

tydlig identifiering av nuvarande konsumentbeteende ske. Exempelvis genom analyser 

om hur de upplever vissa informativa detaljer framhävs kan förenkla och skapa 

effektivare förbättringsåtgärder som direkt förändrar den del som behöver förändras. 

3.2.2 Marknadsföringskanaler 

En annan stor del som har förändrat konsumentbeteendet är hur konsumenter använder 

marknadsföringskanaler för att utvärdera val av produkt och återförsäljare. Showrooming 

är en allt vanligare utvärderingsstrategi där kunden använder den fysiska butik som ett 

visningsrum och genomför sedan köpet på nätet. Det kan även vara så att kunden är i 

butiken för att inhandla något men samtidigt letar kompletterande information, bättre 

priser och recensioner på sin mobiltelefon (Verhoef et al., 2015, s. 175). Om butiken då 

inte har den önskvärda informationen, det bästa priset eller något annat som kunden 

värdesätter högt men en närliggande konkurrent har så kan kunden välja att avsluta sitt 

köp där. Skulle det dessutom visa sig att en återförsäljare kan erbjuda den produkt som 

konsumenten just då testar i butiken men till ett lägre pris kan den fysiska aktören gå 

miste om en viktig inkomstkälla. Detta är något som anses bli ett allt större problem, 

speciellt för fysiska aktörer som inte har en kompletterande webbutik. Om priser istället 

ligger på liknande nivåer oavsett aktör, fysisk såväl som elektronisk, så kan det vara den 

fysiska aktören som drar längsta strået (Brynjolfsson et al., 2013, s. 27). Detta förutsatt 

att den upplevda kostnaden för konsument att ta sig till butiken är låg.  

Motsatsen till showrooming är när konsumenten söker information på nätet men köper 

produkten i fysisk butik, så kallade webrooming (Verhoef et al., 2015, s. 175). Det har 

tidigare kännetecknats som en dominant form av informationsinhämtning (Verhoef et al., 

2007, s. 130) och vanligt förekommande i framförallt resebranschen (Yellavali et al., 

2004, refererad i Verhoef et al., 2007, s. 129). Genom att undersöka bakomliggande 

anledningar till att konsumenten väljer en viss typ av kanal vid information, information 

och köp samt enbart köp kunde konsumentens attityd mot fenomenet kartläggas. Det 

visade sig att det finns ett ömsesidigt samband mellan konsumentens sök- och 

köpintention. Verhoef et al. (2007, s. 144) nämner särskilt hur konsumenten blir 

begränsad till att både söka och köpa från en och samma aktör. Detta refereras till 

benämningen channel lock-in och en bättre strategisk planering skulle kunna minska 
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kombinationen mellan att information söks på internet men köpet genomförs i fysisk butik 

(Verhoef et al., 2007, s. 144).  

3.3 Konsumenters påverkan på godstransporter 
Det har konstaterats att antal gods i omlopp har ökat i takt med att e-handelns omsättning 

har ökat (HUI Research, 2016, s. 8). I och med att konsumenterna är drivande i frågan 

med önskemål om att få större inflytande när det kommer till val av leverans står 

leverantörer inför utmaningar de tidigare inte har behövt hantera. Städernas uppbyggnad, 

konsumentens beteende, konsumentens rörelsemönster mellan punkt A och punkt B samt 

eventuella restriktioner som påverkar logistikrörelsen ger leverantörer många aspekter att 

ta hänsyn till i planeringen av en så felfri leverans som möjligt. Exempelvis har städer 

byggts upp efter helt andra parametrar än vad som är aktuellt idag. Stadskärnor är ofta 

väldigt täta med små gator, saknar utrymmen för lämplig godshantering (McDermott, 

1975, s. 30) och har med tiden växt på höjden för att rymma fler boende. Att veta vad 

som driver tilltänkta konsumenter från punkt A till punkt B är också en fråga av väldigt 

viktig karaktär. Om företag vet hur konsumenterna rör sig och är villiga att röra sig kan 

en mer personlig kommunikation ske (Kaplan, 2016) vilket ofta gynnar både företagare 

och konsumenter.  

I samband med mer miljömedvetenhet hos både konsumenter, företag och myndigheter 

har högre krav ställts på leverantörer från både konsument- och myndighetshåll. Ett 

exempel är att kommuner kan ansöka om att få införa en miljözon inom kommungränsen 

där en viss typ av motorfordon förbjuds. I Göteborg och Umeå har en miljözonklass 1 

införts i centrala delarna av tätorten vilket innebär att lastbilar som inte uppfyller de 

angivna europeiska miljöklasserna inte får framföras inom zonen (Transportstyrelsen, 

2016). Leverantörer behöver därför ha en uppdaterad fordonsflotta vilket kan innebära 

stora kostnader. För att som aktör komma runt detta, slippa köpa in fordon på grund av 

ett fåtal restriktioner, kan fördelar dras av att känna sina kunder och vad de egentligen 

önskar. Om konsumenten exempelvis är villig att färdas en längre sträcka än vad som 

erbjuds idag kan leveranserna ske via andra transportsätt som inte regleras av de allt högre 

miljökraven men erbjuder lika eller högre leveranssäkerhet och är samtidigt ett 

kostnadseffektivt val.  

3.4 Sammanfattning 
Det har konstaterats att konsumenters köpbeteende vid e-handel är en komplex historia 

med många påverkande faktorer. Dessutom bygger utmaningarna som företag möter idag 

mycket på den ökade transparensen mellan företag och konsument. Det är väldigt mycket 

information som delges med enkla medel under kort tid och beroende på innehållet så kan 

det påverka företag både positivt och negativt. Utarbetade strategier är därför ett 

nödvändigt ont för att företag ska kunna parera utmaningarna de ställs inför.  

För att kunna analysera faktorer, motivationer såväl som risker, som driver konsumenten 

till att genomföra sitt köp är en marknadsanalys ett passande verktyg. Genom att analysera 

marknaden och vad den tilltänkta målgruppen har för attityd gentemot viktiga frågor kan 

en startpunkt för vidare strategiplanering skapas. Stöd i tidigare forskningar och 

undersökningar hittas exempelvis i att pris (Forman et al., 2009, s. 54; Pappas et al., 2017, 

s. 738) och bekvämlighet (Close & Kukar-Kinney, 2010; Ganesh et al., 2010; To et al., 

2007, refererad i Pappas et al., 2017, s. 731; PostNord AB, 2018a, s. 15) är två faktorer 

som till stor del påverkar konsumentens motivation till att handla över nätet. Eftersom det 

är konsumentens egna erfarenheter, upplevelser och intryck som påverkar köpbeteendet 

är det inte möjligt, eller fördelaktigt, att presentera en statisk bild över verkligheten. 

Köpbeteendet har och kommer förändras än mer över tid vilket kräver täta analyser 
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tillsammans med en kvicktänkt ledningsgrupp som gör det möjligt att korrigera strategier 

om marknaden så skulle kräva. 

För att få en tydlig bild över hur konsumenters beteende kan se ut och vilka delar som 

berörs när köpbeslut ska tas har köpbeslutsprocessen applicerats som grund. Modellen 

(figur 3) som studien grundar sig på är sedan en kombination över hur 

kommunikationskanaler och motivationsfaktorer samt upplevda risker kan påverka 

konsumentens köpbeslut. Modellen visar tydligt hur komplext köpbeteende är men ger 

trots det en tydlig bild över hur köpbeslutsprocessen kan förenklas för att användas i 

marknadsföringssyfte för företag.  

Modellen fokuserar framförallt på fyra av fem steg i köpbeslutsprocessen. I det första 

steget, som utelämnas för någon större utredning, uppmärksammas konsumenten att 

något måste inhandlas för att lösa ett problem som uppstått. Anledningen till varför detta 

utelämnas är för att författaren till denna studie har uppfattningen att ett beslut om att lösa 

problemet redan har tagits. Frågan är nu istället hur problemet ska lösas där nästa steg blir 

att söka information om alternativ som kan passa. Detta skulle kunna ske genom att 

konsumenten antingen använder sig av en, ett fåtal eller flera olika kanaler. Det skulle 

därför vara intressant att se om det finns någon skillnad i antal använda kanaler beroende 

på var konsumenten är bosatt. Om det finns skillnader skulle det innebära att företag är 

tvingade till att ha olika strategiska val kring användandet av kommunikationskanaler för 

att uppnå maximal effekt som gör att konsument genomför köpet via företagets egna 

kanaler.  

Efter att information har samlats in ska informationen utvärderas, ett beslut om att 

genomföra köpet tas och någon typ av reaktion på produkten kommer ske. Om 

konsumenten ska känna sig säker i att slutföra köpet via nätet finns det mycket företag 

bör ha i åtanke. Exempelvis kan utformningen av digitala kanaler, hemsida eller mobil 

applikation, påverka produkternas upplevda kvalitet (Wells et al., 2011, s. 373). Det 

visuella intrycket är därför av stor vikt där bland annat färger, utformning och 

navigeringsmöjligheter är faktorer som är av särskild karaktär. Att konsumentens egna 

Figur 3. Författarens tolkning av teorier i egen modell 
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upplevelser och förutfattade meningar är starka drivkrafter som påverkar 

shoppingmotivationen är inte särskilt konstigt. Varje enskild individ är unik och uppfattar 

samt tolkar företeelser olika. Likt intresset av att finna vilka informationskanaler som är 

vanligare än andra är därför intresset lika stort att finna upplevda drivkrafter och risker. 

Kan det stämma att pris och bekvämlighet är de vanligaste drivkrafterna vid e-handel 

medan tid är en riskfaktor som konsumenter tar i stor beaktning?   

Intressanta omarbetningar av den klassiska marknadsföringsmixen har gjorts och 

författaren till denna studie håller med i den kritik som har getts – mixen behöver 

inkludera konsumenternas synvinkel för att kunna användas på ett slagkraftigt sätt. En 

intressant omarbetning som har båda sidorna presenteras av Rajagopal (2010). Modellen 

som presenterades är en utveckling med betoning på konsumentens personliga 

preferenser där hänsyn tas till både företag och konsument. Genom att undersöka 

personliga, ekonomiska och relationella faktorer från både företagets och konsumentens 

sida kan en tydligare bild över konsumentens drivkrafter skapas. I detta arbete kommer 

fokus framförallt läggas på att undersöka ekonomiska och relationella faktorer som i det 

stora hela innefattar produkt, pris, plats, påverkan och paketering. Dessa faktorer är 

företagets påverkan på konsumentens drivkrafter och i studien kommer framförallt 

faktorerna produkt, pris och plats undersökas närmare. Faktorerna har valts ut för att de 

är en central del i varför digital handelsplats verkar gå före fysiska butiker om tidigare 

forskning stämmer (se bland annat Forman et al., 2009). Dessa faktorer bildar 

tillsammans med konsumentens personliga faktorer drivkraftssidan av vad som påverkar 

motivationen. Personliga faktorer kommer hittas genom att konsumentens omedvetna val 

undersöks vilket även kallas psykodynamik. På andra sidan återfinns risker vilket 

representeras av funktionella, finansiella, psykologiska och sensoriska risker som 

konsumenten upplever. Vilken av dessa risker väger tyngst och är det någon speciell 

riskfaktor som sticker ut när konsumentens bostadsort är en av de bestämda variablerna?  
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4. Praktisk metod 

4.1 Konstruktion av enkät 
Med hjälp av studiens frågeställningar och den teoretiska referensramen har en enkät 

konstruerats (bilaga 1). I och med att studien vill addera till tidigare forskning med en 

mer detaljerad undersökning, både vad gäller frågor och respondenter, har författaren till 

denna studie valt ut vissa aktuella frågor från tidigare forskning. Till dessa har sedan 

specifika frågor, kopplade till de aktuella teorierna, formulerats och lagts till. I tabell 1 

anges vilka bakgrundsvariabler som har använts och hur undersökningsvariablerna i 

enkäten har kopplats till den teoretiska referensramen. Anmärkningar har också gjorts 

vilket bland annat har varit om frågan kommer avkodas i anonymitetssyfte eller om frågan 

har förekommit i tidigare forskning.  

Tabell 1. Sammanställning av variabler med teorikoppling och ev. anmärkningar 

Bakgrundsvariabler Anmärkningar 

1-4 
Bostadsort, postnummer, 
födelseår och kön 

Postnummer och födelseår kommer 
avkodas innan den presenteras i empirin. 

Undersökningsvariabler Teorikoppling Anmärkningar 

5 
Hur ofta handlar du fysiska varor 
på Internet? 

 Tidigare 
forskning 

6 

Hur vanligt förekommande är 
följande kanaler när du söker efter 
information inför köpet? 

Brynjolfsson et al., 
2013; Neslin et al., 
2006; Verhoef et al., 
2007; 2015 

Tidigare 
forskning 

7 

Hur väl stämmer följande faktorer 
in när det kommer till ditt val att 
handla på Internet? 

Constantinides, 2006; 
Lauterborn, 1990; 
Rajagopal, 2010; Wells 
et al., 2011, Yudelson, 
1999 

 

9b 

Hur väl stämmer följande faktorer 
överens när det kommer till ditt val 
att göra köpet på Internet istället 
för fysisk butik? 

Brynjolfsson et al., 
2013; Verhoef et al., 
2015 

Grundar sig i om 
personen har 
svarat ja på 
fråga 9a (se 
bilaga 1) 

10 
Tänk tillbaka på ditt senaste köp. 
Hur fick du ditt paket levererat? 

 Tidigare 
forskning 

12b 

Hur väl stämmer följande faktorer 
överens i ditt val att avbryta ett 
köp på Internet? 

Cox & Rich, 1964; 
Simcock et al., 2006  

Grundar sig i om 
personen har 
svarat ja på 
fråga 12a (se 
bilaga 1) 

13 

Hur väl stämmer följande faktorer 
överens i ditt val att inte handla på 
Internet? 

 Grundar sig i om 
respondenten 
har svarat aldrig 
på fråga 5 (se 
bilaga 1) 

14 
Hur upplever du säkerheten 
generellt är på Internet idag? 

 Dahlkvist, 2015 



24 
 

15b 

Hur väl stämmer följande faktorer 
överens när det kommer till ditt val 
att göra köpet i fysisk butik istället 
för på Internet? 

Brynjolfsson et al., 
2013; Verhoef et al., 
2015 

Grundar sig i om 
personen har 
svarat ja på 
fråga 15a (se 
bilaga 1) 

17 

Om du hade fått välja, vilket av 
nedanstående alternativ är 
viktigast när du väljer hur varan 
ska levereras? 

 Tidigare 
forskning 

18 
Hur långt skulle du vara beredd att 
åka för att hämta din försändelse?  

McDermott, 1975  

Enkäten innehåller till stor del så kallade graderingsfrågor (Saunders et al., 2012, s. 436) 

där respondenten måste välja var de ställer sig i frågan genom att ange en av fyra alternativ 

på skalan från vanligt till ovanligt alternativ stämmer till stämmer inte. För att inte förvirra 

konsumenterna har enkäten byggts upp för att följa dessa olika typer av graderingar. Vid 

allt för många kategorier med olika innebörder kan en förvirring skapas vilket påverkar 

resultatet negativt (Saunders et al., 2012, s. 436).  

Testomgångar 

Innan enkäten gick ut till respondenterna har två testomgångar och diskussioner 

tillsammans med personer i författarens närhet genomförts. Ambitionen med 

testomgångarna var att se hur oberoende personer utan större vetskap om den teoretiska 

bakgrunden uppfattade samt tolkade frågorna. Detta för att se om frågorna uppfattades på 

rätt sätt, om det saknades alternativ eller om det finns andra felaktigheter i enkäten som 

inte uppfattats av författaren. Diskussionerna som har förts har varit av mer teoretisk art 

där bland annat den teoretiska grunden har ifrågasatts när frågan har varit felformulerad 

och i vissa fall fallit utanför de teoretiska områden som studien önskat behandla. 

I den första testomgången, genomförd 28 februari, deltog 20 respondenter från Jönköping 

i söder till Kalix i norr med åldersspannet 22 till 55 år. Respondenterna nåddes genom en 

delning på Facebook på grund av bekvämlighetsskäl men också på grund av att det i 

dagens samhälle är störst chans till att få tag på ett stort antal respondenter på kort tid. 

Enkäten var i detta stadie väldigt grovt formulerad med grund i frågor från tidigare 

forskning. Unikt för denna testomgång var möjligheten för respondenten att anonymt 

utvärdera och kommentera om de ansåg något skulle läggas till eller ändras direkt i 

enkäten. Genom denna möjlighet mottog författaren många kloka frågor och funderingar 

om vissa benämningar som senare har korrigerats eller helt tagits bort. Till exempel 

valdes en annan skala, fyra istället för fem, på attitydfrågorna för att undvika allt för 

många bekväma svar som ställer sig mitt i mellan extremerna som är angivna.  

Den andra testomgången genomfördes med 10 utvalda respondenter med en specifik 

agenda. Då enkäten innehöll många avsnitt där respondenten skulle skickas rätt mellan 

avsnitten beroende på svar ritades en möjlig svarsväg upp (figur 4) och antal möjligheter 

på svarskombinationer noterades. Därefter kontaktades personer som kunde följa 

respektive väg. Genom att bestämma i förväg vad personerna skulle svara kunde enkäten 

kontrolleras så personerna skickades rätt mellan avsnitten. Ett par problem 

uppmärksammades och korrigerades till dessa att enkäten skickades ut.  
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Figur 4. Möjliga svarsvägar i enkäten 

4.2 Datahantering 
För att säkerställa anonymiteten har avkodning skett av ålder och postnummer. Vad gäller 

ålder har respondenterna i enkäten fått ange födelseår. Detta har sedan avkodats genom 

att lämpliga intervall har hittats, födelseåren till respektive intervall har skrivits upp och 

med hjälp av Excels funktion om att ersätta har respektive födelseår ersatts med det 

aktuella intervallet. I empirin presenteras åldersintervaller om 5 år per intervall och i 

analyssyfte kommer dessa intervall sedan kopplas ihop och hänvisas till intervallen 

15-24 år, 25–44 år, 45–64 år samt äldre än 65 år.   

Vad gäller avkodning av postnummer har programmet SparGIS varit till stor hjälp. Med 

hjälp av programmet har tydliga områden definierats (se exempel i figur 5), anpassade till 

alternativen respondenterna har kunnat välja i enkäten. Området inom 3 km har fått 

arbetsbenämningen stadskärna, 3 till 7 km närområde, och området bortanför 7 km från 

centrum klassas som periferin. 

Närområde är i sig ett omdiskuterat ordval 

då det kan vara allt ifrån utanför gården till 

närmsta milen. Författarens omfattning är 

dock att närområde blir den bästa 

benämningen på det område som återfinns 

utanför själva stadskärnan. Inom 

stadskärnan är det enkelt att ta sig med 

lämpliga gång- och cykelavstånd. 

Närområdet blir det område som är något 

svårare att ta sig till men som ändå inte 

känns allt för långt bort, speciellt för boende 

i Norrland där långa avstånd inte är ovanligt. 

Vidare så kännetecknas periferin av att ligga 

utanför själva staden där naturen återfinns 

runt husknuten.  

Vid analys av empirin har programmen 

Microsoft Excel och IBM SPSS använts 

vilket har underlättat mycket, bland annat 

vid avkodning och frekvensanalyser.  

Frekvens 

onlineköp 

Showrooming 

Säkerhet  Avbrutit 

_ 

Framtid Webrooming 

_ 

_ 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

N
ej 

Aldrig Nej Nej 

Figur 5. Karta som visar radie från 
centrumkärnan 
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4.3 Urval 

4.3.1 Val av studieorter 

För att kunna hitta geografiska skillnader har valet av studieorter varit väldigt viktigt. Till 

författarens hjälp har kommungruppsindelningen utgiven av Sveriges Kommuner och 

Landsting ([SKL], Åhlvik, 2017) använts för att hitta lämpliga kommuner med likvärdiga 

karaktärer. Författaren till denna studie har tidigt varit inställd på att den önskade 

spelplanen var övre Norrland där kommuner från Umeå och norröver var aktuella. Därför 

har kommuner inom detta område plockats ut från kommungruppsindelningen för att 

sedan märkas ut på en provisorisk karta. Detta för att klargöra vilka kommuner det 

handlade om och vilka likheter respektive skillnader som kunde hittas.  

Faktorer som har avgjort valet av studieorter har varit SKL:s klassificering, invånarantal 

(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018), avstånd till närliggande stad och infrastruktur. Då 

det centrala i undersökningen är att finna geografiska skillnader har författaren valt så 

extrema val som möjligt där studieorterna har stora skillnader i dessa faktorer. För att få 

ett så brett underlag som möjligt har fyra studieorter valts ut med klassificeringen 

landsbygdskommun respektive större stad. Städer som har valts ut är Arvidsjaur, 

Lycksele, Luleå och Umeå. Arvidsjaur och Lycksele klassas som landsbygdskommuner 

enligt SKL (Åhlvik, 2017) där mindre än 15 000 invånare återfinns i kommunenens 

största tätort. Vad gäller Umeå och Luleå klassas båda som större stad där kriteriet är att 

staden ska ha minst 40 000 men mindre än 200 000 invånare i kommunens största tätort. 

I tabell 1 finns information om studieorternas olika faktorer sammanställda. Det alla fyra 

städer har gemensamt är att de har en fungerande infrastruktur med relativt bra vägnät i 

form av bra anslutningar till de europeiska vägarna, en järnväg som passerar och en 

närliggande flygplats med reguljär trafik.  

Tabell 2. Sammanställning studieorter 

Stad SKL:s klassificering Invånarantal (2017) Avstånd, närliggande stad 

Arvidsjaur Landsbygdskommun 6 440  127 km (Piteå) 

Lycksele Landsbygdskommun 12 257 128 km (Umeå) 

Luleå Större stad 77 470 40 km (Boden) 

Umeå Större stad 125 080 110 km (Örnsköldsvik) 

Landsbygdskommuner 
De utvalda kommunerna, Arvidsjaur och Lycksele, är relativt lika till yta (SKL, 2008) 

och har nästan exakt samma avstånd till närmsta stad (se tabell 2). Vad gäller invånare så 

är Lycksele nära på dubbelt så stort som Arvidsjaur men trots detta är medelåldern för 

invånarna väldigt lika. Marginellt något högre i Arvidsjaur men precis anmärkningsvärt 

med 45,3 år mot 43,6 år (SCB, u.å.a). När det kommer till både könsfördelning och 

åldersfördelning är det åter en jämn match med små marginella skillnader (tabell 3) vilket 

styrker valet av studieorter då ambitionen var att kommunerna inom samma klass skulle 

vara väldigt lika varandra. 
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Tabell 3. Sammanställning kön- och åldersfördelning landsbygdskommuner 

  Landsbygdskommuner 
  Arvidsjaur Lycksele Totalt 
  N % N % N % 

Kön Kvinna 3164 49,1 6063 49,5 9227 49,4 
 Man 3276 50,9 6194 50,5 9470 50,6 

  Totalt 6440   12 257   18 697   

Ålder 15–19 342 6,3 700 6,9 1042 6,7 
 20–24 313 5,7 657 6,5 970 6,2 
 25–29 472 8,6 830 8,2 1302 8,3 
 30–34 323 5,9 662 6,5 985 6,3 
 35–39 328 6,0 619 6,1 947 6,1 
 40–44 328 6,0 614 6,0 942 6,0 
 45–49 338 6,2 733 7,2 1071 6,8 
 50–54 422 7,7 764 7,5 1186 7,6 
 55–59 457 8,4 782 7,7 1239 7,9 
 60–64 430 7,9 796 7,8 1226 7,8 
 65+ 1709 31,3 3027 29,7 4736 30,3 

  Totalt 5462   10 184   15 646   

Större städer 

Likt landsbygdskommunerna är även Luleå och Umeå väldigt lika till yta (SKL, 2008) 

men närmsta stad återfinns på ett betydligt närmare avstånd för boende i Luleå än Umeå 

(se tabell 2). Detta skulle kunna ge boende i Luleå en större fysisk marknad. Dock är 

avståndet från Luleå till närmsta stad trots allt 4 mil. Det känns därför inte troligt att det 

kommer påverka studien i någon större utsträckning. Det finns även här ett liknande 

mönster som för landsbygdsstäderna där Umeå är nära dubbelt så stort sett till invånare. 

Figur 6. Karta över landsbygdskommunerna med postnummer 



28 
 

Medelåldern är också något högre i Luleå än Umeå, 41,8 år respektive 38,9 år (SCB, 

u.å.b). Intressant är att även här är det en jämn köns- och åldersfördelning (tabell 4). Umeå 

verkar ha en något yngre befolkning vilket verkar vara kopplat till länet då även Lycksele 

visade sig ha en något yngre befolkning jämfört med Arvidsjaur (tabell 3). 

Tabell 4. Sammanställning kön- och åldersfördelning större städer 

  Större städer 
  Luleå Umeå Totalt 
  N % N % N % 

Kön Kvinna 37 992 49,0 62 334 49,8  100 326 49,5 
 Man 39 478 51,0 62 746 50,2  102 224 50,5 

  Totalt 77 470    125 080    202 550   

Ålder 15–19 4068 6,2 6141 5,9 10 209 6,0 
 20–24 6102 9,4 11 779 11,4 17 881 10,6 
 25–29 5858 9,0 12 223 11,8 18 081 10,7 
 30–34 4770 7,3 9235 8,9 14 005 8,3 
 35–39 4359 6,7 8304 8,0 12 663 7,5 
 40–44 4664 7,2 7861 7,6 12 525 7,4 
 45–49 5065 7,8 7340 7,1 12 405 7,3 
 50–54 5532 8,5 7431 7,2 12 963 7,7 
 55–59 4643 7,1 6311 6,1 10 954 6,5 
 60–64 4503 6,9 6172 6,0 10 675 6,3 
 65+ 15 657 24,0 20 788 20,1 36 445 21,6 

  Totalt 65 221    103 585    168 806   
 

 

Figur 7. Karta över större städer med postnummer 
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4.3.2 Val av respondenter 

När studieorterna för studien var klar påbörjades genomsökningen om hur författaren ska 

kunna nå aktuella respondenterna. I och med att studiens datainsamling sker via en 

webbenkät är möjligheterna till enkel och smidig delning stora i dagens digitaliserade 

samhälle. Webbenkäten har därför delats på Facebook i två grupper speciellt kopplade till 

den aktuella staden. Detta för att få ett så stort urval som möjligt på kort tid. Urvalet av 

respondenter är därmed helt slumpmässigt och riktar sig medvetet mot de som är 

välbekanta med datorer, plattor och smartphones. Det kommer därför vara svårt att 

generalisera resultatet till målpopulationen (Saunders et al., 2012, s. 264) som presenteras 

i tabell 2 och 3 eftersom personer som inte är aktiva på Facebook utelämnas från studien. 

Resultatet kommer endast generaliseras till populationen som är verksam och välbekant 

med sociala medier. Trots att det är vanligt att forskare väljer i stor utsträckning att 

generalisera utanför sitt urval, att exempelvis en andel anställda på ett företag inom en 

specifik bransch står för hela branschens åsikter i det ämnet (Saunders et al., 2012, s. 264), 

är det inget som kommer göras här.  

För att datainsamlingen ska kunna ge ett så representativt urval, trots att resultatet inte 

kommer generaliseras till målpopulationen, har ett mål om urvalsstorlek arbetats mot. 

Enligt Saunders et al. (2012, s. 266) arbetar forskare vanligtvis med en säkerhet på 95 % 

vilket skulle innebära att 95 personer av ett urval på 100 stycken ska med säkerhet kunna 

representera populationen. Genom att använda denna säkerhet och med den totala 

populationsstorleken på cirka 185 000 personer i de fyra studieorterna är en lämplig 

urvalsstorlek kring 380 personer enligt Saunders et al. (2012, s. 266).  Anledningen till 

att populationsstorleken reduceras till cirka 185 000 personer är för att invånare yngre än 

15 år utelämnas från studien. Detta på grund av att de inte är aktuella konsumenter som 

får handla på nätet och har ett par år tills de får göra så. Om detta inte skulle kunna nås 

eller att datainsamlingen på annat sätt inte skulle bli lyckad var plan B att åka runt till de 

olika studieorterna och genom kompletterade intervjuer få ett tillräckligt bra underlag för 

att kunna genomföra studien. Under tiden datainsamlingen var igång var författaren 

noggrann med att inte påverka deltagande respondenter på något sätt. Detta säkerställdes 

bland annat genom att författare såg till så alla fick exakt samma information.  

4.4 Insamling av data 
Torsdag den 22 mars 2018 påbörjades datainsamlingen genom att kontakt togs med 

administratörerna till respektive Facebookgrupp. Grupperna som valdes ut till respektive 

stad baserades på antalet medlemmar och den ursprungliga tanken var att få tag på två 

grupper som skiljde sig åt. Flest medlemmar återfinns i varje stads köp och sälj-grupp, i 

vissa fall grupper, och blev därför det solklara förstahandsvalet. Målet med den andra 

gruppen var att hitta en grupp som inte var en köp- och säljgrupp. Detta för att även få 

kontakt med respondenter som inte använder Facebook i syfte att köpa och sälja varor. 

Om konsumenten använder kanalen i annat syfte skulle en annan bild av e-handel också 

kunna finnas.  

I meddelandet till administratörerna (bilaga 2), där kontakt togs med samtliga 

registrerade, framgick det att en enkät önskades spridas i gruppen med avsikt att samla in 

underlag till ett examensarbete som skrevs på Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Efter att administratörerna besvarat meddelandet med ett okej, vilket sju av åtta gjorde, 

delades enkäten i gruppen tillsammans med en inledande text. Den grupp som inlägget 

inte fick delas i var en grupp kopplad till Luleå som uppfyllde kraven för att verka som 

den andra gruppen. Det söktes därför efter en ny grupp som uppnådde önskemålen. Tyvärr 

gick det inte att få fram och kontakt togs med en till köp- och sälj-grupp för att kunna 

dela inlägget i två grupper likt de andra städerna.  
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Delningen i första gruppen (bilaga 2) skickades ut under eftermiddagen/kvällen torsdag 

den 23 mars medan delningen i andra gruppen dröjde till 24 timmar efter, detta då 

godkännande från administratörer väntades in. Efter lite mindre än ett dygn från första 

delningen, tidigare samma dag som delningen i andra gruppen skedde, var det dock tydligt 

att underlaget gick mot att få en väldigt ojämn könsfördelning. En kompletterande 

kommentar skrevs därför ut på samtliga inlägg som delats i respektives stads första grupp 

och den inledande texten korrigerades till dess att den delades i den andra gruppen. 

Könsfördelningen innan detta var cirka 83 % kvinnor och 17 % män samt knappt en halv 

procent som angav annat. Efter delningen jämnades detta ut till cirka 76 % respektive 

24 %, med samma procent för annat. Söndagen den 25 mars skickades den sista 

påminnelsen ut, då som ett nytt inlägg för att inlägget inte skulle riskera att försvinna i 

flödet. Informationen var mer eller mindre densamma, med tillägg att deltagande 

respondenter tackades. Söndag den 25 mars klockan 20.00 togs inläggen bort och 

webbenkäten stängdes ner för fler svar. Vid denna tidpunkt hade totalt 413 svar samlats 

in med en könsfördelning på 74,9 % kvinnor, 24,3 % män och 0,8 % som uppgav annat.  

4.5 Tillgänglighet 
För att kunna få tillgång till primära data, i detta fall respondenter villiga att besvara 

enkäten, måste en tillgång till lämpliga källor skapas (Saunders et al., 2012, s. 210). Detta 

kan vara något som är extra komplicerat när det kommer till nätbaserade metoder 

(Saunders et al., 2012, s. 215). Den fysiska kontakten som skapas via traditionella 

insamlingsverktyg kan nämligen underlätta när en så kallad portvakt ska övertalas om att 

ge forskaren tillgång till materialet som önskas. I övrigt refereras stor del av den 

traditionella tillgängligheten till bland annat fysiska träffar och telefonintervjuer men 

även besök till dataarkiv där data inte är tillgängligt online (Saunders et al., 2012, s. 210). 

Utvecklingen på detta är den ökade involveringen av teknologin där tillgänglighet skapas 

allt mer via nätet genom exempelvis mail eller sociala medier. Genom att kombinera både 

den traditionella och nätbaserade tillgängligheten antas en hybridversion. I detta arbete 

har den nätbaserade tillgängligheten använts eftersom all kontakt kopplat till 

datainsamlingen har skett via sociala medier. 

Tillgänglighet kan diskuteras på tre nivåer – fysisk, kontinuerlig och kognitiv (Saunders 

et al., 2012, s. 210). Den första svårigheten för att få tillgång till den data som önskas är 

att komma förbi den så kallade portvakten som antingen godkänner eller nekar forskaren 

att få tillgång till det material som denne behöver (Saunders et al., 2011). Beslutet som 

portvakten tar kan bero på många anledningar, bland annat forskningens ämne och 

uppfattningar om forskarens trovärdighet och osäkerhet kring forskarens kompetens. I 

denna studie säkerställdes den fysiska tillgängligheten genom att kontakt togs med 

administratörer för respektive grupp. I sju av åtta grupper godkände administratörerna 

delning i deras grupp och en fysisk tillgång till respondenterna kunde fås. Den grupp som 

inte godkände en delning ansåg att ämnet inte var relevant för just deras grupps intention, 

vilket respekterades och en annan grupp letades upp.  

Nästa nivå av tillgänglighet, kontinuitet, kan kopplas till att processen som sker under 

datainsamlingen sker i oavbruten följd (Saunders et al., 2012, s. 211). Ett inledande 

meddelande med länk till webbenkäten delas, respondenter kan besvara både enkäten och 

reagera på inlägget genom att gilla, kommentera och dela inlägget. Medlemmar i gruppen 

kan också ha en annan åsikt än administratörerna och inte känna en trovärdighet samt 

säkerhet kring forskarens kompetens. Detta måste säkerställas och gjordes via ett tydligt 

meddelande i samband med delningen (se bilaga 1). 
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Den kognitiva delen handlar om att få acceptans, tillit och samtycke från respondenterna 

som ska bidra med den data som önskas analyseras i undersökningen (Saunders et al., 

2012, s. 211). Under datainsamlingen har författaren till denna studie fått motta 

övervägande positiva meddelanden och kommentarer. Både om själva enkäten, att den 

var rolig och enkel att genomföra trots ganska komplicerade frågor och svarsalternativ, 

men också kring själva ämnet. Bland annat kontaktades författaren av ett fåtal personer 

som ville delge sina kommentarer och syn på ämnet trots att de själva inte kunde delta i 

undersökningen på grund av att de var bosatta i annan kommun än de fyra studieorterna. 

Genom dessa meddelanden och kommentarer är känslan att acceptansen, tilliten och 

samtycket från respondenterna är hög. Tillgängligheten till datamaterialet har överlag 

varit väldigt enkel och fåtal problem har stötts på under resans gång.  

4.6 Analysmetod  
Datamängderna som kan framkomma av en kvantitativ studie kan inte analyseras av 

vilken teknik som helst (Bryman, 2011, s. 315). Det är därför viktigt att redan innan 

konstruktionen av enkäten och datainsamlingen veta hur materialet önskas analyseras. 

Detta underlättar utformningen av enkäten och analysarbetet av det kvantitativa 

materialet.  

Frågorna som ställs kan kategoriseras in i ett antal lämpliga variabler för att underlätta 

presentationen och analysen av materialet. De vanligaste variablerna som används är 

kvot- och intervall, ordinal, nominal samt dikotoma (Bryman, 2011, s. 320–321). I denna 

studie är det framförallt ordinalvariabler som framkommer vilket lättas framställs via 

univariat analyser där en variabel i taget analyseras. Resultat från en kvantitativ studie 

presenteras vanligtvis i frekvenstabeller och diagram vilket gör det förhållandevis lätt för 

utomstående att tolka och förstå resultatet (Bryman, 2011, s. 322–323). Stor del av denna 

undersökning kommer därför presenteras i frekvenstabeller och olika typer av diagram 

som tar fram resultatet på bästa sätt.  

I analyserna över vilka drivkrafter och risker respondenterna anser är viktiga har ett antal 

påståenden ställts där respondenten har fått besvara om det stämmer in helt, stämmer 

ganska bra, stämmer dåligt eller inte stämmer alls (se bilaga 1, fråga 7 & 12b). För att 

underlätta presentationen av dessa påståenden har de innan datainsamlingen kopplats ihop 

med samlingsnamn som förklarar vilken typ av drivkraft eller risk det klassas som (bilaga 

3). Respondenterna har inte, för att få en objektiv syn över deras tankar kring påståendet, 

delgivits denna information. Hade det exempelvis visats i enkäten att påståendet det var/är 

bekvämt och enkelt att handla på nätet kopplats till psykodynamik hade svaret kunnat bli 

mer avvaktande då själva påståendet hade blivit otydligt och mer invecklat än nödvändigt.  

4.7 Bortfallsanalys 
Totalt inkom det 413 svar. Av dessa har 12 svar helt exkluderats på grund av framförallt 

dubbleringar och i två fall ofullständiga svarsalternativ. En respondent valde också att 

kontakta mig efter inskickat svar då personen uppmärksammade att denne inte hade sett 

alla alternativ i attitydfrågorna. Detta svar valdes därför att exkluderas helt från det 

material som framställs i empirin. Ett fåtal av respondenterna hade även angett ett 

postnummer som låg utanför angiven kommun. Dessa svar exkluderades också på grund 

av att respondenterna kan ha andra åsikter i ämnet då deras hemmakommun kan ge dem 

andra förutsättningar än aktuella studieorter. 

Bortfall har också uppkommit i andra lägen som inte har varit av lika allvarlig art. 

6 respondenter har bland annat inte angivit födelseår enligt önskemål (ÅÅÅÅ). Av dessa 

var det enbart en som författaren av denna studie känner osäkerhet kring. Detta då det var 

oklart vad respondenten menade med sitt svar och respondentens samtliga svar har därför 
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exkluderas i sin helhet från det material som redovisas och analyseras. Övriga fem hade 

mindre fel där det känns säkert att födelseåret är det korrekta trots att en till två siffror 

saknas. Dessa har därför inte exkluderas utan korrigerats för att passa in i materialet som 

presenteras i empirin.  

Enkäten var helt frivillig att genomföra men efter det att respondenten påbörjat enkäten 

var majoriteten av frågorna obligatoriska, detta för att minska det partiella bortfallet där 

vissa frågor och påståenden inte besvaras. En fråga som dock var frivilligt att besvara i 

enkäten var frågan om att ange postnummer då det kan anses vara en fråga av känslig 

karaktär. Av de 401 svar som tas vidare till empiri- och analysframställningen var det 

25 respondenter som valde att inte ange sitt postnummer eller angav det felaktigt. Dessa 

svar kommer därför inte inkluderas när samband kommer undersökas där konsumentens 

avstånd till centrumkärnan är en av de intressanta variablerna.  

4.8 Forskningsetik 
Eftersom respondenterna har fått ange sin ålder, bostadskommun och postnummer kan 

det vara av stor vikt att tänka extra mycket på hur författaren etiskt ska förhålla sig till 

detta. Genom att ha de fyra etiska grundprinciperna – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 132), i 

åtanke under hela arbetets gång har ett passande förhållningssätt skapats och 

förverkligats. Informationsdelningen har genomgående under hela datainsamlingen varit 

väldigt viktig och något författaren har lagt stor vikt vid. Exempelvis kan det i 

bilaga 1 och 2 läsas om hur administratörer och respondenter har informerats.  

Enkäten har varit helt frivillig att genomföra vilket har poängterats flera gånger i samband 

med datainsamlingen. Om respondenten inte samtyckt till att fullborda enkäten har det 

varit enkelt att avbryta, vilket är både en stor fördel och nackdel när delningen av enkäten 

sker över nätet. Genom att avkoda information som kan vara av känslig art och genom att 

förvara svaren på en plats som gör den otillgänglig för utomstående har 

konfidentialitetskravet stärkts. Data som har samlats in har enbart använts till syfte att 

presenteras i denna studie utan att förvrida sanningen.  
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5. Empiri 

Efter att datamaterialet korrigerats utifrån den bortfallsanalys som presenterats kunde 401 

svar konstateras vara användbara för empirin. För att empirin ska redovisas så 

representativt och sanningsenligt som möjligt har en procentuell fördelning istället för 

antal så långt som möjligt använts. Respondenterna har fördelats relativt jämnt i antal 

mellan landsbygdskommuner och större städer. I landsbygdskommunerna återfinns 185 

respondenter vilket representerar cirka 46 % av det totala antalet respondenter (tabell 5). 

Eftersom materialet inte är helt jämnt fördelat har den procentuella fördelningen använts 

i empirin för att ge en så rättvis verklighetsbild som möjligt.  

Trots att enkäten har delats på exakt samma sätt i alla deltagande studieorter är det 

städerna i Västerbotten som har bidragit med flest antal respondenter. Anledningen kan 

grunda sig i att studien genomfördes vid Umeå universitet och respondenter bosatta i den 

direkta närheten har ett starkare band och tro på studien än respondenter bosatta längre 

ifrån. Detta är dock bara egna spekulationer och behöver inte vara anledningen till att 

fördelningen ser ut som den gör.  

5.1 Allmänt 

5.1.1 Presentation av deltagande respondenter 
Sett till könsfördelningen mellan de två segmenten är fördelningen till fördel för kvinnor 

vilket tyvärr inte speglar verkligheten. Männen är därför underrepresenterade i studien 

med 20–30 % (tabell 5) men med tanke på hur det såg ut i tidigt stadie med 17 % män 

och 83 % kvinnor får det anses som ett acceptabelt resultat utifrån förutsättningarna. När 

det kommer till åldersfördelningen så är urvalet för landsbygdskommunerna ett 

representativ urval sett till åldrarna 15–24 år samt 45–64 år (tabell 5). Dessvärre finns en 

överrepresentation för 25–44 år och en underrepresentation för respondenter äldre än 

65 år, något som kan speglas av att äldre personer inte har samma relation till nätet som 

yngre har. I större städer har åldersfördelningen en större spridning där det har deltagit 

betydligt fler yngre respondenter än äldre (tabell 5).  

I enkäten har respondenterna kunnat ange postnummer vilket i sin tur har avkodats till 

hur långt ifrån centrumkärnan respondenterna bor. Spannen presenteras i avstånden 

0-3 km, 3–7 km och mer än 7 km. Närmast centrum återfinns nästan 68 % av 

respondenterna i landsbygdskommuner och cirka 29 % i större städer (tabell 5). Flest 

antal respondenter i större städer återfinns på ett avstånd med 3–7 km från centrum vilket 

kan tolkas som en tydlig avspegling på att bostadsområden i större städer är utspridda 

mer. En intressant iakttagelse är att bortfall på frågan om postnummer, som var frivilligt 

att ange, enbart är 7,5–8 % av urvalet. Frågan kunde tänkas uppfattas som en känslig fråga 

men med tanke på det låga bortfallet kan det tänkas vara en allt vanligare uppgift 

respondenter får ange i olika 

undersökningar.   

Den genomgående uppfattningen från 

respondenterna är att det är ganska till helt 

säkert att handla på nätet (figur 8). 24 % av 

respondenterna är dock inte helt 

övertygade om att det är säkert att handla 

över nätet och enbart 7 % anser det är helt 

säkert.  

  

2%

22%

69%

7%

Inte alls säkert Delvis säkert

Ganska säkert Helt säkert

Figur 8. Upplevd säkerhet 
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Tabell 5. Sammanställning av deltagande respondenter 

  

Skillnad
Skillnad

Totalt

N
%

N
%

N
%

%
N

%
N

%
N

%
%

N

K
ö

n
Kvinna

37
62,7

98
77,8

135
73,0

23,6
57

76,0
107

75,9
164

75,9
26,1

299

M
an

22
37,3

28
22,2

50
27,0

-23,6
16

21,3
32

22,7
48

22,2
-27,5

98

A
nnat

0
0,0

0
0,0

0
0,0

2
2,7

2
1,4

4
1,9

4

Totalt
59

126
185

75
141

216
401

Å
ld

er
15-19

2
3,4

7
5,6

9
4,9

6
8,0

8
5,7

14
6,5

20-24
5

8,5
8

6,3
13

7,0
15

20,0
37

26,2
52

24,1

25-29
9

15,3
13

10,3
22

11,9
9

12,0
38

27,0
47

21,8

30-34
8

13,6
22

17,5
30

16,2
15

20,0
18

12,8
33

15,3

35-39
5

8,5
15

11,9
20

10,8
6

8,0
14

9,9
20

9,3

40-44
6

10,2
13

10,3
19

10,3
11

14,7
9

6,4
20

9,3

45-49
5

8,5
17

13,5
22

11,9
3

4,0
5

3,5
8

3,7

50-54
7

11,9
6

4,8
13

7,0
5

6,7
6

4,3
11

5,1

55-59
5

8,5
11

8,7
16

8,6
3

4,0
4

2,8
7

3,2

60-64
5

8,5
7

5,6
12

6,5
1

1,3
0

0,0
1

0,5

65+
2

3,4
7

5,6
9

4,9
-25,4

1
1,3

2
1,4

3
1,4

-18,7
12

Totalt
59

126
185

75
141

216
401

A
vstån

d
 till cen

tru
m

0-3 km
43

72,9
82

65,1
125

67,6
20

26,7
42

29,8
62

28,7

3-7 km
5

8,5
32

25,4
37

20,0
23

30,7
60

42,6
83

38,4

M
er än 7 km

4
6,8

5
4,0

9
4,9

27
36,0

27
19,1

54
25,0

B
ortfall

7
11,9

7
5,6

14
7,6

5
6,7

12
8,5

17
7,9

Totalt
59

126
185

75
141

216 Totalt

Stö
rre städ

er

14,6

19,7

-15,7

A
rvid

sjau
r

Lycksele
Lu

leå
U

m
eå

Lan
d

sb
ygd

sko
m

m
u

n
erTotalt

-1,0

22,5

4,0
90

211 88
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5.1.2 Konsumtionsvanor 

Genom frågan om hur ofta respondenten 

handlar fysiska varor på Internet har 

handlingsfrekvensen för segmenten 

formulerats (figur 9). Svarsalternativen 

varje vecka och 2-3 gånger i veckan har 

kombinerats till att redovisas som minst 

en gång i veckan medan alternativen en 

gång i månaden och 2-3 gånger i månaden 

redovisas som 1-3 gånger i månaden. 

Handlingsfrekvensen har för båda 

segmenten en tydlig topp vid 1-3 gånger i 

månaden. Konsumenter bosatta i 

landsbygdskommuner tenderar till att 

handla något oftare varje vecka medan 

konsumenter i större städer handlar oftare 

1-3 gånger i månaden alternativt varannan 

månad.  

För att kunna dra paralleller till vilken typ 

av gods som levereras och med stor 

sannolikhet kommer fortsätta levereras till 

konsumenterna har frågan om vilken 

vanligaste varan är ställts (figur 10). Även 

här är det en relativt jämn fördelning och 

staplarna följer varandra ganska bra. I 

större städer är det något vanligare att 

handla kläder och skor, böcker och media 

samt skönhet och hälsa via nätet medan 

konsumenter bosatta på landsbygden 

handlar mer byggmaterial, inredning och 

möbler samt barnartiklar och leksaker än 

storstadsbor. Dagligvaror vilket 

inkluderar mat och dryck är på uppgång 

och något vanligare i större städer än på 

landsbygden. 

När det kommer till den vanligaste 

kanalen för informationsinhämtning så är 

webbutiken konsumenten handlade ifrån 

och sökmotorer vanligast följt av andra 

webbutiker och jämförelsesajter 

(figur 11). Mellan segmenten landsbygds-

kommuner och större städer är det ytterst 

små marginaler som skiljer åt. Dock kan 

det i diagrammet tydligt ses att fysisk 

butik, oavsett om det är återförsäljarens 

egna eller annan kedja, inte är lika vanligt 

i landsbygdskommuner som i större 

städer.   

Vanligt

Ovanligt

Landsbygdskommuner Större städer

Ofta

Inte ofta

Landsbygdskommuner Större städer

Vanligt

Ovanligt

Landsbygdskommuner Större städer

Figur 9. Handlingsfrekvens 

Figur 10. Vanligaste varan 

Figur 11. Kanaler för informationsinhämtning 
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5.2 Drivkrafter  
Respondenterna som har angett att de har handlat någon gång över nätet har fått besvara 

om ett antal påståenden stämmer helt, stämmer ganska bra, stämmer dåligt eller inte 

stämmer. Påståenden har innan datainsamlingen kopplats till faktorer som kännetecknas 

av att driva konsumenten till köp och har kategoriserats till arbetsnamnen pris, plats, 

produkt, psykodynamik och personer (se bilaga 3, tabell 1). Antal påståenden för varje 

kategori har varierat och kan därför i diagrammen ge intrycket att resultatet är tvetydlig 

med ett stort spann från stämmer inte till stämmer helt (figur 12). Resultatet från 

datainsamlingen visar att trots stora spann så finns vissa, om än små, skillnader mellan 

segmenten.  

Kategorierna pris och personer baseras på ett påstående vardera och visar en relativt 

neutral, möjligtvis något positiv, ställning. Detta betyder att det låga priset och 

butiksbiträdets påverkan i fysisk butik har en inte allt för stor inverkan på konsumenten 

när val av handelsplats som köpet ska slutföras i tas. Konsumenter i större städer ligger 

något högre, vilket betyder att de anser påståendena stämmer bättre, än konsumenter 

bosatta i landsbygdskommuner. Det låga priset är dock den faktor som stämmer bäst 

överens sett till både medelvärde och median baserat på denna kategorisering. 

 

Figur 12. Samlat diagram över drivkrafternas påverkan  

För att kunna analysera kategorierna där flera olika påståenden presenterats har dessa 

fördelats och presenteras var för sig. I figur 13 har påståenden kopplade till plats 

analyserats och där kan det ses att en stark bidragande orsak till att konsumenter, oavsett 

bostadsort, handlar på nätet är tillgängligheten av produkt i fysisk butik. Även påståendet 

om fysisk butik, att varan inte finns i fysisk butik på lämpligt avstånd, stämmer ganska 

bra till helt. Fortsättningsvis verkar det som att varan eller märket till stor del enbart 

återfinns i webbutik vilket hänger ihop med påståendet om tillgängligheten i fysisk butik. 

Antingen saknas rätt storlek, modell eller färg på produkten i fysisk butik eller så saknas 

produkten helt från den fysiska marknaden och konsumenten har inget annat väl än att 

välja e-handel. Något som inte verkar driva näthandeln framåt, framförallt konsumenter 

i större städer, är tillgängligheten av den fysiska butiken. Respondenterna anser inte att 

de har svårt att ta sig till butiken på grund av dåliga öppettider eller förbindelser. Dock är 
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det två påståenden som verkar stämma bättre överens i landsbygdskommuner än i större 

städer.  

 

Figur 13. Påståenden om platsen och tillgänglighetens påverkan till köp 

Kategorin psykodynamik innehåller även den flera påståenden och för en lättare analys 

har en uppdelning gjorts (figur 14). I denna kan det ses att det som stämmer till stor del 

är påståendet om att e-handel är bekvämt och enkelt alternativ. Anmärkningsvärt är att 

väldigt få anser det är på grund av spontanitet som handel sker på nätet, att tidsbesparing 

inte är en stark bidragande faktor och att ytterst få har blivit rekommenderade av 

närstående. Att trängsel, där påståendet är att personen vill slippa trängas i fysisk butik, 

är en faktor som stämmer ganska bra överens med verkligheten för storstadsbor är även 

det anmärkningsvärt och värt att lägga en extra tanke på. 

 

Figur 14. Påståenden som omedvetet påverkar konsumentens val   
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5.3 Upplevda risker 
För att kunna veta hur respondenterna upplever risker och vilken typ av risk som störst 

hänsyn tas till har en fråga om respondenten någon gång avbrutit ett köp på nätet ställts. 

Det är anmärkningsvärt att nära 60 % av samtliga respondenter någon gång har avbrutit 

ett köp på internet oavsett var de bor. Landsbygdskommuner är något överrepresenterade 

där 62 % någon gång har avbrutit ett köp på internet (figur 15).  

 

Respondenterna som har svarat att de någon gång har avbrutit ett köp på nätet har därefter 

fått besvara ett antal påståenden. Upplägget har sett densamma ut som med drivkrafterna, 

där varje påstående innan datainsamlingen kopplades till kategorier som enkelt kan 

beskriva vilka risker som respondenter ser som särskilt viktiga (bilaga 3, tabell 2).  
 

Samtliga kategorier ligger väldigt jämnt på en neutral nivå där det varken stämmer eller 

inte stämmer sett till medelvärde och median (figur 16). Majoriteten av svaren återfinns 

dock på sidan om att påståendet inte stämmer alternativt stämmer dåligt vilket ger en 

indikation på att de påståenden som har ställts inte upplevs som risker och hindrar inte 

konsumenten från köp.  

 

Figur 16. Upplevda risker som påverkar konsumenten till att avbryta köp 

62%

26%

12%

Ja Nej Tveksam/vet ej

57%26%

17%

Ja Nej Tveksam/vet ej

Figur 15. Andel konsumenter som någon gång avbrutit köp på nätet  
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De funktionella påståenden som framförallt handlar om att leveransalternativen eller 

leveranstiden som erbjuds inte är tillfredsställande, visar en låg påverkan på 

konsumentens val att avbryta köpet (figur 17). Leveranstiden har dock en något större 

påverkan i större städer medan konsumenter i landsbygdskommuner har en tendens till 

att anse den fysiska kontakten som skapas i butiken är uppskattad och därmed en orsak 

till att köpet på nätet avbrutits.   

 

Figur 17. Detaljerad sammanställning av funktionella risker 

När det kommer till vilka finansiella och psykologiska risker konsumenterna har upplevt 

är det framförallt extra kostnader i samband med att betalning- och leveranssätt valdes 

(figur 18). Att priset inte motsvarade det konsumenten önskade är ett påstående som 

stämmer ganska dåligt överens med valet att avbryta köpet och då framförallt för 

konsumenter boende på landsbygden. När det kommer till psykologiska risker är det två 

påståenden som stämmer dåligt överens oavsett segment.  Konsumenter boende i större 

städer anser det dock är påståenden som stämmer sämre överens än för konsumenter på 

landsbygden. En viss osäkerhet finns hos konsumenter i landsbygdskommuner som 

kännetecknas av en ovilja att ange personuppgifter, inklusive kortuppgifter.  

 

Figur 18. Detaljerad sammanställning av finansiella och psykologiska risker 
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5.4 Kommunikationskanaler 
Tidigare forskning har visat på att det blir allt vanligare att konsumenter använder sig av 

fysiska butiker som ett typ av provrum men väljer sedan att slutföra köpet över nätet. 

Detta är inte något som direkt har visat sig i underlaget som har inkommit. Endast 32 % 

av respondenterna i landsbygdskommuner som någon gång har handlat på nätet har först 

provat/tittat på varan i fysisk butik (figur 19). I större städer verkar det dock vara ett 

vanligare fenomen då 59 % har någon gång använt den fysiska butiken som showroom.  

 

Figur 19. Andel konsumenter som använt fysisk butik som showroom 

Respondenterna som någon gång har tittat på eller provat en vara i fysisk butik har 

därefter fått ange hur väl de tycker fem påståenden stämmer in. I större städer verkar 

påståendet om att varan var billigare på nätet vara ett påstående som påverkar valet till 

stor del (figur 20). Ett påstående som inte påverkar valet är påståendet om att 

konsumenten inte känner sig bekväm i att genomföra köpet i fysisk butik. En orsak till att 

konsumenterna använder sig av fysiska butiker som showroom kan vara att rätt storlek 

eller modell inte återfinns i den fysiska butiken men konsumenten får en känsla över vad 

det är för typ av produkt i form av färg och kvalitet. Både det och påståendet om att 

konsumenten önskar läsa på innan köp genomförs är två påståenden som har en relativt 

stor påverkan utifrån respondenternas svar. 

 

Figur 20. Påståenden som påverkar valet av att använda fysisk butik som showroom 

32%

58%
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59%
27%

14%

Ja Nej Tveksam/vet ej
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Den vanligaste typen av vara som respondenterna först har tittat på eller provat i fysisk 

butik är till stor del kläder och skor, därefter hemelektronik, skönhet och hälsa samt sport 

och fritid (figur 21). 

 

Figur 21. Vanligaste varan vid showrooming 

Motsatsen till att använda den fysiska butiken som showroom verkar vara betydligt mer 

vanligt förekommande (figur 22). Tillsammans över de fyra studieorterna har 78,5 % 

någon gång sökt information först på nätet för att sedan genomföra köpet i fysisk butik.  

 

Figur 22. Andel konsumenter som använt sig av webrooming 

För att ta reda på de bakomliggande faktorerna till varför respondenterna valde att söka 

information på nätet men genomföra köpet i fysisk butik ställdes åtta påståenden fördelat 

på fyra kategorier. Samtliga påståenden visade sig ha en relativt liten påverkan (figur 23). 

Vad gäller psykodynamik ställdes två påståenden där det första var om det var ett 

spontanköp och det andra om returneringsproceduren vid köp över nätet upplevdes 
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komplicerad. Konsumenter i större städer tenderar till att anse psykodynamiska 

påståenden ha en något högre påverkan än landsbygdskommuner. Konsumenterna i 

landsbygdskommuner anser dock att en något högre påverkan återfinns i påståenden 

kopplat till plats. Påståendena handlar om att det ska vara roligare att handla i fysisk butik, 

att en upplevd osäkerhet finns för handel över nätet samt att det fanns dåligt med lämpliga 

leveransalternativ.  

 

Figur 23. Påstående som påverkar valet att använda sig av webrooming.  

Till skillnad från showrooming där den vanligaste varan är kläder och skor är den 

vanligaste varan för webrooming hemelektronik (figur 24). Därefter kläder ock skor, 

inredning och möbler, sport och fritid samt skönhet och hälsa. I större städer är det 

vanligare att söka efter information på nätet men slutföra köpet i fysisk butik för varor 

inom kategorin skönhet och hälsa än vad det är för konsumenter boende på landsbygden. 

I landsbygdskommuner är det en intressant aspekt att det är nästan lika vanligt att söka 

efter information på nätet men slutföra köpet i fysisk butik för kläder och skor såväl som 

byggmaterial.  

 

Figur 24. Vanligaste varan vid webrooming  
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5.5 Leverans 
Av respondenterna som handlat någon gång via nätet var det absolut vanligaste 

leveranssättet att konsumenten själv fick hämta försändelsen hos ombud (figur 25). För 

landsbygdskommuner var det genomsnittliga avståndet till ombudet 2,5 kilometer medan 

det i större städer var 500 meter. Det näst vanligaste leveranssättet var att försändelsen 

levererades i postlåda följt av hemleverans som lämnades utanför dörren utan krav på 

signering. Anmärkningsvärt är att enbart ett fåtal fick hämta försändelsen i butik eller på 

leverantörens kontor där det återigen visar sig att avståndet är längre för 

landsbygdskommuner än större städer. 

 

Figur 25. Leveransalternativ kombinerat med avstånd vid senaste köpet 

När det kommer till vad respondenterna anses vara viktigt kontra inte viktigt när val av 

leverans ska tas är det absolut viktigaste kostnaden vilket har undersökts med påståenden 

om det är viktigt med fri retur och fri frakt (figur 26). Därefter är det viktigare för 

konsumenter i större städer att få information om inom vilken tid leveransen kommer ske, 

exempelvis om försändelsen levereras nästkommande vardag eller inom tre dagar. Att 

datum anges och att leverans även kan ske på helgdagar som lördag, söndagar och röda 

dagar är också påståenden som ingick i kategorin tid. För konsumenter i 

landsbygdskommuner är den näst viktigaste kategorin friheten om att få välja valfritt 

leveranssätt utan extra kostnad samt själv kunna välja vilken tid leveransen ska ske vid 

hemleverans.  
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Figur 26. Påståenden som är påverkar val av leveransalternativ 

Två påståenden som kopplades till kategorin frihet kännetecknas av att konsumenten själv 

ska kunna välja vilken typ av leverans denne önskar och vid vilken tid leveransen ska ske, 

speciellt vid hemleverans (figur 27). Påståendet som visar sig vara något viktigare är valet 

av leveranssätt, där det även påpekades i enkäten att ingen extra kostnad skulle läggas till 

utöver den sedvanliga fraktkostnaden.  

 

Figur 27. Detaljerat diagram över frihetspåståenden som påverkar val av leverans 

Sett till vilka tidsfaktorer som konsumenterna anser är viktiga är en betydligt större 

skillnad mellan segmenten än vad tidigare har visats (figur 28). När det kommer till hur 

fort leveransen ska ske är konsumenterna dock relativt överens där det är betydligt 

viktigare att leveransen sker inom tre vardagar än nästkommande vardag. Att datum anges 

är en faktor som konsumenterna ställer sig relativt neutralt till medan leverans på 

helgdagar separerar segmenten väldigt tydligt. För konsumenter i större städer är det 

ganska viktigt till viktigt att leverans kan ske på helgdagar vilket inkluderar lördagar, 

söndagar och röda dagar. På landsbygden är detta inte viktigt till mindre viktigt vilket gör 

att segmenten tydligt skiljer sig åt. 
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Figur 28. Detaljerat diagram över tidspåståenden som påverkar val av leverans 

Om konsumenten själv fick välja vilket leveransalternativ som passar bäst är det närmsta 

ombudet ett populärt val för båda segmenten (figur 29). För konsumenter på landsbygden 

skulle detta innebära en resa på cirka 3 kilometer medan storstadsbor har en enkel resa på 

cirka 2 kilometer. Även övriga alternativ skulle innebära, enligt konsumenterna själva, en 

längre transport till ombudet. Dock visar det sig att alternativet att hämta sin försändelse 

i fysisk butik / leverantörens närmsta kontor skulle för storstadsbor innebära en längre 

sträcka men är då också ett attraktivare val än för konsumenter bosatta på landsbygden. 

 

Figur 29. Val av leveransalternativ med avstånd till dessa enligt konsumenten själv  
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6. Analys 
I början av arbetet konceptualiserades aktuella teoriområdena till en modell (figur 3). I 

detta kapitel kommer modellen återkopplas till empirin som har presenterats. Det första 

steget som modellen (figur 3) behandlar är hur konsumenten inhämtar sin information 

och gör sin efterforskning innan alternativ utvärderas och köp genomförs. I detta steg har 

fyra teoretiska begrepp undersökts. De första två begreppen, multikanal och omnikanal, 

har behandlat frågan hur landsbygdskommuner kontra större städer använder sig av olika 

kanaler. Det har även undersökts vilken kombination av kanaler som är vanligare än andra 

där ambitionen är att presentera eventuella skillnader, eller likheter, mellan segmenten 

som undersökts vilket framkommer av de andra två teoretiska begreppen - 

web- respektive showrooming.  

I köpbeslutsprocessens tre sista steg har tidigare undersökningar visat på att 

konsumentens beteende, tidigare erfarenheter och motivation (Pappas et al., 2017, s. 731) 

är faktorer som påverkar vilket beslut som tas. I den modell som skapats av författaren 

till denna studie (figur 3) har påverkande faktorer sammanfattats till drivkrafter och risker. 

Drivkrafterna kan förklaras genom att undersöka konsumentens uppfattning om produkt, 

pris, plats och påverkan medan riskerna framkommer från kategorierna funktionella, 

finansiella, psykologiska och sensoriska.  

6.1 Allmän analys 
Under 2013 och 2016 framkom det att norrlänningarna är de som handlar mest online, 

baserat på undersökningar som jämförde hur många försändelser som skickades till varje 

enskild invånare i respektive kommun (PostNord AB, 2014; u.å.). I båda 

undersökningarna återfanns Jokkmokk i topp, följt av Gällivare samt Pajala 2013 och 

Arvidsjaur 2016. Detta skulle kunna vara en indikation på att mindre städer och 

landsbygdskommuner är de som toppar statistiken och handlar mer online än övriga delar 

av Norrland. Denna studie valde därför att undersöka närmare om så kunde vara fallet. 

Baserat på empirin kan inga direkta slutsatser dras att det är landsbygdskommunerna som 

handlar mer online än övriga delar av Norrland (figur 9). Utifrån den data som har 

analyserat handlar konsumenter bosatta i landsbygdskommuner något oftare varje vecka 

men mindre per månad än konsumenter bosatta i större städer. Tidigare undersökningar 

baserades dock på hur många försändelser som skickades till varje enskild invånare. 

Landsbygdskommunerna i denna studie hade tillsammans cirka 16 000 invånare (tabell 

3) medan större städerna har ett invånarantal tillsammans på cirka 203 000 (tabell 4). 

Dock är det en andel av dessa som är yngre än 15 år och utgör därmed inte köpkraften i 

städerna just nu eller närmsta åren framöver. Förutsatt att segmenten har ungefär samma 

handlingsfrekvens bör det därför inte bli någon större skillnad i antal försändelser per 

invånare och ingen direkt koppling mellan storlek på bostadsort och högre 

handlingsfrekvens kan hittas. 

För konsumenter i större städer är de fyra vanligaste produktkategorierna kläder och skor, 

böcker och media, skönhet och hälsa samt sport och fritid (figur 10). Dessa produkter är 

till stor del så kallade upplevelseprodukter som konsumenten mer eller mindre måste 

uppleva för att kunna betygsätta produktens kvalitet och utförande (Gupta et al., 2004, 

refererad i Wells et al., 2011, s. 374). I och med att det finns svårigheter för konsumenten 

att bedöma produktkvaliteten enbart via webbutiken krävs det att återförsäljare anpassar 

webbutiken för att lättare visualisera produktens kvaliteter. Förutom att produkten lätt ska 

kunna visualiseras är det många andra aspekter som måste tänkas över när webbutiken 

utformas. Wells et al. (2011, s. 382–383) nämner fyra viktiga delar som bör tänkas på vid 
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utformningen – hemsidans säkerhet, fördröjningar, navigationsmöjligheter och det 

visuella intrycket. Eftersom 80 % av informationen som tas in via människans sinnen 

påverkas av det visuella (Morton, 2009, refererad i Aboubaker Ettis, 2017, s. 43) är dock 

det visuella intrycket absolut viktigast.  

På landsbygden visar det sig att de vanligaste produktkategorierna är kläder och skor, 

böcker och media, sport och fritid, barnartiklar och leksaker samt skönhet och hälsa 

(figur 10). Även hemelektronik är ett relativt vanligt val utifrån den studie som har gjorts. 

Intressant här är att båda segmenten anger att samma produktkategorier är vanliga 

förutom barnartiklar och leksaker som är betydligt vanligare artikel för konsumenter på 

landsbygden. Det hade här varit intressant att jämföra fördelningen av populationen och 

vilken typ av hushåll som är vanligast för respektive segment. Detta är dock något som 

utelämnats i denna studie men är en intressant infallsvinkel för framtida studier då det 

kan förklara varför en viss produktkategori är vanligare än andra.  

Ännu en intressant aspekt är att trots empirin visar att det är relativt ovanligt med att 

dagligvaror, mat och dryck handlas över nätet (figur 10) så speglar resultatet ganska bra 

hur det har sett ut i tidigare undersökningar. Under 2017 var dagligvaror sjätte vanligaste 

varan som inhandlades via nätet vilket motsvarar 10 %, något som hade ökat från 4 % 

året innan (PostNord AB, 2018a, s. 15). I den data som har samlats in motsvarar stapeln 

för dagligvaror 9 % av det totala (figur 10) medan många andra varor, exempelvis 

inredning och möbler samt barnartiklar och leksaker ligger betydligt högre än vad tidigare 

studier har visat (PostNord AB, 2018a, s. 15).  

6.2 Användning av marknadsföringskanaler 
Konsumenter förväntar sig allt mer att en aktiv dialog kan skapas med återförsäljare, ofta 

utan att någon fysisk kontakt ska behöva tas. Tidigare marknadsföringsstrategier, där 

målet är att konsumenten ska inspireras till köp, faller därför inte väl ut vilket kräver nya 

strategier. Det finns idag många kanaler som inte innebär någon större kostnad och där 

information lätt kan anpassas till målgruppen. Resultatet från datainsamlingen visar att 

det är framförallt återförsäljarens webbutik och sökmotorer som är de två vanligaste 

kanalerna som konsumenter letar information i (figur 11). Tidigare undersökningar har 

också visat att de viktigaste källorna enligt konsumenterna själv ska vara just dessa två 

(PostNord AB, 2018a, s. 38). Därefter kommer andra webbutiker och jämförelsesajter 

följt av sociala medier (figur 11).  

Anmärkningsvärt är att fysiska butiker, oavsett om det är den tilltänkta återförsäljarens 

fysiska butik eller annan, inte är något populärt val för konsumenter bosatta på 

landsbygden. Detta beror med stor sannolikhet på att urvalet av fysiska butiker är mindre 

i dessa kommuner och konsumenterna har helt enkelt inte samma förutsättningar när det 

kommer till att klämma och känna på produkterna innan köp genomförs. Baserat på denna 

information bör företag tänkta till lite extra när planering av företagets 

marknadsföringsstrategier sker. Valet av kommunikationskanaler bör med fördel baseras 

på var målgruppen är bosatt för att störst effekt ska fås. För företag där målgruppen bor i 

landsbygdskommuner är rekommendationen att större vikt läggs på digitala kanaler. 

Detta på grund av att fysiska butiker inte är ett populärt alternativ vid 

informationsinhämtning (figur 11). Företag som i större utsträckning är verksamma i 

större städer, där konsumenterna anser det är varken ovanligt eller vanligt att använda 

fysiska butiker som informationskanal, har andra förutsättningar och bör anta en mer 

integrerad marknadsföringsstrategi.  

När det kommer till hur konsumenterna använder sig av kanalerna och vilken 

kombination som används mer än andra framkommer det tydligt att showrooming är ett 
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mer vanligt koncept i större städer än på landsbygden. Enbart 32 % av konsumenterna 

boende på landsbygden har någon gång använt den fysiska butiken som showroom medan 

andel i större städer är hela 59 % (figur 19). Anledningarna till detta visar sig framförallt 

vara det billigare priset, att rätt modell eller storlek återfinns via nätet och att 

kompletterande undersökningar önskas göras innan köp genomförs. Tendenserna finns 

att konsumenter i landsbygdskommuner har samma bakomliggande drivkrafter men inte 

i samma utsträckning (figur 20).  

Till skillnad från showrooming är webrooming ett betydligt populärare alternativ där det 

sammantaget är nästan 79 % av deltagande respondenter som någon gång sökt 

information på nätet men slutfört köpet i fysisk butik (figur 22). Återigen är det 

konsumenterna i större städerna som har en något större benägenhet att kombinera dessa 

kanaler på sådant sätt. När det kommer till faktorer som driver konsumenterna till att göra 

denna typ av kombination är det små marginella skillnader (figur 23). För konsumenter i 

större städer är de psykodynamiska påståenden, vilket innefattar om köpet var ett 

spontanköp eller om returneringsprocessen anses vara komplicerad, en stark bidragande 

faktor till att köpet genomförs i fysisk butik istället för på nätet. Landsbygden lägger 

större vikt till platsen där osäkerhet vid handel över nätet och dåligt med lämpliga 

leveransalternativ är två av tre undersökta påståenden. Vid frågan om hur konsumenten 

ser på säkerheten generellt på nätet idag (figur 8) så är dock majoriteten överens om att 

det är ganska till helt säkert. Störst andel ligger dock i spannet för ganska säkert, hela 

69 %, vilket tyder på att något relaterat till säkerhet går att förbättra enligt konsumenterna. 

Förbättringen behöver inte betyda teknisk utveckling utan kan vara en fråga om att 

förändra konsumenternas syn på näthandel. Det klassas som en högriskhandel (Dahlkvist, 

2015) trots att det är en liten del som blir utsatta för bedrägeri och denna stämpel på 

e-handel kommer behöva förändras för att konsumenterna ska kunna känna sig säkrare 

när bland annat kort- och personuppgifter måste anges på nätet.  

Resultatet showrooming kontra webrooming är intressant i kontext till vad tidigare 

forskning säger. Enligt Verhoef et al. (2015, s. 175) ska showrooming vara det senaste 

som blir mer vanligt för varje dag som passerar och webrooming ska ha varit den 

dominanta formen av informationsinhämtning dessförinnan (Verhoef et al., 2007, s. 130). 

Baserat på dessa uttalanden och den empiri som har presenterats kan det dock inte dras 

några slutsatser att det stämmer, snarare tvärtom. 79 % av samtliga respondenter har 

någon gång använt sig av nätet för att inhämta information innan köpet slutförs i fysisk 

butik (figur 22) medan 46 % har någon gång använt den fysiska butiken som showroom 

(figur 19). En enkel förklaring på resultatet skulle kunna vara att konceptet showrooming 

är allt för nytt och inte fått sitt stora genombrott ännu medan webrooming lever kvar i 

konsumenternas gamla vanor. Skillnaderna mellan stad och landsbygd blir allt större där 

det är tydligt att bland annat köpkraften på landsbygden avtar (Landstedt, 2017). 

Paralleller kan därför dras mellan utvecklingen som sker av att allt fler flyttar från 

landsbygden till större städer och hur gamla vanor därmed hålls kvar på landsbygden. 

Invånarantalet har också en stor påverkan till att fler nya rutiner och vanor utvecklas i 

större städer, desto fler människor på en och samma yta desto fler idéer florerar och 

utmanar de normer som redan finns.  

6.3 Drivkrafter  
Det har konstaterats att konsumentbeteendet är ett komplext ämne att beröra och blir allt 

mer komplext vilket inte minst visar sig i empirin. Många faktorer som påverkar, både 

helt och delvis, har dock identifierats baserat på 14 påståenden. Påståenden som stämmer 

ganska bra överens med konsumentens val att handla på nätet handlar till stor del att priset 

är billigare än i fysisk butik och att produkten framhävs på ett bättre sätt online än i fysisk 
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butik (figur 12). Pris är något som länge har visat sig vara en bidragande faktor för e-

handelns fortsatta tillväxt (Forman et al., 2009, s. 54; Pappas et al., 2017, s. 738). För 

boende i större städer är priset en något starkare bidragande faktor jämfört med 

konsumenter i landsbygdskommuner. Detta skulle kunna kopplas till att priset inte är lika 

avgörande då utbudet av fysiska butiker är lägre på landsbygden. Konsumenten har helt 

enkelt inte samma möjlighet att jämföra pris mellan olika handelsplatser. I tidigare 

forskning (Forman et al., 2009, s. 54) har det konstaterats att den elektroniska 

handelsplatsen inte hade några större fördelar gentemot fysisk handelsplats förutsatt att 

kostnaden för konsumenten att ta sig till den fysiska butiken var låg. Även i denna studie 

kan tendenser till detta ses men då i form av att möjligheten till direkt prisjämförelse inte 

är möjlig i samma utsträckning för de olika segmenten.  

När det kommer till hur produkten framhävs är det intressant att en ganska rejäl skillnad 

finns mellan segmenten där det på landsbygden ses som en starkare drivkraft än för 

konsumenter boende i större städer (figur 12). Detta skulle kunna förklaras genom att 

landsbygden måste lägga större tillförlitlighet till den produktinformation som finns på 

webbutiken. Konsumenter i större städer har lättare att komplettera den presenterade 

informationen med att exempelvis fysiskt utvärdera produkten innan köp genomförs. 

Paralleller kan också dras till att större städer har en tendens till att inhandla 

upplevelseprodukter som är erkända att vara svåra att utvärdera (Gupta et al., 2004, 

refererad i Wells et al., 2011, s. 374) enbart genom den information som delges på 

webbutiken.  

Att konsumentbeteende är komplexa kan ses i figur 12 genom det breda spannet som 

presenteras av kategorierna plats och psykodynamik. Spannet sträcker sig mer eller 

mindre från stämmer helt till stämmer inte och har därför analyserats i detalj för att 

precisera vilka drivkrafter och påståenden som stämmer respektive stämmer inte. 

Påståenden kopplade till plats som bidrar till att konsumenten genomför sitt köp via nätet 

är framförallt det faktum att varan inte finns i fysisk butik på lämpligt avstånd (figur 13). 

Den faktor som dock visade sig vara av speciellt intresse är påståendet som handlar om 

förbindelserna till fysiska butiker anses vara ett problem. På landsbygden är detta ett 

påstående som stämmer bättre överens än för storstadsbor, något som kan kopplas både 

till att utbudet av fysiska butiker är något sämre på landsbygden men också det faktum 

att bil och bussförbindelser är av viktig karaktär. Kaplan (2016) poängterar att en mer 

personlig kommunikation och träffsäkrare marknadsföring kan implementeras om 

företaget har koll på hur konsumentens rörelsemönster ser ut. Detta är något som 

framförallt borde vara av stort intresse för företag med både fysiska och digitala kanaler 

och då något viktigare för företag verksamma på landsbygden.  

Vad gäller psykodynamikens breda spann (figur 11) är det framförallt tre påståenden som 

är särskilt intressanta. För det första är det få som anser valet att handla elektroniskt är ett 

aktivt val för att spara tid utan snarare för att det är bekvämt eller enkelt (figur 13). I 

marknadsföringsmixen är bekvämlighet en återkommande faktor oavsett författare (se 

Forman et al., 2009, s. 54; Pappas et al., 2017, s. 731; Lauterborn, 1990) som företag bör 

ta i beaktning vid utformning av marknadsföringsstrategier. Det kan därför konstateras 

att bekvämlighet bör fortsatt finnas med när strategierna diskuteras fram. Detta för att det 

är ett påstående som stämmer så pass bra överens med hur konsumenterna uppfattar varför 

valet att handla elektroniskt tas. Det tredje påståendet som särskiljer sig handlar om att 

konsumenten vill slippa trängas med andra i en fysisk butik. I större städer är detta något 

som betydligt fler konsumenter önskar undvika. Intressant här vore att få veta 

bakomliggande orsaker till varför trängsel i fysiska butiker är ett så stort problem att 

konsumenten istället väljer e-handel, framförallt för aktörer med fysiska butiker i större 
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städer. En förklaring skulle kunna vara den ökade antalet invånare i större städer, medan 

landsbygdskommunerna tappar. Med fler potentiella kunder i omlopp ökar även 

möjligheten för konsumenter att besöka en fysisk butik vid samma tid vilket självklart är 

ett problem då fysiska butiker har en begränsad yta att jobba med.  

6.4 Risker 
Av samtliga respondenter har nästan 60 % någon gång avbrutit ett köp på nätet (figur 15). 

Trots detta har få faktorer hittats som stämmer ganska bra eller helt överens med vad 

konsumenten själv uppfattar som risker. De påståenden som stämmer bäst överens och 

därmed har fått konsumenten att avbryta sitt köp till en större utsträckning än övriga är 

att det uppkom extra kostnader när betalning- eller leveranssätt valdes (figur 18) och att 

den sensoriska biten, en svårnavigerad hemsida, blev allt för påtaglig (figur 16). Wells et 

al. (2011, s. 383) nämner vikten av att se över hemsidans navigationsmöjligheter när 

utformningen av sidan sker. Utifrån den data som har samlats in kan det konstateras att 

navigationsmöjligheter är så pass viktigt för konsumenten att företaget riskerar att missa 

en försäljning om det inte enkelt går att navigera sig över hemsidan och bör tänkas över 

med största möjliga noggrannhet.  

Påståenden som ställdes om funktionella risker visar att konsumenterna oavsett var de bor 

är nöjda med leveransalternativen men är desto mindre nöjda med leveranstiden (figur 

17). För konsumenter i större städer är detta en större avgörande faktor vilket kan kopplas 

till det faktum att konsumenterna idag önskar ha större inflytande och att leveranser till 

allt större del helst ska ske samma dag som beställningen läggs (PostNord AB, 2018a, s. 

49). Landsbygden verkar istället uppskatta den fysiska kontakten som skapas i fysisk 

butik, något som skulle kunna kopplas till det faktum att gamla vanor och rutiner gärna 

efterföljs på landsbygden. Detta är med stor sannolikhet också starkt kopplat till den något 

äldre befolkningen som återfinns på landsbygden. Medelåldern för de undersökta 

landsbygdskommunerna är nämligen 5 år äldre än vad som återfinns i större städer (se 

tabell 2 och 3).   

Vad gäller upplevda psykologiska risker är det bara två ställda påståenden som stämmer 

överens, varken bra eller dåligt, men där storstadsborna känner sig något säkrare med att 

genomföra köpet på nätet än konsumenter på landsbygden. Säkerheten på webbutiken är 

en otroligt viktig faktor vilket har påpekats av författare i tidigare studier (se Butler & 

Peppard, 1998, s. 607; Wells et al., 2011, s. 383) och kan avgöra om konsumenten avslutar 

köpet på en webbutik, via annan kanal eller i vissa fall även annan återförsäljare. I och 

med att det är en faktor som är återkommande och uppmärksammas både som risk och 

drivkraft för konsumenterna är det något företag bör se över.  

6.5 Leverans 
När det kommer till hur det senaste köpet levererades till konsumenten kan det tydligt ses 

att absolut vanligaste leveransalternativet är att konsumenten själv får hämta försändelsen 

hos ett ombud (figur 25). Snittavståndet för konsumenter på landsbygden är 2,5 kilometer 

enkel väg till ombudet medan det är enbart 500 meter för storstadsbor. Sett till var 

konsumenterna för respektive segment är bosatt, i frågan om hur långt från centrumkärnan 

de bor är detta resultat något förvånande. Majoriteten av respondenterna på landsbygden 

bor nämligen inom en radie på 3 kilometer från centrumkärnan medan storstadsborna bor 

mellan 3 och 7 kilometer från centrum. Trots detta har storstadsborna en kortare sträcka 

till ombudet och det med marginal. Det hade här varit väldigt intressant att fortsätta 

undersöka underliggande faktorer som gör att det är längre till ombudet på landsbygden 

trots att de flesta som besvarat enkäten bor mer eller mindre i centrum. En egen reflektion 

är att antal ombud i de respektive städerna skiljer sig med stor sannolikhet åt vilket gör 
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att landsbygden har enbart ett fåtal ombud att välja på medan större städer kan ha ett, till 

och med flera, inom ett bostadsområde. 

Om konsumenterna själv fick välja vad de anser är viktiga faktorer vid val av leverans är 

det för storstadsbor framförallt viktigt med ett valfritt leveranssätt (figur 27) och att 

leverans även sker på helgdagar (figur 28). Konsumenter boende på landsbygden håller 

dock inte med om att leveranser även på helgdagar är av någon större vikt utan vill hellre 

att leverans sker inom tre dagar tillsammans med att ett datum anges. För båda segmenten 

är dock kostnaden det som konsumenter framförallt anser är viktigt (figur 26). Om 

återförsäljaren kan erbjuda både fri frakt och fri retur skulle ett större spann på 

leveranstiden kunna accepteras förutsatt att ett datum anges när leveransen sker.  

Närmsta ombud är dock ett fortsatt populärt alternativ bland konsumenterna (figur 29). 

Ca 20% av respektive segment skulle dessutom välja att försändelsen levereras till ett 

ombud som denne ändå ska besöka. Avstånden till dessa ombud uppskattas på 

landsbygden vara cirka 3 kilometer respektive 4 kilometer medan storstadsbor uppskattar 

avståndet till 2 respektive 3 kilometer. Anmärkningsvärt är att nästan 10% av storstadsbor 

önskar att få hämta försändelsen i fysisk butik eller leverantörens närmsta kontor och att 

uppskattat avstånd till denna plats är över 4,5 kilometer. Detta skulle dock kunna förklaras 

med det att många storstadsbor som deltog i undersökningen också är bosatta betydligt 

längre ifrån centrum än vad respondenterna på landsbygden var (se tabell 5). Det är dock 

intressant att konsumenterna kan tänka sig göra ett aktivt val att hämta försändelsen i 

fysisk butik eller hos leverantören trots att det betyder en längre transportsträcka för dem. 

En längre sträcka borde innebära en högre transportkostnad. Forman et al. (2009, s. 56) 

nämner hur den upplevda transportkostnaden skulle kunna påverka den fysiska handelns 

utveckling, något som här inte verkar vara en negativ utveckling.  
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7. Slutsats 

Studiens centrala frågeställningar och problemformulering som presenterades i början av 

arbetet har alla fått svar, vissa mer anmärkningsvärda än andra. Frågorna som studien 

önskade besvara var:  

- Vilken informationsinhämtning föredrar konsumenter? 

- Vilka faktorer gör att konsumenter handlar elektroniskt?  

- Hur långt får, och vill, konsumenten åka för att hämta försändelsen? 

Utifrån dessa frågor och med bakgrund i problembakgrunden som presenterades 

formulerades problemformulering enligt följande: 

Påverkar bostadsorten konsumentens köpbeteende? 

7.1 Informationsinhämtning  
Vilka kanaler som konsumenterna använder för att söka efter information inför köpet är 

ganska lika och verkar inte baseras på konsumentens bostadsort. Det har dock visat sig 

att webrooming är fortsatt ett populärt sätt att kombinera kommunikationskanalerna 

oavsett var konsumenten bor. Detta betyder att konsumenten i väldigt stor utsträckning 

söker efter information på nätet, vilket kan bekräftas med att de vanligaste kanalerna för 

informationsinsamling är just nätbaserade kommunikationskanaler (figur 11). Köpet 

genomförs dock i fysisk butik istället för på nätet och faktorer som gör att konsumenten 

gör detta val kan kopplas till psykodynamik för större städer och plats för konsumenter 

på landsbygden. Dessa faktorer visar sig dock vara samma faktorer som till stor del driver 

konsumenten till att handla över nätet (figur 12) vilket visar på hur komplext 

konsumenternas köpbeteende är.  

Baserat på teoretiska referensramen och med stöd i empirin vill författaren till denna 

studie dock hävda att en multikanalstrategi fortsatt kan fungera för aktörer på 

landsbygden medan aktörer i större städer bör anta en omnikanalstrategi (figur 30). Denna 

rekommendation grundar sig i att antal använda kanaler är fler till antalet när det gäller 

konsumenter bosatta i större städer. Det är också en rekommendation baserat på att 

showrooming är ett något vanligare val i stora städer än på landsbygden. Konsumenten 

skulle kunna besöka aktörens fysiska butik för att skapa sig en känsla över varan hen är 

intresserad av för att därefter söka efter kompletterande information på nätet. Skulle 

aktören inte ha en webbutik som konsumenten lätt hittar till, kan navigera på och känner 

att informationen som framkom i butiken även framkommer på nätet skulle konsumenten 

kunna välja en annan aktör för att slutföra köpet. På landsbygden är webrooming en 

vanligare kombination vilket inte kräver att aktörer levererar samma strategi på alla sina 

kanaler och bör därför anta multikanalstrategi (figur 30). Konsumenten söker information 

via exempelvis sökmotorer, finner vilket alternativ som passar hen bäst och väljer sedan 

att slutföra köpet i fysisk butik för att minska osäkerheten som kan finnas över nätet.  

 

Figur 30. Korrigering av egen modell, informationsinhämtning  
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7.2 Påverkande faktorer till att handla elektroniskt 

7.2.1 Landsbygdskommuner 

Sammantaget har empirin indikerat att konsumenter boende på landsbygden framförallt 

drivs till att genomföra köpet på nätet på grund av två faktorer. Dessa faktorer är det 

fördelaktiga priset som enligt konsumenten själv ska återfinnas på nätet och det faktum 

att produkt i stor utsträckning saknas i fysisk butik på bekvämligt avstånd (figur 12). 

Förbindelser till fysisk butik är också en faktor som kan påverka valet av handelsplats 

(figur 13). När det kommer till vilka risker konsumenter på landsbygden får uppleva och 

avgör valet av handelsplats är det framförallt finansiella och sensoriska risker som är av 

vikt. Det är särskilt extra kostnader som tillkommer vid val av betalning och leverans som 

påverkar tillsammans med konsumentens möjlighet att navigera sig runt på webbutiken. 

Med bakgrund i dessa iaktagelser och med faktorerna som i övrigt diskuteras i analysen 

föreslås en prioretetsordning när det kommer till vilka faktorer företag bör ta i beaktning 

vid marknadsföringsplanering. Den nya prioritetsordningen av drivkrafter föreslås bli 

pris, plats, psykodynamik och produkt (figur 31). Prioritetsordningen kan verka 

omotiverad utifrån diagrammen som har presenterat men författaren till denna studie 

anser att vissa påståenden bör exkluderas från framtida forskningar då de har visat sig ha 

en allt för liten påverkan på konsumentens köpbeteende. Till exempel påverkar inte 

konsumentens närstående så pass mycket att val av handelsplats tas baserat på 

rekommendationer. Den fysiska butikens öppettider är inte heller något som gör att 

konsumenten mer eller mindre måste välja att genomföra sina köp via nätet. 

Psykodynamik och plats minskar därför sitt inflytande på konsumentens köpbeteende och 

faller tillbaka något jämfört med vad som presenteras i figur 12.  

Vad gäller prioritetsordningen för vilka 

risker konsumenten upplever är det 

framförallt finansiella risker som bör ha 

första prioritet i planeringen följt av 

sensoriska risker (figur 31). 

Funktionella risker, i form av 

framförallt lämpliga leveransalternativ 

och en uppskattning av fysisk kontakt i 

fysisk butik är faktorer som inte är av 

lika stor vikt som psykologiska. 

Säkerheten på nätet är ett fortsatt 

problem, framförallt för konsumenter på 

landsbygden och företag måste jobba 

med att få en attitydförändring hos 

konsumenterna.  

 

 

  

Figur 31. Korrigering av egen modell, 
landsbygdens drivkrafter och upplevda risker 
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7.2.2 Större städer 

Konsumenter bosatta i större städer ser också priset som en stor bidragande orsak till att 

handla på nätet. Till skillnad från landsbygden anser storstadsborna dock att det är de 

psykodynamiska påståenden som passar överlag bäst framför platsen. Det är framförallt 

fyra påståenden som står ut där de tre som stämmer bäst överens är bekvämligheten och 

enkelheten som e-handel kan erbjuda tillsammans med att konsumenten slipper trängas i 

en fysisk butik utan kan få produkten hemlevererad. Tätt därefter är det tidsbesparingen 

som driver storstadsborna till att handla digitalt. Baserat på detta får därför pris första 

prioritet medan psykodynamik blir andra prioritet (figur 32). När det kommer till vilka 

platsens påverkan är det enbart att produkten inte finns i fysisk butik som driver 

konsumenter i större städer till ett köp på nätet. Butikens öppettider samt förbindelserna 

till butiken har en väldigt låg påverkan och allt 

för stor fokus bör därför inte läggas på dessa 

faktorer när marknadsförings-strategierna 

planeras.  

När det kommer till risker är det återigen de 

finansiella riskerna som bör beaktas med 

högsta prioritet (figur 32) medan konsumenter 

i större städer anser den funktionella risken i 

form av leveranstid och leveransalternativ är 

av större vikt än den sensoriska som framkom 

av konsumenter på landsbygden. Sensoriska 

risker är något som inte alls har samma 

påverkan i större städer vilket kan kopplas 

ihop med att storstadsbor har fler användbara 

kanaler. De behöver inte lägga allt för stor 

tillit till digitala tjänster och lägger därför inte 

lika stor vikt på problemet jämfört med vad 

konsumenter på landsbygden gör.  

7.3 Konsumenternas attityd till leveranser 
Att ombud är ett populärt sätt att få sin försändelse kunde klart och tydligt konstateras 

efter att empirin analyserats. Det genomsnittliga avståndet vid konsumentens senaste köp 

var för landsbygdskommuner 2,5 kilometer medan det för storstadsbor låg på en så kort 

sträcka som 500 meter (figur 25). När det kom till vilka faktorer – frihet, tid eller kostnad, 

som konsumenten värdesätter högst var det återigen storstadsborna som ansåg att alla 

faktorer var något viktigare än vad konsumenter på landsbygden ansåg (figur 26). 

Konsumenter i större städer vill i större utsträckning kunna välja vilken typ av leverans 

som kommer ske samt vid vilken tid om det är hemleverans konsumenten önskar (figur 

27). Om konsumenten själv fick välja var försändelsen ska levereras vill 65-70 % att den 

levereras till närmsta ombudet medan cirka 20 % vill att den levereras till ett ombud som 

konsumenten ändå ska besöka (figur 29). När det kommer till hur långt konsumenten 

uppskattar avståndet till det närmsta ombudet eller till ombudet som de ändå ska besöka 

är avstånden så långa som 2 upp till 4 kilometer. Storstadsborna har, enligt dem själva, 

en något kortare sträcka till ombuden men är villiga att åka betydligt längre än vad de 

gjorde vid sitt senaste köp. Detta skulle kunna innebära att det inte är omöjligt att i ännu 

större utsträckning samordna transporter för att minska miljöpåverkan. Ett sådant beslut 

måste dock komma från statligt håll då aktörerna verksamma inom logistikbranschen trots 

allt finns där för att särskilja sig mot sina konkurrenter med olika typer av kundservice, 

exempelvis leveranstider och priser.  

Figur 32. Korrigering av egen modell, större 
städers drivkrafter och upplevda risker 
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7.4 Slutgiltiga rekommendationer 
För att sammanfatta slutsatserna och rekommendationerna som har delgivits i detta 

kapitel kan det konstateras att konsumenter på landsbygden använder fortsatt få kanaler, 

åtminstone få olika kombinationer av kanaler, när det kommer till 

informationsinhämtning. Fysiska butiker är inget populärt alternativ när information ska 

inhämtas och företag som har sin målgrupp på landsbygden har möjligheterna att hålla 

kvar vid en multikanalstrategi baserat på den data som har presenterats. Trots detta 

använder majoriteten webben som huvudsaklig informationskälla men väljer att 

genomföra köpet i fysisk butik för att reducera osäkerhet. Det finns många indikationer 

att konsumenter boende på landsbygden inte har följt med i den utveckling som har 

presenterats i marknadsföringslitteraturen de senaste åren. Det är därför inte lämpligt att 

anta konsumenter boende i landsbygdskommuner har samma köpbeteende som 

konsumenter boende i större städer.  

Rekommendationen till företag verksamma på landsbygden blir därför att anta en 

multikanalstrategi tillsammans med att prioritera drivkrafter och upplevda risker enligt 

följande. Modellen som visas i figur 33 visar förhållandet mellan konsumentens 

köpprocess och hur företagen bör tänka i marknadsföringsfrågor utifrån det som har 

undersökt i denna studie.  

 

Figur 33. Korrigerad modell anpassat till landsbygdskommuner 

Konsumenter boende i större städer har visat på ett mer utvecklat konsumentbeteende 

som passar bättre överens med vad litteraturen som ganska nyligen har presenteras säger. 

Jämfört med konsumenter på landsbygden använder storstadsbor fler kanaler, fler 

kombinationer av kanaler och därmed även uppvisar ett något mer komplext 

konsumentbeteende. Både web- och showrooming är populära kombinationer av kanaler 

och företag med sin målgrupp i större städer bör anta en omnikanalstrategi för att inte 

tappa konsumenter till konkurrenter. När det kommer till vilka faktorer som bör 

prioriteras vid utformningen av marknadsföringsstrategier är det framförallt priset men 
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även den uppmärksammade psykodynamiken som påverkar konsumenter i större städer i 

högre grad. Att produkten framhävs på ett bättre sätt eller att det är lättare att få tag på 

information om en produkt på nätet jämfört med fysisk butik är något som både 

landsbygden men framförallt storstadsborna inte anser är en drivkraft till att genomföra 

köpet på nätet.  

Riskerna som upplevs är framförallt av finansiell karaktär och bör då även bli den faktor 

som får högst prioritet vid utformning av lämpliga marknadsföringsval. Att hemsidan är 

utformad väl med rätt färgsättning och enkla navigationsmöjligheter är inte något som 

anses vara av stor vikt och inte heller något som bör tas i allt för stor beaktning vid 

marknadsföringsplanering. Om företag anammar denna strategi och tar hänsyn till 

konsumentens drivkrafter och upplevda risker kan en stark marknadsföringsstrategi 

presenteras där både företaget och konsumenternas intressen tas i beaktning.  

 

Figur 34. Korrigerad modell anpassat till större städer 

7.5 Teoretiskt bidrag 
Med ambition om fylla det teoretiska gapet som identifierats har tidigare undersökning 

och forskning legat till grund för denna studie. som kopplar ihop. Konsumentens 

bostadsort har sällan beskrivits som en påverkande faktor när konsumentens köpbeteende 

har undersökts. Studien är ett komplement till den litteratur som finns i ämnet sedan 

tidigare men har en mer detaljerad anfallsvinkel. Med en egen twist på tidigare 

undersökningar har påståenden undersökts och geografiska skillnader, om än små, har 

kunnat hittas. Studien har därmed bidragit teoretiskt genom att synliggöra geografiska 

skillnader inom en specifik region i Sverige som står för majoriteten av antal försändelser 

sett till försändelse per invånare (PostNord AB, 2018b). Intressanta infallsvinklar har 

kunnat identifierats, vissa utan teoretisk bakgrund som därmed har getts som förslag till 

framtida forskning.  
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7.6 Praktiskt bidrag 
Genom att undersöka studiens centrala frågeställningar och problemformulering var 

förhoppningen om att en praktisk grund kunde läggas. Detta i form av lämpliga modeller 

innehållande valmöjligheter till framtida strategiska val för aktörer verksamma på den 

norrländska e-handelsmarknaden. Med en gedigen teoretisk referensram och tack vare 

många villiga respondenter kunde en bra datainsamling genomföras. Insamlingen har i 

sin tur mynnat ut i en empirisk analys där det har konstaterats att konsumenternas 

köpbeteende är komplex. Trots detta har den ursprungliga modellen som återfinns i den 

teoretiska referensramen kunnat korrigeras utifrån vad konsumenterna själv anser 

exempelvis vara en drivkraft för att handla på nätet. De slutgiltiga modellerna presenterar 

hur företag bör tänka kring planering av marknadsföringsbeslut och strategierna bör skilja 

sig åt mellan landsbygdskommuner samt större städer för över Norrland. 

7.7 Framtida forskningar 
I analys presenterades även några intressanta infallsvinklar till framtida studier som tyvärr 

inte har hunnit bearbetas i denna undersökning. Bland annat visade det sig att 

landsbygden handlar mer barnartiklar än konsumenter i större städer. Att jämföra 

populationerna i form av vilken typ av hushåll hade därför varit väldigt intressant. En 

sådan jämförelse skulle kunna förklara varför en viss typ av produktkategori är mer 

populär i respektive segment och därför en intressant detalj att ta med till framtida studier.  

Det framkom att konsumenter i större städer anser trängsel i butiker är ett stort problem 

som gör att konsumenten väljer digital handel före fysisk. Det vore väldigt intressant att 

veta konsumentens bakomliggande anledningar till hur trängsel upplevs och hur den 

skulle kunna gå att undvikas. Fysiska butiker behövs för att skapa ett bra flöde av 

människor i en stad och därför av vikt vid framtida studier. 

När det gäller leveranser och avståndet för konsumenten till sitt närmsta ombud visade 

empirin på ett intressant resultat. Konsumenter bosatta på landsbygden har längre till det 

ombud som försändelsen levererades till, detta trots att majoriteten av respondenterna 

bodde i centrum vilket är maximalt 3 kilometer från centrumkärnan. Vid en 

kompletterande studie hade det varit intressant att undersöka orsaken till detta närmare. 

Det finns en föraning om att det är på grund av antal ombud i respektive stad som skapar 

detta mönster. Dock är det enbart en egen tolkning och inget som det idag finns bevis på. 

Visserligen går det att via exempelvis Eniro, Hitta.se eller annan söktjänst som är 

tillgänglig kartlägga bensinmackar, matvarubutiker och mindre spelbutiker som alla kan 

vara ombud. 

Sammanfattningsvis krävs det mer undersökningar, främst inom den kvantitativa 

metoden för att få en så rättvis bild över verkligheten som möjligt. Konsumenterna 

kommer dessutom förändra sitt beteende med tiden och vad som är aktuellt idag behöver 

inte ens vara möjligt imorgon. Den digitala utvecklingen är också osäker och ingen vet 

hur den kan utvecklas, när platån kommer eller när den kommer avvecklas till förmån för 

någon innovativare lösning. En sak är dock säker, konsumenternas köpbeteende 

innehåller många delar och kan skilja sig åt. Geografiska skillnader har kunnat hittas, om 

än med små marginella skillnader. Framtida undersökningar skulle kunna bekräfta, eller 

dementera, resultaten som har framkommit i denna studie. 
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8. Sanningskriterier  

8.1 Reliabilitet 
Tillförlitligheten till måtten och mätningarna som har genomförts kan diskuteras kring tre 

olika faktorer – stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, 

s. 160). I och med att datainsamlingen enbart sker vid ett tillfälle och inte har tidigare 

genomförts kan ingen bedömning om studiens stabilitet göras. Skulle datainsamlingen 

ske vid två olika tillfällen hade möjligheten funnits att mäta korrelationen mellan 

studierna och på så sätt få fram om måtten är stabila. Är korrelationen låg är måtten med 

stor sannolikhet då också instabila och respondenternas svar är inte tillförlitliga (Bryman, 

2011, s. 161).  

Vidare så innefattar studien frågor som rör många indikatorer där ett specifikt mått önskas 

mätas. De påståenden som har ställts kring vad konsumenten anser är drivkrafter till att 

köpet har genomförts eller upplevda risker som har gjort att konsumenten avbrutit sitt köp 

är ett exempel. Det finns här en risk att respektive påstående inte är relaterade till samma 

mått och mäter samma typ av attityd. Detta skulle innebära att en överensstämmelse eller 

följdriktighet saknas (Bryman, 2011, s. 161). Den interna reliabiliteten skulle kunna testas 

genom en metod kallad split-half (Bryman, 2011, s. 161). Ett sådant test är tyvärr inte 

genomförbart till denna studie då antalet påståenden är för få och har en för stor bredd i 

kategorin som önskas undersökas, något som lätt kan ses i diagrammen som presenteras 

i kapitel 5. Om möjligheten hade funnits, med mer tid till att undersöka specifika 

kategorier än mer, hade fler påståenden relaterade till kategorin kunnat ställas. En bättre 

fördelning av undersökta faktorer hade blivit resultatet och den interna reliabiliteten hade 

styrkts. Studien har velat få fram geografiska skillnader och därmed också använt sig av 

extrema påståenden för att inte hamna i situationen där inga skillnader kan hittas. Genom 

att ställa extrema påståenden kan respondenten tvingas till att välja sida och svara mer 

sanningsenligt. Om ställda påstående är allt för lika kan respondenten lätt hamna i 

situationen att enkäten besvaras av bekvämlighet. Skillnaderna kan helt enkelt inte 

uppmärksammas av respondenten och samma svarsalternativ väljs för samtliga 

påståenden kopplat till en och samma kategori. 

När det gäller interbedömarreliabiliteten kan den anses vara hög i och med att författaren 

är ensam om att tolka och översätta data till kategorier. Dock kan författarens syn på olika 

begrepp och perspektiv ha varit begränsad på grund av att det har saknats en aktiv 

diskussion med en medförfattare kring data, benämningar och slutsatser. För att 

säkerställa en hög interbedömarreliabilitet har dock många källor använts för att styrka 

forskningen och underliggande faktorer. Hade flera författare, så kallade observatörer, 

funnits med i bilden hade flera olika tolkningar som inte faller i linje med varandra kunnat 

ges vilket i sin tur hade sänkt interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011, s. 160).  

8.2 Replikation 
Något som vanligtvis räknas in som ett av de viktigaste kriterierna för bedömning av 

samhällsvetenskapliga studier är replikation (Bryman, 2011, s. 49). Om studien är 

replikerbar ska resultatet kunna gå att upprepa vid ett senare tillfälle och med en annan 

författare. Detta är dock något som är väldigt ovanligt inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman, 2011, s. 49). Om studien ska kunna gå att upprepa vid ett senare 

tillfälle krävs det att tillvägagångssättet är beskrivet in i minsta detalj. I och med att denna 

studie baserar hela sin forskning på en specifik enkät, som går att upprepa, anses 

möjligheten till att replikera studien vara hög. Tillvägagångssättet har i så stor 

utsträckning som möjligt beskrivits på detaljnivå och borde hjälpa framtida författare till 

att genomföra en liknande studie. Det finns dock en risk att kanaler som använts för 
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datainsamlingen inte är aktuella vid framtida studier vilket kan påverka möjligheten till 

en replikerbar studie. Att författaren själv har fört diskussioner och dragit slutsatser kan 

också ha påverkat studiens resultat. En annan författare hade kunnat tolka empirin på ett 

annat sätt vilket hade gett en annan analys och slutsats. Flera olika tolkningar kan dock 

anses vara önskvärt då ämnet är så pass komplext och flera olika synvinklar krävs för att 

en objektiv bild över verkligheten ska kunna presenteras. Om det inte skulle vara möjligt 

att upprepa studien skulle validiteten kunna ifrågasättas (Bryman, 2011, s. 169) vilket inte 

är önskvärt.  

8.3 Validitet 
Kriteriet som bedömer om de slutsatser som genererats stämmer ihop med studien som 

har gjorts kallas validitet och kan mätas i upp till fyra olika kriterier (Bryman, 2011, s. 

50). Dessa fyra kriterier innefattar mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 

ekologisk validitet. För kvantitativa studier är det framförallt mätningsvaliditeten som är 

av intresse då den mäter den övergripande validiteten men även den interna, externa och 

ekologiska validiteten bör övervägas (Bryman, 2011, s. 50–51).   

8.3.1 Mätningsvaliditet 

Mätningsvaliditeten handlar om att förklara om det mått som används verkligen mäter det 

som önskas (Bryman, 2011, s. 50). Begreppet kan delas in ytterligare fem begrepp – 

ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent 

validitet, där framförallt ytvaliditeten är av intresse (Bryman, 2011, s. 163–164). Vid en 

hög ytvaliditet speglar de mått som har använts i studien innehållet i de begrepp som 

önskas undersökas. Detta skulle kunna avgöras genom att exempelvis utomstående 

personer tillfrågas om kopplingen mellan begreppet och måttet, påståendet i detta fall, är 

tillräckligt starkt för att mäta det som önskas att mätas. I denna studie har flera olika 

begrepp, framförallt påståenden, använts för att förklara hur konsumenters drivkrafter och 

upplevda risker ser ut. Genomgående under hela arbetets gång har diskussioner först med 

utomstående personer som har fått kommentera och ifrågasätta allt ifrån påståendet till 

begreppet till den teoretiska bakgrunden. Därför anses ytvaliditeten vara hög för denna 

studie. Det är dock så att mätningsvaliditeten är ett mått som liknar reliabilitetens 

stabilitet. Eftersom studiens stabilitet inte har kunnat testas då data enbart har samlats in 

en gång under perioden bör därför inte heller något direkt slutsats kunna dras om 

mätningsvaliditeten. I och med att ytvaliditeten anses vara hög finns det dock indikationer 

på att även mätningsvaliditeten är hög, eller åtminstone åt det hållet. 

8.3.2 Intern validitet 

Om den slutsats som presenteras innehåller ett orsaksförhållande mellan två eller fler 

variabler och om detta förhållande är hållbart eller inte avgörs genom den interna 

validiteten (Bryman, 2011, s. 50). Om ett samband förklaras mellan två variabler, kan det 

då verkligen konstateras att det är just den första variabeln som påverkar den andra och 

inte en okänd variabel? Orsaksförhållandet är en viktig faktor att ta i beaktning vid 

kvantitativa studier. Det är sällan forskare till kvantitativa studier önskar att undersöka 

hur saker och ting är utan snarare varför det sker (Bryman, 2011, s. 168). Konsumenters 

beteende och attityder är komplexa frågor och det finns inget som i denna studie säger att 

det är enbart bostadsorten som påverkar konsumentens beslut. Det finns dock indikationer 

på att så är fallet vilket gör ämnet intressant för framtida studier för att kunna presentera 

ett tydligare samband, exempelvis genom statistiska tester som tyvärr uteslöts från denna 

studie på grund av allt för komplexa samband.  
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8.3.3 Extern validitet  

Studiens generaliserbarhet bestäms utifrån om studien är extern valid. Genom ett 

representativt urval där respondenterna i urvalet speglar målpopulationen är det möjligt 

att generalisera resultatet till en större population. Något som påverkar den externa 

validiteten utöver urvalet är bland annat den valda undersökningsdesignen (Bryman, 

2011, s. 151). För denna studie var målet att få ett så representativt urval som möjligt men 

tidigt i arbetet togs beslutet att resultatet inte kommer generaliseras till målpopulationen. 

Detta på grund av att urvalet var slumpmässigt över Facebook och respondenter som inte 

är välbekanta med sociala medier utelämnats. Möjligheten att generalisera resultatet till 

målpopulationen finns dock men skulle med stor sannolikhet ge en orättvis bild över 

verkligheten. Det resultat som har presenterats är mer indikationer på hur verkligheten 

kan se ut och är en grund för framtida studier.  

8.3.4 Ekologisk validitet 

Den ekologiska validiteten mäter hur väl resultatet är tillämpliga i människors vardag och 

i deras naturliga sociala miljöer (Bryman, 2011, s. 51). I och med att datainsamlingen har 

skett via en webbenkät, har delats via Facebook och handlar om ett aktuellt ämne anses 

den ekologiska validiteten vara hög. Detta framförallt för att respondenterna har kunnat 

besvara enkäten i sin naturliga sociala miljö med ett för dagen vanligt inslag i vardagen – 

via telefon, platta eller dator. Författaren har genom denna typ av datainsamlingsmetod 

haft ytterst lite kontakt med respondenten och har då även i väldigt liten grad ingripit i 

den naturliga situationen eller skapat en onaturlig miljö.  
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9. Samhälleliga och etiska aspekter  
Tidigt under arbetets gång började utformningen av den inledande texten till enkäten 

vilket innefattar en förklaring om vad enkäten grundar sig i, varför den genomförs och 

vilka rättigheter respondenten har. Det har också poängterats att enkäten är helt anonym 

och anonymiteten har stärkts genom avkodning av information som kan klassas som 

särskilt känslig. Genomgående under arbetet har författaren tagit ett steg tillbaka i 

processen för att objektivt kunna värdera den information som samlats in tillsammans 

med att en stor noggrannhet har värderats högt. Textbearbetningen har under arbetets 

gång varit självständig och referenserna har hanterats med största noggrannhet för att 

författaren som förtjänar få sin forskning erkänd också har fått det. Saunders et al. (2012, 

s. 245) poängterar hur viktigt det är att författaren upprätthåller en objektiv syn på studien 

för att inte data ska förvrängas. De poängterar även att integriteten gentemot deltagande 

respondenter bör fördelaktigt vara hög för att inte deltagande respondenter eller andra 

aktörer som kan omnämnas i en studie ska känna sig kränkta.   

Studien har inte medvetet riktat in sig mot att utgå från samhälleliga eller etiska frågor i 

annat fall än att få fram geografiska skillnader i konsumenters beteende. Den skulle dock 

kunna påverka samhället genom att aktörer lägger en allt för stor vikt på resultatet som 

har presenterats utan att själv skapa sig en uppfattning om hur situationen ser ut. Det har 

genomgående under arbetets gång poängterats hur komplext ämnet är. Genom att 

exempelvis studera hur marknadsföringsmixen har utvecklats, korrigerats och kritiserats 

under åren kan det fastställas att aktörer inte bör förlita sig på en källa när det kommer till 

hur konsumenters beteende ska analyseras. Med flera källor som bakgrund till aktörens 

marknadsföringsbeslut kan en tydlig planering göras och träffsäkerheten kommer med 

stor sannolikhet bli bättre.  
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Appendix 1 – Enkät  
Inledande formalia 
Titel: Geografiska skillnader i konsumenters beteende 
PostNord har uttalat sig om att ”norrlänningarna är de som handlar mest online" med 
bakgrund i vilka kommuner som fick flest försändelser baserat på invånarantal 2013. Jag 
önskar med min studie undersöka vilka faktorer som ligger bakom norrlänningarnas val 
att handla på Internet. Kan det finnas några geografiska skillnader?  

Jag skulle därför vara väldigt tacksam om Du, boende i Arvidsjaur, Lycksele, Luleå eller 
Umeå, kunde ta dig tiden att genomföra denna enkät. Enkäten är helt anonym och 
kommer även avkodas innan den presenteras i uppsatsen. Uppsatsen kommer arkiveras 
elektroniskt på DiVA, Umeå universitetsbiblioteks databas för vetenskapliga arbeten.  
Enkäten beräknas ta ca 10 minuter. 

Frågor, funderingar eller intresserad av att ta del av resultatet?  
Kontakta Victoria Westin-Ericsson på ericsson.victoria@hotmail.com 

1. Bostadsort Arvidsjaur Lycksele Luleå Umeå 
2. Postnummer Egen svarstext 
3. Vilket år är du född? Egen svarstext med hänvisningen om att ange ÅÅÅÅ 
4. Kön  Kvinna Man Annat 

5. Hur ofta handlar du fysiska varor på Internet? 
2-3 gånger i veckan Varje vecka En gång i månaden 
2-3 gånger i månaden Varannan månad Någon gång per kvartal 
Någon gång per år Mer sällan Aldrig 

6. Hur vanligt förekommande är följande kanaler när du söker efter information inför 
köpet? 
 Ovanligt Ganska 

ovanligt 
Ganska 
vanligt 

Vanligt 

Webbutikens hemsida/sajt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Återförsäljarens fysiska butik ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Andra webbutiker än den du 
handlade från 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Annan kedjas fysiska butik ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sökmotorer (ex. Google) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jämförelsesajter (ex. Prisjakt) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sociala medier (ex. Facebook, 
Instagram) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Annan research (ex. magasin 
eller reklam i brevlådan ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

7. Hur väl stämmer följande faktorer in när det kommer till ditt val att handla på 
Internet? 
 Stämmer 

inte 
Stämmer 

dåligt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

helt 
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Priset – varan var billigare 
än i fysisk butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Varan fanns inte i fysisk 
butik på lämpligt avstånd 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Varan/märket finns bara i 
webbutik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag har svårt att ta mig till 
fysisk butik p.g.a. 
öppettider 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag har svårt att ta mig till 
fysisk butik p.g.a. dåliga 
förbindelser (ex. buss, bil) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Lättare att få fram 
information om produkten 
än i fysisk butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Varan framhävs på ett 
bättre sätt online än i fysisk 
butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Det var ett spontanköp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag vill lägga min tid på 
annat 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Det var/är bekvämt och 
enkelt 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag vill ha varan 
hemlevererad 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag vill slippa trängas i fysisk 
butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag blev rekommenderad av 
en närstående 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag vill kunna tänka över 
mitt beslut utan att bli 
påverkad av butikspersonal 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

8. Hur vanligt är det att du handlar nedanstående typ av varor på Internet? 
 Ovanligt Ganska 

ovanligt 
Ganska 
vanligt 

Vanligt 

Hemelektronik ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Kläder och skor ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Böcker och media ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Byggmaterial ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Inredning och möbler ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sport och fritid ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Barnartiklar och leksaker ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Skönhet och hälsa ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dagligvaror, mat och dryck ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9a. Har du någon gång först tittat på/provat en vara i fysisk butik för att sedan köpa 
den på Internet? 
Ja Nej Tveksam/vet ej 
 
9b. Hur väl stämmer följande faktorer överens när det kommer till ditt val att göra 
köpet på Internet istället för fysisk butik?  
 Stämmer 

inte 
Stämmer 

dåligt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

helt 

Varan var billigare ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Rätt storlek/modell 
saknades i fysisk butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag kände mig inte bekväm i 
att genomföra köpet i fysisk 
butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag ville läsa på innan köp 
genomfördes 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Önskade få varan 
hemlevererad 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9c. Vilken/vilka varor har du först tittat på/provat i fysisk butik för att sedan köpa på 
Internet? 
Flera val är möjliga men begränsa antalet till 3. 
Hemelektronik Kläder och skor Böcker och media Byggmaterial 
Inredning och möbler Sport och fritid Barnartiklar och leksaker 
Skönhet och hälsa  Dagligvaror, mat och dryck  Annat 

10. Tänk tillbaka på ditt senaste köp. Hur fick du ditt paket levererat? 
Hämtade själv hos ombud   
Levererad i postlåda/fastighetsbox  
Hemlevererad och lämnad utanför dörren utan krav att signera  
Hämtade i en paketautomat 
Hemlevererad dagtid (ej postlåda/fastighetsbox) med krav på att signera 
Hemlevererad kvällstid (ej postlåda/fastighetsbox) med krav på att signera 
Jag hämtade varan själv i fysisk butik/på leverantörens kontor 
Levererad till min arbetsplats 
Kommer ej ihåg hur varan levererades 

11. Tänk tillbaka på ditt senaste köp, hur långt fick du ta dig för att hämta ut 
försändelsen? 
Mindre än 1 km 1-3 km 3-5 km 5-7 km 7-10 km Mer än 10 km 

12a. Har du någon gång avbrutit ett köp på Internet? 
Ja Nej Tveksam/vet ej 

12b. Hur väl stämmer följande faktorer överens i ditt val att avbryta ett köp på 
Internet? 
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 Stämmer 
inte 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
helt 

Priset motsvarade inte det 
jag önskade 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hemsidan var 
svårnavigerad 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Återförsäljaren erbjöd inte 
den betalningsservice jag 
var intresserad av 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Det känns för osäkert att 
ange sina personuppgifter 
(inkl. kortuppgifter) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag kunde inte välja hur jag 
ville ha varan levererad 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag uppskattar den fysiska 
kontakten som skapas i 
fysisk butik (ex. möjlighet 
att prata med 
butiksbiträde) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Leveranstiden var inte 
tillfredsställande 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Tillkom extra kostnader vid 
val av betalning-
/leveranssätt 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
13. Hur väl stämmer följande faktorer överens i ditt val att inte handla på Internet? 
 Stämmer 

inte 
Stämmer 

dåligt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

helt 

Priset motsvarade inte det 
jag önskade 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hemsidan var 
svårnavigerad 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Återförsäljaren erbjöd inte 
den betalningsservice jag 
var intresserad av 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Det känns för osäkert att 
ange sina personuppgifter 
(inkl. kortuppgifter) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag kunde inte välja hur jag 
ville ha varan levererad 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag uppskattar den fysiska 
kontakten som skapas i 
fysisk butik (ex. möjlighet 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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att prata med 
butiksbiträde) 

Leveranstiden var inte 
tillfredsställande 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

14. Hur upplever du säkerheten generellt är på Internet idag? 
Inte alls säkert Delvis säkert Ganska säkert Helt säkert 

15a. Har du någon gång först gjort research på Internet om en vara som du sedan 
handlat i fysisk butik? 
Ja Nej Tveksam/vet ej 

15b. Hur väl stämmer följande faktorer överens när det kommer till ditt val att göra 
köpet i fysisk butik istället för på Internet? 
 Stämmer 

inte 
Stämmer 

dåligt 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

helt 

Det var ett spontanköp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag ville inte betala extra för 
frakt 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag ville få råd från 
butikspersonal innan köp 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Det är roligare att handla i 
fysisk butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag tycker det är osäkert att 
handla på Internet 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Varan var billigare i fysisk 
butik 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Fanns inget 
leveransalternativ som 
passade mig 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jag tycker 
returneringsproceduren vid 
handel på Internet är 
komplicerad 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

16. Vilken/vilka varor har du gjort research på Internet för att sedan köpa i fysisk 
butik? 
Flera val är möjliga men begränsa antalet till 3. 
Hemelektronik Kläder och skor Böcker och media Byggmaterial 
Inredning och möbler  Sport och fritid Barnartiklar och leksaker 
Skönhet och hälsa Dagligvaror, mat och dryck Annat 

17. Om du hade fått välja, vilket av nedanstående alternativ är viktigast när du väljer 
hur varan ska levereras? 
 

Inte viktigt 
Mindre 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Viktigt 
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Valfritt leveranssätt utan 
extra kostnad utöver den 
sedvanliga frakten 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Leverans nästkommande 
vardag 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Leverans inom tre vardagar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Vid hemleverans få välja 
vilken tid leveransen ska ske 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Att ett datum anges när 
varan ska levereras 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Fri retur ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Leverans även på helgdagar 
(lördagar och söndagar + 
röda dagar) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Fri frakt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

18. Hur långt skulle du vara beredd att åka för att hämta din försändelse?  
Ingenstans, ska levereras hem.  
Till närmsta ombud 
Till ett ombud jag känner tillit till 
Till ett ombud som jag ändå ska besöka 
Till fysisk butik/leverantörens närmsta kontor 

19. Uppskattningsvis, hur långt är det till det val du valde i frågan ovan?  
Mindre än 1 km 1-3 km 3-5 km 5-7 km 7-10 km Mer än 10 km 
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Appendix 2 – Meddelande till administratörer 
Till administratörer 
Hej! Jag skriver just nu mitt examensarbete på Handelshögskolan vid Umeå universitet 
och gör en kvantitativ studie kring konsumenters beteende gällande e-handel. … är en 
av fyra studieorter i arbetet. Det jag undrar är om det är okej att dela min enkät med 
en kort text i er grupp …? Beroende på svarsfrekvensen önskar jag även puffa upp 
inlägget under en veckas tid ca 3 gånger. Är det okej?  
Med vänlig hälsning, Victoria  

Första utskicket i grupp 1 
Grupp 1 i respektive stad (utskickat datum och tid): Vad händer i Arvidsjaur? (22/3 
cirka kl. 15), Luleå Köp Byt och Sälj (22/3 cirka kl. 15), Köp, Byt och Sälj Umeå (22/3 
cirka kl. 17), Köpes och Säljes i Lycksele (22/3 cirka kl. 18) 

Jag skriver just nu mitt examensarbete vid Handelshögskolan i Umeå och har valt ut 
Arvidsjaur/Lycksele/Luleå/Umeå som studieort av totalt fyra. Studien handlar om 
konsumenters beteende gällande e-handel. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om 
just Du kunde ta dig tid att besvara min enkät. 

Inlägget är godkänt av admin och får gärna puffas upp samt delas så enkäten når så 
många som möjligt. 

Tack på förhand! 

Victoria 

Första utskicket i grupp 2  
Grupp 2 i respektive stad (utskickat datum och tid): Vad händer i Lycksele (23/3 cirka 
kl. 15), Arvidsjaur Köp och Sälj (23/3 cirka kl. 21), Tips mm Umeå (23/3 cirka kl. 15), 
Luleå Köp och Sälj (23/3 cirka kl. 21) 

Jag skriver just nu mitt examensarbete vid Handelshögskolan i Umeå och har valt ut 
Arvidsjaur/Lycksele/Luleå/Umeå som studieort av totalt fyra. Studien handlar om 
konsumenters beteende gällande e-handel. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om 
just Du kunde ta dig tid att besvara min enkät. Enkäten har redan delats i en annan 
grupp som du kanske är medlem i. Om så är fallet och du redan har besvarat enkäten 
så tackar jag så hemskt mycket för ditt deltagande!  
För att få en jämnare könsfördelning önskar jag fler deltagande män så dela till/tagga 
gärna någon bekant av det manliga könet.  

Inlägget är godkänt av admin och får gärna puffas upp samt delas så enkäten når så 
många som möjligt. 

Tack på förhand! 

Victoria 

Första påminnelsen i grupp 1, lagd som kommentar och utskickad (23/3 cirka kl. 11) 
Ett stort tack till alla som tagit sig tiden till att besvara enkäten!  

För att få ett ännu bättre underlag och jämnare könsfördelning hoppas jag ni som inte 
redan har besvarat enkäten är villiga att göra det. Jag skulle även uppskatta om ni 
gillade och kommenterade inlägget samt spred ordet till framförallt manliga bekanta.  

Tack på förhand!  



76 
 

 

Andra påminnelsen i Luleå Köp Byt och Sälj (24/3 cirka kl. 9)  
Jag skriver just nu mitt examensarbete vid Handelshögskolan i Umeå och har valt ut 
Arvidsjaur/Lycksele/Luleå/Umeå som studieort av totalt fyra. Studien handlar om 
konsumenters beteende gällande e-handel. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om 
just Du kunde ta dig tid att besvara min enkät. 

UPPDATERAT:  
Ett stort tack till alla som tagit sig tiden till att besvara enkäten!  

Tyvärr har antalet respondenter från Luleå varit extremt lågt jämfört med övriga tre 
studieorter. För att få ett underlag jag kan jobba vidare med hoppas jag ni som inte 
redan har besvarat enkäten är villiga att göra det. Jag skulle även uppskatta om ni 
gillade och kommenterade inlägget samt spred ordet till framförallt manliga bekanta 
för en jämnare könsfördelning.  

Återigen – tack till alla som redan tagit sig tiden och tack till alla som kan ta sig tiden! 

Inlägget är godkänt av admin och får gärna puffas upp samt delas så enkäten når så 
många som möjligt. 

Med vänliga hälsningar 

Victoria 

Sista påminnelsen, alla grupper (25/3 cirka kl. 8) 
En sista vädjan. Mitt examensarbete, som handlar om att undersöka geografiska 
skillnader i konsumenters beteende gällande e-handel, behöver just Dig och dina 
åsikter. Enkäten har redan delats så har du redan besvarat enkäten – stort, stort tack! 
Har du inte besvarat enkäten och kan avvara ett par minuter skulle jag vara väldigt 
tacksam om du skulle vilja dela med dig av dina åsikter i ämnet. 
Arvidsjaur/Lycksele/Luleå/Umeå är en av fyra studieorter i arbetet, kan ni slå övriga 
studieorter i antal deltagande respondenter? Det är just nu väldigt jämnt. 

Jag siktar mot att få en så jämn och representativ fördelning som möjligt. Jag skulle 
därför uppskatta om ordet spreds till framförallt manliga bekanta för en jämnare 
könsfördelning.  

Under kvällen kommer detta inlägg tas bort och enkäten stängs ner för ytterligare svar. 
Jag vill därmed tacka alla som har tagit sig tiden, och kan tänka sig ta tiden, för att ge 
mig ett riktigt bra underlag för fortsatt analys. Tusen, tusen och åter tusen tack!  
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Appendix 3 – Kategorisering av påståenden 

Tabell 1. Kategorisering av påstående kring drivkrafter 

Pris  

 Priset – varan var billigare än i fysisk butik 

Plats 

 Varan fanns inte i fysisk butik på lämpligt avstånd 

 Varan/märket finns bara i webbutik 

 Jag har svårt att ta mig till fysisk butik p.g.a. öppettider 

 Jag har svårt att ta mig till fysisk butik p.g.a. dåliga förbindelser (ex. buss, bil) 

Produkt 

 Lättare att få fram information om produkten än i fysisk butik 

 Varan framhävs på ett bättre sätt online än i fysisk butik 

Psykodynamik 

 Det var ett spontanköp 

 Jag vill lägga min tid på annat 

 Det var/är bekvämt och enkelt 

 Jag vill ha varan hemlevererad 

 Jag vill slippa trängas i fysisk butik 

 Jag blev rekommenderad av en närstående 

Personer 

 Jag vill kunna tänka över mitt beslut utan att bli påverkad av butikspersonal 

Tabell 2. Kategorisering av påstående kring risker 

Finansiella 

 Priset motsvarade inte det jag önskade 

 Tillkom extra kostnader vid val av betalning-/leveranssätt 

Sensoriska 

 Hemsidan var svårnavigerad 

Psykologiska 

 Återförsäljaren erbjöd inte den betalningsservice jag var intresserad av  

 Det känns för osäkert att ange sina personuppgifter (inkl. kortuppgifter) 

Funktionella 

 Jag kunde inte välja hur jag ville ha varan levererad 

 Jag uppskattar den fysiska kontakten som skapas i fysisk butik (ex. 
möjligheten att prata med butiksbiträde) 

 Leveranstiden var inte tillfredsställande 
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