
	

 

 

DEN DIGITALA 
KUNDRESAN 

Hur digitala enheter influerar 
kunders beslutsprocess och 

upplevelse  
Amanda Rodling, Sally Russell 

 
 
 

Enheten för företagsekonomi 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management 

Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018 
Handledare: Vladimir Vanyushyn 



 

 

  



 

 

Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Vladimir Vanyushyn för den hjälp vi har fått 
under arbetet med denna studie. Vi vill också rikta ett stort tack till våra klasskamrater 
och vänner för stöttning, skratt och sällskap under denna tid. Er hjälp och kloka insikter 
har varit ovärderliga för oss. 
 
Ett stort tack riktas också till Rivia Sports och de respondenter som har deltagit i studien.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för en trevlig tid och bra ergonomi.  
 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet, 2018-05-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                   _____________________________ 
 
Amanda Rodling                    Sally Russell 
 
 
  



 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Den digitala utveckling som har genomsyrat 2010-talet har påverkat många aspekter av 
samhället. En tydlig aspekt är att ökad e-handel har förändrat förutsättningar både för 
företag och konsumenter. För detaljhandeln har denna förändring observerats vara av stor 
betydelse, vilket exempelvis har lett till diskussioner kring begrepp som “butiksdöden”. 
Då tillväxten av e-handel förväntas accelerera, efterfrågas ny förståelse för den digitala 
kundresan och hur denna påverkar kundens upplevelse och beslutsprocess i den digitala 
miljön. Denna studie undersöker e-handel av sportmode, och studien skrivs på uppdrag 
av ett företag verksamma inom denna bransch.  
 
Ett syfte med studien är att skapa ny förståelse för hur svenska konsumenter av sportmode 
online upplever den digitala kundresan, samt hur den digitala kundresan influerar 
beslutsprocessen. Vi vill vidare kunna identifiera vilka branschspecifika faktorer som 
influerar kundens upplevelse och beslutsprocess, för att kunna ge praktiska 
rekommendationer till företag verksamma inom branschen. För att undersöka detta har vi 
genomfört åtta kvalitativa intervjuer med konsumenter, vilka alla har erfarenhet av att 
handla sportmode online. Intervjuerna har baserats på en teoretisk grund kring e-handel, 
kundupplevelse och beslutsprocessen.  
 
Resultatet av studien visar att kunder som handlar sportmode via e-handel använder olika 
enheter och kanaler, samt att dessa tar olika stor plats genom de olika stegen av 
beslutsprocessen. Vilken enhet eller kanal som föredras har visat sig påverkas av flera 
olika faktorer, både individuella faktorer samt digitala. Då kundens upplevelse är en 
subjektiv och individuell reaktion, kan vi se att denna till stor del påverkas av kundens 
initiala motiv med shoppingen. Både hedonistiska och utilitaristiska motiv tar sig uttryck 
i kundens förväntningar och val av enhet/kanal. Förutom dessa faktorer har vi även 
identifierat influerande faktorer som vi anser är specifika för den undersökta branschen. 
Då kunder som köper sportmode online inte kan utvärdera produkten fysiskt innan köp 
sker en mer omfattande informationssökning för att minimera den upplevda risken av e-
handel. 
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Begreppslista  
Här presenteras och definieras centrala begrepp som kommer att användas i denna studie, 
vilka är bra för läsaren att ha förståelse för.  
 
Definitionslista över centrala begrepp i studien.  

BEGREPP DEFINITION  

Kundresa Kundresan består av en mängd olika touchpoints som kunder interagerar med 
företag genom (Forrester, 2018). 

Kundupplevelse  

Kundupplevelse är ett begrepp som förklarar hur kunder uppfattar deras 
interaktioner med företag genom kundresan (Manning, 2010). I denna studie 
betraktas kundupplevelse som en pågående process, vilken skapas genom 
kundresan.  

Beslutsprocess 
Beslutsprocessen, även kallad köpbeslutsprocessen, är ett begrepp som används 
inom forskning för att beskriva kunders väg till köp (Lemon & Verhoef, 2016, 
s. 71). I denna studie utgör beslutsprocessen en central del av kundresan.  

E-handel Den digitala möjligheten att genomföra kommersiella transaktioner, bland och 
mellan organisationer och individer (Laudon & Traver, 2011, s. 11; Zwass, 2018). 

Digitala enheter 
I denna studie innefattar begreppet digitala enheter: mobiltelefon, dator och 
surfplatta. På en digital enhet finns flera digitala kanaler. 

Digitala kanaler  
I denna studie syftar begreppet digitala kanaler till försäljnings- och 
kommunikationskanaler i form av: hemsidor, sociala medier, appar och e-mail. 
På en digital kanal kan det existera flera olika touchpoints. 

Touchpoints 
Interaktionspunkter i vilka kunder interagerar med delar av företag och dess 
erbjudanden (Maechler et al., 2016).  

Sportmode 
Sportmode definieras i denna studie som kläder lämpade för både träning och 
vardagligt bruk.  

Multichannel 
Multichannel är ett begrepp som används för att beskriva detaljhandlare och 
leverantörer som bedriver direkt försäljning och kommunikation genom flera 
kanaler (Ailawadi & Farris, 2017, s. 120). 

Omnichannel 
Omnichannel är ett begrepp som syftar till en sömlös upplevelse där kunder kan 
handla över olika kanaler var och när som helst (Beck & Rygl, 2015, s. 170; 
Brynjolfsson et al., 2013, s. 23). 
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1. Inledning  
Inledningsvis presenteras den problembakgrund studien utgår från, för att förklara 
varför detta är ett aktuellt område att studera. Efter detta ges en introduktion till de 
teoretiska områden studien kommer att behandla. Därefter presenteras det teoretiska gap 
som har identifierats, studiens problemformulering samt syfte. Avslutningsvis ges en kort 
presentation av det företag som denna studie är skriven på uppdrag för. 
 

1.1 Problembakgrund 
En förändring i var svenskar köper har observerats, då fler och fler konsumenter väljer 
att handla på internet istället för i fysiska butiker (PostNord, 2017a, s. 5). Idag har nio av 
tio svenska internetanvändare någon gång köpt varor eller tjänster online 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2017, s. 91). Denna observerade förändring i köpbeteende 
har resulterat i att den svenska e-handelns omsättning har ökat med 45 % sedan 2013 
(Svensk Handel, 2017, s. 6). Vi anser därför att den observerade ökningen av e-handel 
inte bara är aktuell och relevant, utan även intressant, att vidare studera.  
 
E-handel definieras som den digitala möjligheten att genomföra kommersiella 
transaktioner, bland och mellan organisationer och individer (Laudon & Traver, 2011, s. 
11; Zwass, 2018). Zwass (2018) menar att e-handel möjliggör transaktioner som 
innefattar försäljning av varor, tjänster och information med hjälp av internet. Vidare 
utvecklar Zwass (2018) definitionen av e-handel till att även innefatta utvidgad 
ekonomisk aktivitet, såsom marknadsföring och elektronisk kommunikation. Denna 
studie kommer att utgå från denna definition av e-handel.  
 
Detaljhandeln är en bransch som till stor del drivs av digitalisering och 
konsumentbeteenden i ständig förändring, vilket är något som kommer att fortsätta 
förändra förutsättningarna för handel (HUI Research, 2017, s. 2). I en lönsamhetsrapport 
för detaljhandeln förklarar Jonas Arnberg (HUI Research, 2017, s. 2), chefsekonom för 
Svensk Handel, att investeringar i teknik och nya affärsmodeller är betydande för 
branschens konkurrenskraft och dess möjlighet för fortsatt utveckling. I och med 
detaljhandelns relation till digitalisering anser vi att det är en bransch av intresse.  
 
Detaljhandeln kategoriseras vanligtvis utifrån dagligvaruhandel och 
sällanköpsvaruhandel. För den svenska sällanköpsvaruhandeln stod e-handeln för hela 
tillväxten under den första halvan av 2016 (PostNord, 2017b, s. 3). 
Sällanköpsvaruhandeln beskrivs i en rapport från Svensk Handel (2017, s. 10) som mer 
mogen för digital förändring, i jämförelse med andra branscher. En av de branscher som 
inkluderas inom sällanköpsvaruhandel är sporthandeln (Svensk Handel, 2017, s. 10). I 
rapporten från Svensk Handel (2017, s. 18) konstateras att sporthandeln haft ett 
framgångsrikt år under 2016, samt att försäljningen via internet ökat de senaste åren. En 
av orsakerna till sporthandelns framgång antas vara att branschen närmar sig 
klädhandelns domäner, då mode har fått större plats inom sport och idrott. Vidare visas 
det på en så kallad “branschglidning” från sporthandel till klädhandel. Denna förklaras 
bero på en ökad modegrad inom sporthandeln, vilket lyfter försäljningen inom branschen. 
I och med denna branschglidning har sporthandelns tillväxt lett till att marknadsandelar 
tagits från klädhandeln (Svensk Handel, 2017, s. 20). Då detta indikerar att branschen för 
sportmode är under förändring, anser vi att det är av intresse att undersöka denna bransch 
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vidare. Vår studie fokuserar på en specifik del av sporthandeln, nämligen sportmode. 
Detta begrepp definieras i denna studie som kläder lämpade både för träning och 
vardagligt bruk. Vi har valt denna definition på grund av den förändring vi har identifierat 
inom branschen, där sportkläder numera inte bara ska vara funktionella utan även 
moderiktiga. 
 
I och med skiftet från handel i butik till handel på internet har begrepp likt “butiksdöden” 
blivit fokus för diskussion (Bränström, 2017; Forne, 2017; PostNord, 2017b). I en 
intervju med Svenska Dagbladet bedömer analyschefen för företaget WSP, Fredrik 
Bergström, att tillväxten av e-handeln inte kommer att stagnera utan snarare accelerera, 
och att förändringen kommer gå i snabbare takt än vad den gör idag (Bränström, 2017). 
Detta förstärker intresset för branschen och den stundande förändring denna befinner sig 
i. Vidare menar Bergström att trender indikerar att specifika segment visar på förändrat 
köpbeteende, exempelvis att den yngre generationen har ett mer impulsivt beteende och 
numera hämtar sin inspiration från sociala medier. Detta har visat sig genom nya digitala 
lösningar. Bland annat har Instagram, en social plattform där användare kan dela bilder 
och videoklipp med varandra, skapat en funktion som tillåter deras användare att spara 
betaluppgifter i den mobila applikationen (Salinas, 2018). Detta möjliggör att användare 
av appen kan köpa produkter och tjänster direkt från företags inlägg i appen.  
 
Dagens teknologi tillåter kunden att komma i kontakt med företag genom en mängd olika 
kanaler, på en mängd olika digitala enheter (Beck & Rygl, 2015, s. 170; Li & Kannan, 
2014, s. 40). Dessa digitala enheter och kanaler illustreras i Figur 1. Även om figuren ger 
en förenklad bild, är den skapad för att visa på den komplexitet som skapas av att företag 
och kunder numera kan interagera på olika enheter, i olika kanaler. Huang och Rust 
(2017, s. 906) menar på att digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för 
organisationers strategiska arbete med service. Med andra ord har digitalisering och e-
handel inte bara förändrat hur kunden interagerar med företag, det har även tvingat företag 
att arbeta strategiskt för att säkerställa en positiv kundupplevelse. Bommel et al. (2014, 
s. 2) menar att företag som vill behålla konkurrenskraft på marknaden behöver en 
fördjupad förståelse för kunders beteende i och med digitaliseringens förändringar. 
 
 
 

 
 
Figur 1. Illustration över flera kanaler på olika enheter 
Källa: Egen illustration 
 
Digitaliseringen och e-handel har med andra ord inte bara påverkat var kunder handlar, 
utan även förändrat hur kunder köper. Tidigare forskning har länge belyst vikten av 
kunskap om, och medvetenhet kring, kundens beslutsprocess (Kotler et al., 2016, s. 143). 
Redan i början på 2000-talet identifierades den ökade flexibilitet e-handel medför som en 
av de drivande faktorerna för kundens upplevda servicekvalitet på internet (Zeithamel et 
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al., 2002, s. 367; Zeithamel et al., 2005, s. 7). En mer nyligen utförd studie av KPMG 
(2017, s. 27), förklarar att kunders skift från handel i butik till handel online fortfarande 
drivs till hög grad av den flexibilitet e-handel möjliggör, både vad gäller tidseffektivitet 
och ökade valmöjligheter. Det är viktigt att belysa att kundbeteende och kundens 
beslutsprocess är områden med omfattande forskning. Men i och med att kundens 
beslutsprocess förändras i takt med en växande e-handel och digitalisering som skapar 
nya plattformar, öppnar detta upp för alternativa vägar mot köpet. Marketing Science 
Institute (2018), MSI, är en ideell organisation som genom ett nätverk av akademiker och 
företagare identifierar viktiga forskningsområden inom marknadsföring. MSI finansierar 
sedan forskning inom dessa områden. Ett forskningsområde som MSI (2016) har belyst 
är av vikt är kunders förändrade beslutsprocess. Organisationen menar att denna 
förändring beror på att kunders ökade valmöjligheter har lett till mer komplexa kundresor. 
Detta stärker vår studies teoretiska och praktiska relevans, då området har identifierats av 
både forskare och verksamma företagare. 
 
I och med den utveckling som sker inom sportmode idag, i kombination med den svenska 
e-handelns positiva utveckling och framtidsutsikter, anses det relevant att i denna studie 
undersöka branschen inom denna kontext. Då tidigare forskning visar på e-handelns 
påverkan på kundresan samt på kunders upplevelse och beslutsprocess, anses även dessa 
som intressanta och aktuella områden att studera i samband med köp av sportmode online. 
Av denna anledning presenteras en kortare introduktion till dessa områden nedan.  
 

1.1.2 Kundresan och kundupplevelse 
Kundresan beskrivs som den mängd olika touchpoints som kunder interagerar med 
företag genom (Forrester, 2018). Digitalisering och e-handel har förändrat förutsättningar 
för kundresan, i den mening att kundresan har blivit mer komplex på grund av kunders 
ökade valmöjlighet, flexibilitet samt att kundresan oftast sträcker sig över flera olika 
enheter. Kundens upplevelse av en tjänst har länge varit fokus för forskning (Lemon & 
Verhoef, 2016, s. 69), vilket till största del beror på att skapandet av en tillfredsställande 
kundupplevelse är av stor betydelse (Bolton et al, 2014, s. 254). Stickdorn och Schneider 
(2011, s. 151-152) beskriver kartläggningen av kundresan som ett sätt för organisationer 
att få en värdefull överblick av kundens upplevelse under tjänsten.  
 
Vad som är gemensamt för mycket av den tidigare forskningen är att betoning har legat 
på att studera kundens upplevelse av tjänsten, och den otaliga mängd kanaler i vilka 
företag och kund möter varandra (Voorhees et al., 2017, s. 269). Stein och Ramaseshan 
(2016, s. 8) förklarar att de ögonblick i kundresan där företag och kund kommer i kontakt 
med varandra är avgörande för kundupplevelse, och anser därför att organisationer bör 
utforma sitt tjänsteerbjudande för att skapa en positiv kundupplevelse. Trots betoningen 
på att studera kundupplevelse genom kundresan saknas det en allmän förståelse för vad 
kundresan är, vilket tar sig uttryck i en bristande terminologi. Detta visas även utifrån det 
faktum att forskare ser på kundresan ur olika perspektiv. Exempelvis finns det forskare 
som har menat på att kundresan är linjär, där kundens resa har en tydlig början och slut 
(Foster et al., 1991, s. 45). Annan forskning menar på att kundresan inte alls är linjär, utan 
snarare en process utan början och slut (Nichita et al., 2012).  
 
Även om tidigare forskning om kundresan visar på en viss inkonsekvens kring perspektiv 
och terminologi, har studier visat på kundresans betydelse både inom Service 
management och marknadsföring. Zomerdijk och Voss (2010, s. 79) visar på värdet av 
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att använda kundresan i syftet att designa tjänsten för att stärka kundupplevelsen. Inom 
forskning på kundresan relaterat till marknadsföring har fokus legat på att genom 
kundresan identifiera kundens beslutsprocesser på vägen mot det slutgiltiga köpet 
(Lemon & Verhoef, 2016). 
 

1.1.3 Beslutsprocessen 
Beslutsprocessen, eller köpbeslutsprocessen, är ett begrepp som används inom forskning 
för att beskriva kunders väg till köp (Lemon & Verhoef, 2016, s. 71). Detta koncept 
förklaras som en process bestående av olika beteenden. Processen löper från det att 
kunder upptäcker ett behov till att kunden genomför ett köp och konsumerar produkten. 
Dessa konsumentbeteenden förklaras ofta inom litteraturen som behovsupptäckt, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, köptillfället och aktiviteter efter slutfört 
köp (Darley et al., 2010, s. 95; Engel et al., 1968, s. 349). Beslutsprocessen har också 
beskrivits mer övergripande, som en modell i tre steg (Lemon & Verhoef, 2016, s. 76; 
Neslin et al., 2006, s. 97). Lemon och Verhoef (2016, s. 76) utgår från en modell som 
består av före köpet, köptillfället och efter köpet. Steget före köpet innefattar beteende 
som behovsupptäckt, informationssökning och utvärdering av alternativ. Köptillfället 
består vidare av val av produkt, beställning och betalning. Slutligen innefattar steget efter 
köpet beteenden som konsumtion av produkt eller tjänst, engagemang och behov av 
kompletterande tjänster. Verhoef et al. (2009, s. 32) poängterar att kunders beslutsprocess 
är en central del av kundupplevelse. Detta visar att grundläggande teorier om 
beslutsprocessen utgör en solid grund för analys av kundupplevelsen genom kundresan, 
och kommer därför användas inom denna studie. 
 

1.3 Problematisering och identifiering av teoretiskt gap 
Flertalet studier om kundresan har identifierats, vilka en mängd har gemensamt att de 
belyser kundresans vikt för kundupplevelsen (Stein & Ramaseshan, 2016; Voorhees et 
al., 2017; Zomerdijk & Voss, 2010). Trots detta har få studier gjorts i en digital kontext, 
med e-handel som utgångspunkt. Forskning identifierar problemet med att kundresan är 
till för att kartlägga kundens upplevelse, men att kartläggningen sällan involverar själva 
kunden (Lemon & Verhoef, 2016, s. 85). Vi anser därför att det är av relevans att 
undersökningen sker utifrån ett konsumentperspektiv.   
 
På grund av ökat antal inkluderade digitala enheter genom kundresan, har denna 
förändrats och blivit mer komplex (Bommel et al., 2014, s. 1; Lemon & Verhoef, 2016, 
s. 69). Bommel et al. (2014, s. 2) belyser vikten av att företag börjar ta hänsyn till den 
förändring som sker gällande digitalisering och kundens beslutsprocess. Detta är något 
som verksamma företag även har identifierat i sina studier (KPMG, 2017, s. 27).  
 
Anderl et al. (2016, s. 200) menar att det saknas djupgående förståelse för kundens 
agerande. Vidare föreslår författarna att framtida studier på ämnet bör inkludera metoder 
som inkluderar kundernas underliggande orsaker till deras beteende. Författarna föreslår 
även att sociala medier och mobila kanaler bör inkluderas vid framtida forskning inom 
kundresan (Anderl et al., 2016, s. 200).  
 
Med bakgrund av de teorier och studier som har presenterats hittills har ett forskningsgap 
identifierats. Detta gap är baserat på den litteratursökning som har gjorts, och gäller den 
brist av kunskap inom den digitala kundresan över flera enheter och hur denna har 
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påverkat kundens beslutsprocess och upplevelse. Det teoretiska gapet styrks även av MSI 
(2016). Sands et al. (2016, s. 86) påpekar att forskning på området har vuxit över det 
senaste decenniet, både i omfång och variation. Författarna menar dock att det i relation 
till kundbeteende finns otillräcklig forskning. Även Neslin et al. (2006, s. 97) lyfter fram 
att det saknas tillräcklig forskning på konsumentbeteende i relation till användandet av 
flera digitala kanaler. 
 

1.4 Problemformulering 
Utifrån vår presenterade problembakgrund och identifierat forskningsgap, formulerades 
följande problemformulering: 
 

Hur influerar användandet av olika enheter kundens beslutsprocess och upplevelse 
under en digital kundresa? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för hur svenska kvinnliga kunders 
upplevelse och beteende influeras av att de använder sig av flera digitala enheter under 
kundresan. Vi vill identifiera vilka digitala kanaler som föredras under de olika stegen av 
beslutsprocessen, samt vilka påverkansfaktorer som bidrar till att dessa föredras. Då 
studien undersöker e-handel av sportmode är det även av relevans att utforska vad denna 
specifika kontext innebär för kundupplevelsen och beslutsprocessen. Således syftar 
studien endast till att undersöka digitala enheter och kanaler, samt e-handel. 
 
Genom att studien syftar till att angripa forskningsområdet mer djupgående och tolkande, 
kommer detta att generera teoretiskt bidrag i form av ny förståelse för de undersökta 
områdena. Studien syftar även till att bidra med praktisk relevans i form av 
branschspecifik förståelse ur ett kundperspektiv. Detta kommer vidare generera 
rekommendationer för hur företag inom detta verksamhetsområde kan optimera deras 
kunderbjudanden och i sin tur möjliggöra förbättrad försäljning. 
 

1.6 Introduktion till Rivia Sports  
Denna studie skrivs på uppdrag av ett företag verksamma inom den beskrivna branschen. 
Rivia Sports är ett bolag vars verksamhet och ändamål syftar till att bedriva försäljning 
av sportmode. Företagets målgrupp består av individer som identifierar sig som kvinna. 
Bolaget startade 2014 i Umeå och bedriver försäljning genom webbshop och butik. Denna 
studie syftar till att skapa en bättre förståelse för kundresan vid handel på internet och 
kommer generera praktiska rekommendationer om var interaktionen mellan deras 
verksamhet och kunden kan förbättras.  
 
Rivia Sports faller inom svensk näringsgrensindelning som partihandel med kläder och 
skor, postorderhandel och detaljhandel på internet med sport- och träningskläder 
(Allabolag.se, 2018). Verksamhetens utbud består av sportmode som designats med 
inspiration från brasiliansk kultur förenat med svensk minimalism och modetrender. 
Detta innebär att företagets produkter kan definieras som sportmode. 
 



 

 6 

Då Rivia Sports är verksamma inom den valda branschen kommer de i studien användas 
som ett representativt företag. Vi kommer delvis att basera vårt val av respondenter på 
deras målgrupp. Företagets praktiska insikter kommer vidare att presenteras och användas 
för att öka förståelsen för det problem studien undersöker.   
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2. Vetenskaplig metod 
I detta kapitel redogör vi för den valda teoretiska metod som ligger till grund för denna 
studie. Vi börjar med att förklara varför vi valt att studera det valda ämnet. En 
redogörelse görs också för bland annat studiens verklighets- och kunskapssyn, vår 
forskningsstrategi. Avslutningsvis diskuteras källkritik och hur detta har tagits hänsyn till 
i studien. 
 

2.1 Val av ämne  
Vårt val av ämne grundar sig i ett gemensamt intresse för den ökade digitaliseringen i 
samhället och hur detta fenomen ständigt ändrar förutsättningar för hur företag bedriver 
verksamhet. Valet av bransch grundar sig i ett intresse kring hur detaljhandeln fungerar, 
samt de förändringar som sker inom branschen när nya fenomen, som exempelvis e-
handel, etableras. Det är även intressant att titta på branschen för sportmode eftersom då 
den står inför en förändring på grund av ökad modegrad. Genom våra universitetsstudier 
besitter vi en djupgående kunskap inom marknadsföring och Service management, och 
det är därför av intresse att basera studien inom dessa vetenskapliga områden.  
 
Vidare anses ämnet som aktuellt och intressant att undersöka då det uppdragsgivande 
företaget för denna studie har identifierat denna komplexitet, och anser att kundresan är 
ett område de vill förbättra sin förståelse kring och förbättra inom deras verksamhet. 
 

2.2 Förförståelse  
Då vi har ett personligt intresse av området och teoretisk kunskap, går det att anta att 
studien inleds med en viss förförståelse. Gilje och Grimen (2007, s. 179) menar att 
människor inte kan läsa eller uppleva något utan en viss förförståelse. Detta resonemang 
styrks vidare av Bryman (2011, s. 43) som påpekar att det numera är fastställt att det, för 
författare, inte är möjligt att angripa en studie objektivt, utan att en viss subjektivitet alltid 
kommer att vara närvarande i forskningen. Johansson (2011, s. 96) menar också att 
författaren färgas av omedvetna samt medvetna antaganden och att dessa påverkar hur 
författaren förhåller sig till forskningsämnet i början av studien, samt att denna tolkning 
under arbetet antingen revideras eller styrks. Ingen av oss har förförståelse om Rivia 
Sports verksamhet eller har arbetat praktiskt med e-handel.  
 
Vi är medvetna om att tidigare förståelse och värderingar kan ha påverkat allt från vårt 
val av område, till de slutsatser som dras i denna studie. För att minimera denna risk har 
vi försökt vara så objektiva som möjlig, vilket resulterade i en tidig diskussion och 
kartläggning av författarnas förförståelse inom området. Under arbetet med studien har 
dessa diskussioner fortsatt för att i största möjliga utsträckning hindra arbetet att färgas 
av subjektiva åsikter.  
 

2.3 Verklighetssyn  
Ontologi, eller verklighetssyn, handlar om hur sociala företeelser uppfattas och förklaras 
(Bryman, 2011, s. 35). Detta innebär att forskare antingen uppfattar sociala företeelser 
som objektiva delar i ett sammanhang eller som konstruktioner skapade av sociala 
aktörer, och benämns inom forskning som objektivism och konstruktivism. Denna studie 
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avser att skapa en förståelse för hur och varför saker sker inom en kontext, vilket stämmer 
överens med ett konstruktivistiskt synsätt. Undersökningen studerar subjektiva 
omständigheter, vilket också talar för att vi i grunden har en verklighetssyn i enlighet med 
konstruktivism. Bryman (2011, s. 37) beskriver konstruktivism som en ståndpunkt där 
sociala företeelser beror på, samt är ett resultat av, sociala aktörer. Detta innebär att 
sociala aktörer är medskapare till det sammanhang eller samhälle de befinner sig inom. I 
kontrast till konstruktivism förklarar Bryman (2011, s. 36) att objektivism är en 
ståndpunkt som utgår från att sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer. Eftersom 
denna studie avser att undersöka kundupplevelse och beslutsprocessen som subjektiva 
processer, är objektivism en verklighetssyn som inte överensstämmer med vår 
grundläggande ståndpunkt. 
 

2.4 Kunskapssyn 
Kunskapssyn, eller epistemologi, handlar enligt Bryman (2011, s. 29) om vad som 
betraktas som kunskap. Denna studie syftar till att undersöka och tolka kunders beteende 
och upplevelse, vilket vi betraktar som subjektiva fenomen. Detta indikerar att denna 
studie antar en interpretativistiskt kunskapssyn. Bryman (2011, s. 32) förklarar 
interpretativism som ett tolkningsperspektiv vars kunskapsuppfattning bygger på 
förståelse. Vidare baseras detta perspektiv på angreppssätt inom forskningen som tar 
hänsyn till skillnader och den subjektiva aspekten av en social företeelse eller handling 
(Bryman, 2011, s. 32; Gephart & Rynes, 2004, s. 457). Till skillnad från interpretativism, 
förespråkar en positivistisk kunskapssyn att studier bör använda och utgå från 
naturvetenskapliga metoder (Bryman, 2011, s. 30). Detta synsätt antyder att kunskap 
kräver lagmässiga förklaringar och att det enbart kan genereras genom faktainsamling 
som grundas i lagmässiga regelbundenheter, samt att vetenskapen alltid ska vara objektiv 
och värderingsfri. Eftersom denna studie tar hänsyn till subjektiva aspekter och söker 
förståelse som inte nödvändigtvis behöver förklaras av naturvetenskapliga 
regelbundenheter, överensstämmer vår grundläggande kunskapssyn med interpretativism 
snarare än positivism. 
 

2.5 Vetenskapligt angreppssätt 
Denna studie antar ett deduktivt angreppssätt då studiens forskningsfråga baseras på 
teorigrund, men har induktiva inslag i och med att resultatet av undersökningen kommer 
generera ny teoretisk förståelse. Bryman (2011, s. 340) förklarar att kvalitativa studier 
ofta tar grund i induktivt angreppssätt. Trots detta, utgår denna kvalitativa studie från ett 
deduktivt angreppssätt eftersom undersökningen baseras på tidigare teorier. Med andra 
ord går studien från teori till empiri, vilket också blir synligt i studiens disposition. Perry 
(1998, s. 788) menar att det är osannolikt att forskare kan separera deduktiva och 
induktiva angreppssätt helt och hållet. Saunders et al. (2012, s. 144) förklarar att en 
deduktiv studie är fördelaktigt när forskningsfrågan kan baseras på tidigare forskning, 
vilket vi har gjort i denna studie. Orsaken till att studien inte antar en fullständigt deduktiv 
metod grundas i att studien inte avser att hypotestesta befintliga teorier, utan enbart 
använda dessa som utgångspunkt för att sedan generera en djupare förståelse kring det 
teoretiska ämnesområdet. Baserat på dessa resonemang har detta angreppssätt, med en 
kombination av deduktiv och induktiv metod ansetts vara bäst lämpad. 
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2.6 Forskningsstrategi  
Då studien syftar till att bidra till en fördjupad kunskap inom forskningsområdet är en 
kvalitativ ansats lämplig. Enligt Bryman (2011, s. 39) finns det två olika 
samhällsvetenskapliga forskningsstrategier, nämligen kvantitativ och kvalitativ. Vidare 
förklarar Bryman (2011, s. 341) att inom kvalitativ forskning ligger tonvikten på 
förståelse snarare än kvantifiering vid insamling av data. Saunders et al. (2012, s. 163) 
menar att forskare med kvalitativa strategier ofta syftar till att utforska ett problemområde 
och sedan förstå det djupgående. Detta är i enlighet med vad denna studie avser, vilket 
bekräftar att ett kvalitativt tillvägagångssätt är av fördel för att kunna uppfylla det aktuella 
syftet och besvara forskningsfrågan. En kvalitativ metod anses även vara lämplig i och 
med studiens verklighets- och kunskapssyn. Bryman (2011, s. 340) beskriver att 
kvalitativ forskning ofta har interpretativistiska och konstruktionistiska inriktningar.  
 
Gummesson (2005, s. 318) påpekar att forskning inom marknadsföring ofta är begränsad 
till att samla standardiserad data om kunder eller konkurrenter och att det därför behövs 
mer kvalitativ tolkning. Detta menar författaren är nödvändigt för att komplettera 
forskningsområdet. Ekström et al. (2017, s. 51) konstaterar att kvantitativ forskning är 
dominerande inom konsumentbeteende globalt, trots att användningen av tolkande 
metoder har ökat över tid. Detta indikerar att ämnet är relevant att angripa ur ett kvalitativt 
och tolkande synsätt för att komplettera den mängd kvantitativ forskning som redan finns. 
Med anledning av att en mer djupgående forskning är efterfrågad, samt att de flesta 
tidigare studier har fokuserat på kvantitativ datainsamling, ses det som relevant att 
angripa problem kvalitativt i denna studie.  
 
Kvalitativa metoder för forskning inom marknadsföring kan kritiseras då metoden medför 
svårigheter att generalisera resultatet (Gummesson, 2005, s. 322). Bryman (2011, s. 352) 
framför kritik mot kvalitativ metod då sådan är svår att replikera i och med forskarens 
subjektiva uppfattning. Trots den kritik som framförs, menar Gummesson (2005, s. 325) 
att kvalitativa metoder inte ska undvikas, eftersom det egentligen kan riktas kritik mot 
alla metoder. Vidare menar författaren att det avgörande för en kvalitativ undersökning 
är huruvida forskaren har en medvetenhet om för- och nackdelar, samt undersökningens 
betydelse inom ämnet. För att ta kritiken om replikerbarhet och generalisering i 
beaktning, förklaras studiens tillvägagångssätt noggrant i kapitel 4. Vetenskaplig metod, 
och eftersom studien inte avser att generalisera resultatet kommer istället förslag till 
framtida forskning ges. Att kvalitativa metoder kan innefatta subjektiva antaganden tas i 
beaktning genom att redogöra för vår förförståelse, samt genom att försöka behålla ett 
objektivt förhållningssätt genom hela processen.  
 

2.7 Litteraturgenomgång 
Något som betraktas som centralt och avgörande är att gå igenom relevant material för 
studien. Detta har gjorts genom sökning av tidigare litteratur som behandlar de områden 
denna studie undersöker. Denna sökning har sedan bidragit till skapandet av studiens 
teoretiska referensram, vilken har legat till grund för vår intervjuguide och de frågor som 
ställts under intervjuerna. Att skapa en förståelse för vad som har undersökts tidigare och 
en förkunskap inför en intervju är något som Starrin och Renck (1996, s. 60) poängterar 
vikten av.  
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Litteratursökningen har främst gjorts i de databaser som finns tillgängliga via Umeå 
Universitet. Exempelvis har Business Source Premier (Ebsco) och Scopus använts för att 
få tillgång till vetenskapliga artiklar. Även Google Scholar har använts som verktyg i 
sökningen, dock har fulltext alltid hämtats via någon av de databaser som gjorts 
tillgängliga via Umeå Universitet. I studiens början användes även referenslistor från 
relevant litteratur som inspirationskälla för litteratursökningen.  
 
I det inledande kapitlet används ett fåtal tidskriftsartiklar av anledning att bidra till en 
intresseväckande introduktion. I övriga delar av studien har det dock varit ett kriterium 
att den använda litteraturen är fackgranskad, vilket diskuteras mer ingående under 
nedanstående avsnitt 2.8 Källkritik.  
 
De sökord som har använts har mestadels genererats från observation av nyckelord i 
relevanta vetenskapliga artiklar. De sökord som har använts mest är: Customer journey, 
E-commerce, Purchase behavior, Buyer decision journey, Purchase decision, Customer 
experience, Multichannel marketing och Omnichannel marketing. 
 
Vi har huvudsakligen använt oss av engelska termer under litteratursökningen, då 
övervägande del av litteraturen inom forskningsområdet är skriven på engelska. Således 
har många termer i denna studie behövts översättas från engelska till svenska. Då vi har 
goda engelskkunskaper har vi kunnat använda oss av vetenskapliga artiklar på engelska. 
Några begrepp i studien är dock presenterade på originalspråket. Detta för att vi ansåg att 
det inte existerade en tillräcklig motsvarighet till begreppen på svenska. 
 

2.8 Källkritik  
Under arbetet med denna studie har källor kritiskt granskats. Den kritiska granskningen 
har utförts i enlighet med de fyra källkritiska kriterier Thurén (2013, s. 7-8) presenterar. 
Nedan presenteras dessa och vi diskuterar denna studies förhållningssätt till kriterierna.  
 
Äkthetskriteriet 
För att äkthetskriteriet ska uppfyllas måste källan vara det den utger sig för att vara 
(Thurén, 2013, s. 7). Detta har tagits i beaktning genom att största delen av de källor som 
har använts i denna studie är vetenskapliga artiklar från fackgranskade tidskrifter. Detta 
styrker vår tro på att de källor som har använts inte har förfalskats. Vi har också 
kontrollerat ifall de artiklar som har använts har citerats av andra forskare, då detta är 
något som tyder på källans äkthet.  
 
Tidssambandskriteriet 
Thurén (2013, s. 7) menar att ju äldre en källa är, desto större skäl finns det att tvivla på 
källan. Vi har genomgående i denna studie strävat efter att använda oss av så nya källor 
som möjligt. En del av de använda källorna kan dock ses som förlegade. Vi vill motivera 
användningen av dessa med att det har varit viktigt för oss att presentera grundkällor i 
denna studie. Med andra ord har äldre källor (exempel: Engel, 1968; Howard & Sheth, 
1969), använts för att förklara bakgrunden till ett forskningsområde, och vidare följts upp 
med nyare studier, vilka har på något sätt baserats eller influerats av de äldre källorna. 
Thurén och Strachal (2011, s. 13) menar på att en källas tillförlitlighet kan öka om fakta 
uppdateras över tid. Johansson-Lindfors (1993, s. 97) förklarar att en källa inte behöver 
bli inaktuell bara för att den är gammal. Således anser vi att inkluderingen av dessa teorier 
inte försvagar studiens trovärdighet. 
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Oberoendekriteriet 
Att en källa ska vara oberoende innebär att den inte ska vara en kopia eller en 
sekundärkälla (Thurén, 2013, s. 8). För att förhålla oss till detta kriterium har vi i största 
utsträckning använt oss av primärkällor. Vid de enstaka tillfällen då en sekundärkälla har 
använts, har grundkällan inte varit tillgänglig på svenska eller engelska. Lewis (1903) är 
en sekundärkälla som har använts i studien. Detta motiveras med att detta är en 
grundkälla, men att denna inte har varit tillgänglig i fulltext. Lewis (1903) har däremot 
refererats till i många studier som berör beslutsprocessen, såsom Vázquez et al. (2014), 
Edelman (2010) och Court et al. (2009).  
 
Tendensfrihetskriteriet 
Detta kriterium handlar om att källan inte ska ge en falsk bild av verkligheten på grund 
av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen (Thurén, 2013, s. 8). 
För att säkerställa objektiva källor i denna studie har en omfattande litteratursökning 
gjorts. Målet med litteratursökningen har varit att se ifall källor har presenterat områden 
ur olika perspektiv. För att ta hänsyn till detta kriterium har vi genomgående använt oss 
av flera olika källor i denna studie. Det är såklart svårt att säkerställa varje enskild 
författares personliga intressen, men då de källor vi har använt oss av har publicerats i 
fackgranskade tidskrifter anser vi att vi kan lita på den granskning som genomförs innan 
publicering. 
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3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras relevanta teorier inom studiens ämnesområde. Inledningsvis 
redogör vi för bakgrund till den kontext denna studie undersöker, nämligen e-handel av 
sportmode. Därefter presenteras teorier om kundupplevelse och beslutsprocessen, i en 
strävan att kunna identifiera faktorer som influerar dessa i relation till den valda 
kontexten. Genomgående motiveras de teorival som gjorts utifrån dess relevans till 
studien. Avslutningsvis presenterar vi vår konceptuella modell, vilken ligger till grund för 
intervjuguide och empiri.   
 

3.1 E-handel  
I denna studie har e-handel en central roll och därför vill vi ge en bakgrund till denna 
kontext. Ett antal tidigare studier har gjorts för att undersöka vad som driver företag att 
implementera internet och e-handel i sin verksamhet (Latcovich & Smith, 2001; 
Lieberman & Asaba, 2006). Kuttner (1998, s. 20) poängterar att internet möjliggör en 
perfekt marknad, på vilken kunder har tillgång till en obegränsad mängd information om 
företag och deras erbjudanden, vilka kan jämföras på global nivå. Detta innebär högre 
bekvämlighet för kunder, men också högre konkurrens för företag. För företag har e-
handelns snabba tillväxt lett till fördelar i form av högre flexibilitet, förstärkt räckvidd på 
marknaden, lägre kostnadsstrukturer, snabbare transaktioner, bredare produktsortiment, 
förmåner och kundanpassning (Srinivasan, 2002, s. 41). Trots detta, menar författaren att 
företag står inför utmaningar när de bedriver sin verksamhet genom internet och e-handel.  
 
Det poängterades tidigt att e-handel skulle komma att innebära högre priskonkurrens och 
lägre vinstmarginaler för företag (Kuttner, 1998, s. 20; Peterson et al., 1997, s. 342). I och 
med e-handelns tillväxt har mer fokuserad forskning på bestämda områden inom e-handel 
uppkommit. Bland annat har tillit vid e-handel undersökts, och det har konstaterats att 
tillit har en avgörande inverkan på kunders köp på internet (Oliveira et al., 2017, s. 161). 
Perea et al. (2004, s. 119) fastställer att kundattityder gentemot e-handel och avsikt att 
köpa på internet inte enbart påverkas av lättanvändhet, användbarhet och nöje, utan även 
externa faktorer som kunders egenskaper, situationsbaserade faktorer, 
produktegenskaper, tidigare erfarenheter och upplevelser samt tilliten för e-handel. Då 
denna studie syftar till att undersöka kunders upplevelse är således ovan nämnda externa 
faktorer en viktig aspekt att undersöka i samband med e-handel. Av denna anledning 
redogör vi i kommande avsnitt för forskning med koppling till sportmode, och de 
produktegenskaper denna kategori har. 
 

3.1.1 Handla sportmode online 
Att handla kläder online innebär ett visst risktagande för kunder, eftersom det inte går att 
utvärdera produkterna fysiskt. Rodrigues et al. (2017, s. 89) undersöker betydelsen av att 
e-handel inte tillåter kunder att fysiskt utvärdera produkter och material. Författarna 
menar att detta är någonting som har större betydelse när kunder avser att köpa kläder 
eller skor, i jämförelse med exempelvis böcker eller CD-skivor. Vidare förklarar 
Rodrigues et al. (2017, s. 98) att kunder som vanligtvis vill känna på produkter innan de 
slutför ett köp, har en högre tendens att genomföra köpet trots att det sker på internet om 
de får möjlighet att läsa beskrivningar gjorda av personer som faktiskt har känt på 
produkten. Att konsumtion av kläder på internet beskrivs som ett risktagande för kunder, 
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är av betydelse för denna studie och anses därför vara en aspekt som är relevant att 
undersöka.  
 
Kim och Lennon (2010, s. 257) konstaterar att en betydande faktor för att minska kunders 
risktagande och öka deras tillfredsställelse, är att ge detaljerad information på hemsidan. 
Deras studie visar att detaljerad information om produkter, varumärket, returer/byte, 
säkerhet och privat policy påverkar kunders upplevelse i form av upplevd risk och 
tillfredsställelse, samt att detta påverkar kunders intention att genomföra köp och besöka 
hemsidan igen. Kim och Lennon (2010, s. 258) poängterar att produktrelaterad 
information som innefattar såväl verbala beskrivningar som visuella presentationer 
influerar kunders upplevelse, detta eftersom kunder inte kan utvärdera produkterna 
fysiskt vid e-handel. Ytterligare en aspekt som Kim et al. (2006, s. 68) framför är att 
många företag inte erbjuder tillräckligt detaljerade produktbilder, exempelvis närbilder 
och produktens utseende från olika vinklar samt saknar zoom-funktioner. De menar att 
visuell information är avgörande för kunders upplevelse och speciellt betydelsefullt för 
produkter i form av kläder.  
 
I relation till ovan resonemang, poängterar Overmars och Poels (2015, s. 251) att statiska 
bilder och text inte är tillräckligt för att presentera viktiga karaktärsdrag hos kläder 
exempelvis när det handlar om passform, känsla och funktion. De menar att företag också 
bör erbjuda rörliga framställningar, vilket påverkar kunders föreställningsförmåga om 
produkter och delvis ersätter för avsaknaden att fysiskt kunna utvärdera specifika 
egenskaper. Vidare förklarar Van Kerrebroeck et al. (2017, s. 893) att teknologiska 
lösningar i form av dynamiska produktpresentationer inte bara ersätter för den fysiska 
utvärderingen, utan även leder till att kunden får en förstärkt upplevelse av både nytta och 
nöje.   
 
Kim och Lennon (2013, s. 49) konstaterar att klädföretag som bedriver e-handel kan 
skapa funktioner som minskar kunders upplevda risk genom att utveckla sin kundtjänst, 
ge pålitlig information om produkter och säkerhet, samt skapa ett rykte som trovärdigt 
varumärke. Författarna förklarar även att det är av betydelse för företag att ge kunder 
positiva känslor när de besöker deras plattformar, samt att dessa måste vara 
grundläggande faktorer vid utvecklandet av en e-handelsplattform. Med hänsyn till ovan 
presenterade teorier anser vi att det är av relevans att undersöka kunders upplevda risk 
och hur hanteringen av denna tar sig uttryck under den digitala kundresan, då vi anser att 
detta är av betydelse för kundupplevelsen.  
 
O’Sullivan et al. (2017, s. 8) förklarar att kvinnor tenderar att inkludera fler variabler när 
de överväger att köpa träningskläder, exempelvis mode. Vidare menar författarna att detta 
är viktigt att företag är medvetna om, för att kunna möta marknadens behov. Genom att 
undersöka vad respondenterna i denna studie värdesätter när de handlar träningskläder på 
internet, bidrar till ökad förståelse för marknadens efterfrågan och behov. Då denna studie 
syftar att ge praktiska rekommendationer till företag verksamma inom den undersökta 
branschen anser vi således det av intresse att undersöka vad våra respondenter värdesätter 
när de handlar träningskläder på internet.  
 
Begreppet produktinvolvering syftar till det generella intresset för en produkttyp, och 
påverkar den tid kunder lägger för att söka information och överväga en produkt (Hupfer 
& Gardner, 1971). Kunders lojalitet till varumärken inom sportmode påverkas av 
produktens kvalitet och funktion, följt av produktens utseende och dess modegrad, samt 
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hur välkänt varumärket av produkten är (O’Sullivan et al., 2017, s. 6). Ytterligare en 
faktor som påverkar kunders lojalitet är varumärkets personlighet (Lada et al., 2014). 
Kunder som har hög involveringsgrad när de köper kläder, visar starkare lojalitet till 
varumärken vars personlighet de anser speglar deras egna självbild. Cho et al. (2003, s. 
647) menar att produkter i form av kläder betraktas som produkter med hög 
involveringsgrad.  Jones och Kim (2010, s. 629) förklarar att nivån av kunders involvering 
vid köp av kläder, påverkar deras benägenhet att köpa på internet. De menar att desto 
högre involveringsgrad en kund har vid köp av kläder, desto större sannolikhet är det att 
kunden köper dessa online. Goldsmith och Flynn (2005, s. 281) konstaterar även att 
kunders involveringsgrad är korrelerad med köpbeteende online. Författarna menar att 
involveringsgraden för kläder bestämmer kunders nivå av intresse för produktrelaterad 
information. Då involveringsgrad är något som enligt litteraturen influerar 
kundupplevelsen och kundbeteendet genom kundresan, anses det i denna studie relevant 
att inkludera dessa teorier i studien. 
 

3.1.2 E-handel på olika enheter och i flera kanaler  
Denna studie syftar till att undersöka hur användandet av olika enheter, samt tillhörande 
digitala kanaler, genom kundresan påverkar kundupplevelsen och beslutsprocessen. 
Multichannel är en engelsk term som brukar användas för att prata om detaljhandlare och 
leverantörer som bedriver direkt försäljning samt kommunikation till sina kunder genom 
flera kanaler, såsom traditionell butik, e-handel och katalog (Ailawadi & Farris, 2017, s. 
120). Denna studie kommer dock att utgå från det svenska begreppet kanaler när vi 
diskuterar konceptet multichannel. Neslin et al. (2006, s. 96) definierar kanaler som de 
olika interaktionspunkter i vilka kunder och företag interagerar, samt menar på att denna 
interaktion inte behöver vara mellanmänsklig. Vidare lägger författarna betoning på 
begreppet interaktion, på grund av att de i sin definition utesluter kanaler med 
envägskommunikation, exempelvis tv-reklam. Detta skiljer sig från den övergripande 
synen av kanaler, vilken inkluderar kanaler med envägskommunikation (Arikan, 2008, s. 
8; Verhoef et al., 2015, s. 176). Denna studie kommer att följa resonemanget av Neslin et 
al. (2006) och därmed undersöka kanaler där tvåvägskommunikation sker, detta för att 
den digitala miljön till största del består av sådana kanaler, exempelvis sociala medier 
eller annonser med direktlänkar. Vidare syftar vi endast till digitala kanaler, när begreppet 
kanaler behandlas i denna studie.  
 
Att erbjuda försäljning via olika kanaler har blivit allt mer vanligt i takt med teknologiska 
framsteg (Beck & Rygl, 2015, s. 170). Vidare påpekar författarna att detta även innebär 
att kunder numera använder sig av flera olika digitala enheter när de ska köpa en vara 
eller tjänst. Sands et al. (2016, s. 86) menar att detta har lett till att kunders beteende har 
förändrats, vilket i sin tur har skapat kritiska konsekvenser för företag. Verhoef et al. 
(2015, s. 174) visar på att dessa konsekvenser till stor del beror på en tillväxt i mobil 
användning och sociala medier som växande kanal. Att mobiltelefonen tar en allt större 
plats i kundresan är något som även Wang et al. (2015) och Xu et al. (2014) belyser.  
 
Utvecklingen från att bedriva försäljning i en kanal, till att bedriva den i flertalet olika 
kanaler, har inneburit en mer bekväm upplevelse för kunder, medan det har visat sig vara 
en utmaning för marknadsförare att anpassa sig till de nya förutsättningarna (Ailawadi & 
Farris, 2017, s. 120). Arikan (2008, s. 4) menar att dessa utmaningar till stor del beror på 
att kunder idag inte bara har tillgång till tv och internet, utan att numera har ett stort antal 
människor även konstant tillgång till diverse kanaler genom sin mobiltelefon. Detta har 
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lett till att konkurrensen handlar om att fånga kundens uppmärksamhet snarare än att vara 
produkt-fokuserad (Bruhn, 2006, refererad i Arikan, 2008, s. 6). Detta resonemang liknar 
det som Kotler (2017, s. 170) fört angående att kunder är intresserade av mervärde 
genererat från andra faktorer än enbart det värde som produkten i sig erbjuder.  
 
Kundens val av kanaler, och kundresa genom dem, antogs först vara slumpmässig, vilket 
kan stämma om en ser till den individuella kundens resa (Arikan, 2008, s. 8). 
Undersökningar har dock visat att kundens val av kanal oftast korrelerar med vilket steg 
en kund befinner sig i beslutsprocessen, då kanaler har olika egenskaper som gör att de 
passar för olika aktiviteter (Arikan, 2008, s. 9; Dohlakia et al., 2010, s. 88; Neslin et al., 
2006, s. 101; Sands et al., 2016, s. 62). Om det som litteraturen föreslår stämmer, att 
kunders val av kanaler inte är slumpmässig, är det vidare intressant att undersöka vad 
dessa val påverkas av.  
 
Neslin et al. (2006, s. 101) menar att vilken kanal som föredras under beslutsprocessen är 
något som bestäms av olika faktorer. Marknadsföringsaktiviteter har möjlighet att leda in 
kunden på en särskild kanal (Ansari et al., 2008, s. 70). Exempelvis kan marknadsföring 
på sociala medier leda in en kund på mobila kanaler. Vidare påpekar Neslin et al. (2006, 
s. 101) att hur väl de olika kanalerna är integrerade också påverkar beslutet av kanal. 
Även sociala faktorer spelar roll när kunder väljer kanal (Neslin et al., 2006, s. 101). 
Författarna förklarar att kunder även kan påverkas av sociala faktorer, då individer 
tenderar att använda sig utav särskilda kanaler om de tror att människor de identifierar 
sig med använder dessa. Även Keen et al. (2004, s. 693) menar att sociala normer kan 
ligga till grund för vilken kanal kunder väljer att utföra aktiviteter i. Individuella faktorer 
är också av relevans för denna studie. En individs tidigare erfarenhet av e-handel och 
olika enheter är också en påverkande faktor (Montoya-Weiss et al., 2003, s. 451). Vilka 
faktorer och underliggande motiv som driver kunder i val av kanal är viktigt att undersöka 
i denna studie, då de kan ha olika inverkan på kundupplevelsen.  
 
Ett annat begrepp inom närliggande forskning är omnichannel. Verhoef et al. (2015, s. 
174) lyfter fram att fokus har skiftat från multichannel till omnichannel. Företagare har 
länge varit entusiastiska över omnichannel, en term som syftar till en sömlös 
kundupplevelse där kunder kan handla över kanaler, var som helst och när som helst 
(Beck & Rygl, 2015, s. 170; Brynjolfsson et al., 2013, s. 23). Vidare menar Beck och 
Rygl (2015, s. 170) att det saknas en akademisk kategorisering av begreppen multichannel 
och omnichannel, vilket har lett till att begreppen har använts på ett inkonsekvent sätt. 
Även cross-channel är ett begrepp som har använts i relation till multichannel och 
omnichannel, men då har fokus legat på forskning kring hur de olika kanalerna interagerar 
med varandra (Neslin et al., 2006, s. 108). Beck och Rygl (2015, s. 171) beskriver att 
multichannel vanligtvis används som ett paraplybegrepp, och att begreppet används för 
både fullt integrerade kanaler och för de som säljer produkter och tjänster genom mer än 
en kanal. Då vi i denna studie undersöker digitala kanaler anser vi att det är intressant att 
undersöka huruvida kunder upplever vikten av en sömlös kundupplevelse. Grewal et al. 
(2017, s. 4) menar att integrerade kanaler är faktorer som inte längre betraktas som något 
särskiljande, utan att väl integrerade kanaler numera är en förutsättning för 
konkurrenskraft. De menar vidare att digitaliseringens krafter påverkar hur kunder väljer 
kanaler, produkter och tjänster, samt hur de konsumerar (Grewal et al., 2017, s. 5). 
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3.2 Kundupplevelse  
Ett betydande forskningsområde inom marknadsföring fokuserar på att försöka förstå 
kunder och deras upplevelser av tjänster, produkter och varumärken, inom såväl fysiska 
som digitala miljöer (Jain et al., 2017, s. 645; Schmitt et al., 2015, s. 166). 
Kundupplevelse som koncept och empiriskt fenomen är däremot inte lika väletablerat 
som andra områden inom marknadsföring, trots att det har bedrivits mycket forskning på 
ämnet (Jain et al., 2017, s. 643; Schmitt et al., 2015, s. 166). Därför kommer detta begrepp 
och koncept, samt dess forskningsbakgrund diskuteras i detta avsnitt. Vi kommer även 
resonera kring relevansen av de olika ståndpunkterna och redogöra för vilken position 
denna studie antar.  
 
Kundupplevelse är ett begrepp med en mängd olika definitioner och konceptualiseringar. 
Vilket indikerar att termen och dess betydelse är komplex, samt att fenomenet går att 
angripa från många olika perspektiv då kunders upplevelse av interaktioner med företag 
tycks ha många olika påverkansfaktorer. 
 

3.2.1 Linjär eller process?  
Tidig forskning kring kundens upplevelse utfördes bland annat av Howard och Sheth 
(1969). Författarnas studie fokuserade på tillvägagångssätt att förstå kundupplevelse och 
kundens köpbeslut som processer. Howard & Sheth (1969) bidrog med en av de mest 
inflytelserika modellerna inom området, vilken senare har legat till grund för mycket av 
den senare forskningen. Vad som är relevant för denna studie, är att kundupplevelse 
angreps ur ett perspektiv som lade fokus på process, istället för att endast undersökas som 
isolerade resultat av enskilda händelser.  
 
Jain et al. (2017, s. 645) utvecklar ovan resonemang och argumenterar för att 
kundupplevelsen inte bara är ett resultat av konsumerad produkt eller tjänst. Författarna 
ser istället kundens upplevelse som en process, vilken tar sig uttryck i all interaktion med 
företaget, i varje touchpoint och i alla steg av beslutsprocessen. Även Schmitt et al. (2015, 
s. 168) påvisar att all typ av tjänsteutbyte genererar upplevelser, oavsett dess form. Att 
betrakta kundens upplevelse som en pågående process samt att kundens upplevelse 
innefattar mer än endast slutprodukten är således centralt i denna studie. 
 

3.2.2 Kundupplevelse av hela tjänsteerbjudandet 
Att kunder önskar upplevelser snarare än enbart produkter formulerades tidigt av bland 
annat Alderson (1957). Tidig forskning inom området fastställde att kunders beteende 
kunde anta ett bredare synsätt som inkluderar emotionella aspekter gällande 
beslutsfattande (Hirschman & Holbrook, 1982, s. 92; Thompson et al., 1989, s. 137). 
Trots att dessa synsätt uppmuntrades tidigt var Schmitt (1999) en av de första forskarna 
att belysa vikten av kundupplevelse. Vad Schmitt (1999, s. 53) menar är att organisationer 
bör ändra sin syn på deras kunder. Istället för att betrakta kunder som rationella individer 
vilkas upplevelse enbart påverkas av funktionella aspekter, ska kunder ses som både 
rationella och emotionella individer som eftersträvar tillfredsställande tjänsteupplevelser 
(Schmitt, 1999, s. 53). Detta sätt att betrakta kunder ligger till grund för hur 
kundupplevelse betraktas genom denna studie. 
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3.2.3 Faktorer som påverkar kundupplevelse 
Meyer och Schwager (2007, s. 118) benämner kundupplevelse som en intern och 
subjektiv respons som kunden får genom direkt och indirekt interaktion med ett företag. 
De direkta interaktionerna menar Meyer och Schwager (2007, s. 118) generellt 
förekommer vid köp eller användning av en tjänst och är ofta initierad av kunden. De 
indirekta syftar till de tillfällen då ‘oplanerade’ interaktioner sker, och handlar ofta om 
företagets produkter, tjänster eller varumärke i form av rekommendationer, kritik, reklam, 
nyhetsinslag och så vidare. I enlighet med detta kommer kundupplevelse betraktas som 
ett internt och subjektivt fenomen, och vi kommer därför att ta hänsyn till resonemanget 
från Meyer och Schwager (2007) gällande direkta och indirekta interaktioner. För denna 
studie är detta resonemang av relevans, då dessa typer av interaktioner påverkar kunders 
upplevelse. 
 
Verhoef et al. (2009, s. 32) beskriver den interna och subjektiva responsen, som Meyer 
och Schwager (2007) definierar som kundupplevelse, mer detaljerat. Verhoef et al. (2009, 
s. 32) menar att kundupplevelse består av kognitiva, affektiva, känslomässiga, sociala och 
fysiska respons gentemot försäljarens erbjudande. Även Pine och Gilmore (1998, s. 99) 
inkluderar emotionella, fysiska, intellektuella och spirituella dimensioner. Då denna 
studie betraktar kundupplevelse som något individuellt och subjektivt är ovan 
beskrivningar av relevans, då de ger en mer detaljerad bild av vilka aspekter som bör 
undersökas.  
 
Lemon och Verhoef (2016, s. 73) menar på att tidigare forskningsteman inom 
kundupplevelser kan kategoriseras in i tre områden. Det första området representeras av 
de tidiga modellerna inom konsumtionsbeteende, processer, kundrelationer och 
kundengagemang. Det andra området menar Lemon och Verhoef (2016, s. 74) innefattar 
forskning som fokuserar på utfall, det vill säga tillfredsställelse, tjänstekvalitet, och 
relationsmarknadsföring. Avslutningsvis menar de att den tredje kategorin av forskning 
fokuserar på kundfokus, och specifikt på interna och organisatoriska aspekter av en 
kundupplevelse. Detta visar återigen att begreppet har en bred definition och 
konceptualisering, vilken har använts för att undersöka många områden inom 
marknadsföring. Det är därför av vikt för oss att poängtera att denna studie kommer 
angripa konceptet om kundupplevelser med fokus på att förstå kundbeteende och 
beslutsprocessen. Detta angreppssätt bidrar till den grundläggande idén om att kundens 
upplevelse skapas genom kundresan (Lemon & Verhoef, 2016, s. 74). Vidare liknar detta 
det resonemang som presenteras ovan från Jain et al. (2017, s. 645), nämligen att kundens 
upplevelse ska betraktas som en process, vilken skapas genom all interaktion med 
företaget i alla steg av kunders beslutsprocess. 
 

3.2.4 Kundupplevelse genom den digitala kundresan 
I och med internets växande betydelse för att öka företags omsättning, har forskare försökt 
ta reda på vilka motiv som driver kunder i den digitala miljön (Pappas et al., 2017, s. 732). 
Vidare menar Rose et al. (2012, s. 309) samt Pappas et al. (2017, s. 731) att det finns 
dimensioner som påverkar kundens upplevelse i den digitala miljön, som skiljer sig från 
de traditionella antagandena. Både utilitaristiska och hedonistiska motiv har visat sig 
influera kundbeteende på internet (Keng Kau et al., 2003, s. 153; Rohm & Swaminathan, 
2004, s. 754). De utilitaristiska faktorerna tar starkast uttryck vid kunders grundläggande 
informationssökning inför ett köp på internet, vilket oftast infaller när det finns ett tydligt 
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mål med handlingen. E-handel är dock också starkt influerat av hedonistiska värderingar, 
då kunder önskar uppleva underhållning, eskapism och njutning (Childers et al., 2001, s. 
527; To et al., 2007, s. 785). Genom att förstå vad som driver kunder när de handlar 
sportmode på internet kan vi i denna studie bättre förstå vad som influerar 
kundupplevelsen. 
 
Cheung et al. (2015, s. 2511) beskriver att forskning om kundupplevelser fortsatt står i 
fokus, på grund av att kunder i hög grad förlitar sig på sociala relationer, opinionsledare, 
rekommendationer, samt att kunder numera använder fler digitala enheter genom 
kundresan. Bilgihan et al. (2016, s. 106) menar att en av utmaningarna företag står inför 
vid skapandet av bättre kundupplevelser, är att förstå vad kunder förväntar sig. Författarna 
menar att det är avgörande att utveckla designen i alla kanaler på ett sätt som möter 
kunders förväntningar. Litteraturen inom kundupplevelse på internet visar att 
användarvänliga och intuitiva funktioner bidrar till kunders upplevda värde, nöjdhet och 
engagemang (Kim et al., 2013, s. 368), att flödet under användandet påverkar upplevelsen 
(Novak et al., 2000, s. 24), vilket de menar innebär att för att skapa en god upplevelse 
måste det finnas en balans mellan kunders teknologiska kunskap och nivån på 
komplexitet i företagets erbjudande. De menar därmed att navigeringen inte ska vara för 
svårhanterlig, men samtidigt ge kunden en känsla av kontroll och engagemang. Inom 
andra områden i litteraturen beskriver forskare att kvalitet inom e-handel påverkas av 
effektivitet och prestanda (Parasuraman et al., 1985, s. 230). Med denna terminologi 
menar författarna att effektivitet handlar om designen av gränssnittet och att prestandan 
handlar om webbsidans infrastruktur. Vad författarna poängterar är att det är viktigt att 
företag inte bara utvecklar en tilltalande fasad utan även en fungerande infrastruktur. 
Detta indikerar att den digitala miljön är av relevans för kundupplevelsen, och därmed av 
intresse att undersöka vidare i denna studie.  
          
Bilgihan et al. (2016, s. 106) fastställer att kundupplevelse i en digital kontext startar i 
början av beslutsprocessen, när en potentiell kund interagerar med företaget via en kanal. 
Detta liknar den konceptualisering som Lemon och Verhoef (2016, s. 75-76) framför, 
alltså att kundupplevelsen skapas genom interaktioner under kundresan och 
beslutsprocessen. Enligt denna konceptualisering, vilken kommer att vara central i denna 
studie, inkluderas kunders beslutsprocess som en viktig del av kundens upplevelse. Av 
denna anledning är det relevant att inkludera beslutsprocessen i vårt teoretiska ramverk. 
 

3.3 Beslutsprocessen  
Forskning kring beslutsprocessen, inom marknadsföring och konsumentbeteende, 
introducerades i början av 1960 med fokus på kunders beslutsprocess och upplevelse vid 
konsumtion av produkter (Lemon & Verhoef, 2016, s. 71). En modell som utformades 
vid den tiden är AIDA-modellen (Lavidge & Steiner, 1961). Modellen grundades i ett 
resonemang om att kunder inte går från ovetandes individer till övertygade kunder i ett 
enda steg, utan att detta skulle ses som en längre process (Lavidge & Steiner, 1961, s. 
59).  
 
En modell som har använts mycket inom forskning om kundbeteende, både för 
traditionella försäljningskanaler såsom fysiska butiker och för försäljningskanaler på 
internet, är EKB-modellen av Engel et al. (1968). EKB-modellen är en modell utvecklad 
från de fem steg av en problemlösningsprocess som Dewey (2007, s. 72) presenterade år 
1910. EKB-modellens popularitet grundas i att den anses innehålla en relativt fullständig 
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uppsättning av variabler som förklarar hela processen för beslutsprocessen (Kang & 
Johnson, 2013, s. 56). EKB-modellen förklarar beslutsprocessen med fem övergripande 
steg; problemidentifiering, informationssökning, utvärdering av alternativ, köptillfället 
och aktiviteter efter köpet (Engel et al., 1968, s. 349). Dessa fem steg är vedertagna inom 
forskning om kundbeteende (Darley et al., 2010, s. 95). Dessa steg används vidare i denna 
studie som del av den teoretiska förståelsen för beslutsprocessen.   
 
Inom närliggande områden till beslutsprocessen, har traditionella modeller som the 
Purchase Funnel legat till grund för flera studier (Lemon & Verhoef, 2016, s. 71). 
Modellen skapades av Lewis (1903, refererad i Vázquez et al., 2014, s. 70) och är en 
marknadsföringsmetod som illustrerar beslutsprocessens olika steg, det vill säga från och 
med att kunder uppmärksammar produkten, tjänsten eller varumärket tills det att ett köp 
genomförs. Vidare visar modellen att kunden börjar med ett brett urval av varumärken 
vid en beslutsprocess som selekteras till ett slutgiltigt köp. Modellen och dess förklaring 
av konsumentbeteende har varit populär inom tidigare forskning (Court et al., 2009; De 
Haan et al., 2016; Li & Kannan, 2014; Lemon & Verhoef, 2016). Trots detta kan vi se att 
det finns kritik framförd av exempelvis Nobel (2010) och Edelman (2010), vilka båda 
kritiserar att beslutsprocessen ses som linjär. Vad som dock är centralt från de 
traditionella teorierna, och de teorier som kritiserat dem, är att kunden genomgår en 
process i sin väg mot ett köp. Trots att Lewis (1903) teori har kritiserats, är det tydligt att 
delar av modellen har påverkat nyare konceptualiseringar av beslutsprocessen. Vi 
kommer i enlighet med den kritik som framförts inte att anta en linjär beslutsprocess, då 
detta är i enlighet med hur vi valt att se på kundupplevelse i denna studie.  
 
Court et al. (2009) menar att den traditionella trattmodellen, där kunden börjar med ett 
brett urval av varumärken och sedan succesivt och rationellt selekterar antalet, inte 
speglar hur kundens beslutsprocess ser ut idag i och med digitaliseringen och kunders 
informationsmängd. Därför menar Court et al. (2009) att nya synsätt, där processen 
betraktas som icke-linjär och mer komplex, behöver skapas för att vägleda företag i hur 
de ska förstå processen. Författarnas förslag är att kundresan istället kan ses som en 
cirkulär process, där kunden efter ett köp tar med sig sina erfarenheter och upplevelser 
till nästa köp. Trots att Court et al. (2009) menar att den traditionella synen av en tratt är 
föråldrad, förklarar författarna att dess grund fortfarande kan fungera som vägledning. I 
denna studie är det av relevans att undersöka hur beslutsprocessen influeras av den 
digitala kundresan på olika enheter, samt hur kunders erfarenheter av ett varumärke 
påverkar deras förväntningar och beteende under framtida processer. 
 
Puccinelli et al. (2009, s. 15) förmedlar vilka faktorer de menar påverkar kunder i olika 
steg av beslutsprocessen. Dessa faktorer utgör sedan ramverket för författarnas 
presenterade beslutsprocess, vilken även inkluderar kundens involveringsgrad i 
beslutsprocessen. Vidare menar Puccinelli et al. (2009, s. 20) att involveringsgraden 
spelar roll för kunders behovsupptäckt samt informationssökning. Då det förklaras att 
kunders involveringsgrad inte bara påverkar deras upplevelse, utan även tar sig uttryck i 
deras beslutsprocess, vill vi återigen klargöra att detta ses som en viktig faktor att 
undersöka i denna studie.  
 
Kunder påverkas av en mängd olika faktorer genom beslutsprocessen. Park och Kim 
(2003, s. 25) presenterar några huvudfaktorer som tenderar att påverka kunder mest: hur 
väl de olika kanalerna är integrerade, informationskvalitet om produkt/tjänst, upplevd 
säkerhet och kännedom om webbplatsen. Huruvida kunder upplever informationen som 
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tillräcklig eller ej visade sig vara av stor betydelse inom e-handel (Park & Kim, 2003, s. 
25). 
 
Kang et al. (2014, s. 303) utgår från olika stilar av beslutsprocessen, vilka är framtagna 
av Sproles och Kendall (1986). Stilarna är framtagna för att förklara kunders kognitiva 
och affektiva stilar vid köp av personliga produkter, exempelvis kläder. Kang et al. (2014, 
s. 303) använder dessa stilar för att undersöka hur de korrelerar med hur kunder vänder 
sig till sociala medier för att ta del av andras åsikter, samt hur detta influerar 
beslutsfattandet och kunders attityd till att köpa kläder på internet. Kang et al. (2014, s. 
301) konstaterar att de kunder som är modemedvetna söker åsikter via sociala medier i 
större utsträckning, samt att varumärkesmedvetna kunder visade positiva attityder till e-
handel. Vidare konstateras att dessa kunders intention av att köpa kläder på internet 
påverkas när de har använt sociala medier som kanal för att söka information om 
produkten. Det är således viktigt i denna studie att vara medveten om att 
konsumentbeteendet är något individuellt, då detta påverkar vilka förväntningar kunder 
har på kundresan.  
 
Baserat på ovanstående teorier och resonemang, tar denna studie hänsyn till att processen 
inte är linjär, samt att processen kan starta på olika enheter och i olika kanaler.  Även 
Vázquez et al. (2014, s. 70) menar att det är av relevans att nya konceptualiseringar tar 
hänsyn till digitala kanaler och dess påverkan. Lemon och Verhoef (2016, s. 76) menar 
att kundupplevelser skapas genom beslutsprocessen, och att denna process är dynamisk 
och iterativ. Författarna illustrerar detta genom en modell (Lemon & Verhoef, 2016, s. 
76). I modellen illustreras kundupplevelsen som en process bestående av tre steg: före 
köpet, köptillfället och efter köpet. Vidare menar författarna att vid varje steg interagerar 
kunden med olika touchpoints som både kan vara inom och utanför företagets kontroll. 
Modellen innefattar även tidigare (t-n) och framtida (t+n) upplevelser. Författarna menar 
att tidigare kundupplevelser påverkar framtida kundupplevelser, samt beslutsprocesser. 
 
Beslutsprocessen genom kundresan kan givetvis kategoriseras med hjälp av fler och mer 
detaljerade steg, men för att göra den mer lättförståelig och hanterlig kommer vår studie 
utgå från de tre stegen som presenterats ovan. Dessa diskuteras mer ingående i avsnitten 
nedan. 
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Figur 2. Process Model for Customer Journey and Experience  
Källa: Lemon & Verhoef (2016, s. 77) 
 

3.3.1 Före köpet  
Det första steget, före köpet, karaktäriseras vanligtvis av aktiviteter som behovsupptäckt, 
informationssökning och övervägande av alternativ (Lemon & Verhoef, 2016, s. 76). 
Tauber (1972, s. 47-48) menar på att en kunds anledning till shopping inte alltid beror på 
ett upptäckt behov. Arnold och Reynolds (2003, s. 80-81) förklarar att andra mål med 
shopping, än att uppfylla ett specifikt behov, är: rekreation, social interaktion, 
intellektuell stimuli och att en kund behöver underhållning. Dessa anledningar är även 
exempel på de hedonistiska faktorer som i tidigare avsnitt nämndes påverka kundens 
upplevelse (Childers et al., 2001, s. 527; To et al., 2007, s. 785). En korrelation kan alltså 
observeras mellan kunders mål med shopping och de faktorer som skapar en positiv 
upplevelse under kundresan. Således är det viktigt att i denna studie att undersöka vad 
respondenterna upplever är deras mål med att handla sportmode, då motivet påverkar 
kundupplevelsen.  
 
Internet och e-handel har ökat kunders möjlighet att söka information om produkter och 
varumärken, samt förändrat sättet informationssökningen utförs på (Alba et al., 1997; 
Häubl & Trifts, 2000, s. 4; Park & Kim, 2003, s. 16). Enligt Park och Kim (2003, s. 16) 
baserar kunder beslut på annan information än den faktiska upplevelsen av en särskild 
produkt, exempelvis genom videos på internet eller genom andras rekommendationer på 
internet. E-handel har dessutom ökat kunders tillgång till information, vilket i sin tur har 
påverkat hur kunder överväger och fattar beslut när det kommer till både produkter och 
varumärken (Broilo et al., 2016, s. 194). Vidare menar författarna att detta har lett till att 
kunder ibland upplever choice overload, ett begrepp som syftar på att en individ utsätts 
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för många olika val och information om samtliga, vilket kan leda till att individen i fråga 
får svårare att ta ett beslut. Park och Kim (2003, s. 25) förklarar dock att det är viktigt att 
kunder uppfattar informationen som tillräcklig, speciellt inom e-handel. Detta 
resonemang styrks av Park och Stoel (2005, s. 158) som visar på att för stor mängd, eller 
överflödig information inte hanteras av kunder och att informationens kvalitet är 
viktigare. Författarna menar vidare att information som är detaljerad, lättläst och 
beskrivande kan vara mer lämplig vi e-handel, snarare än kvantiteten av information. 
 
Ett koncept som är förknippat med choice overload är consumer confusion, vilket 
refererar till ett mentalt tillstånd som kan skapas av för mycket, för liknande eller tvetydig 
information och därmed influera kunders beslutsprocess (Walsh et al., 2007, s. 713). 
Studien visar att en sådan förvirring hos kunder inte leder till att beslut skjuts upp, men 
att varumärkeslojalitet ökar - dock av fel anledningar (Walsh et al., 2007, s. 714). 
Författarna menar att denna varumärkeslojalitet inte härstammar från att kunder har 
upplevt nöjdhet, utan att det snarare blir ett sätt att hantera choice overload och consumer 
confusion. 
 
Vid större köp, eller komplexa köp, kan kunder ibland uppleva att de behöver hjälp i dessa 
beslut, en hjälp som inte existerar lika naturligt i en digital miljö (Frambach et al., 2007, 
s. 29). Huruvida konsumenter av sportmode tycker att köp av dessa produkter är 
komplexa eller ej har visat sig variera mellan individer (Lada et al., 2014), vilket tyder på 
att kunders upplevelse genom en digital kundresa också är individuell och subjektiv. 
 

3.3.2 Köptillfället  
Det andra steget, köptillfället, representeras av de aktiviteter som sker under själva 
köptillfället och består av köpbeslut, beställning och betalning (Lemon & Verhoef, 2016, 
s. 76). Även om steget för det faktiska köpet är väldigt komprimerat i tid, påverkas även 
det av digitalisering och användning av flera enheter (Lemon & Verhoef, 2016, s. 76). 
Något författarna menar till viss del beror på grund av choice overload och consumer 
confusion.  
 
Mycket av tidigare forskning har fokuserat på hur faktorer som marknadsaktiviteter 
(Kotler & Keller, 2009, s. 512) och atmosfär och omgivning (Bitner, 1990) influerar 
köpbeslut. Det är dock viktigt att poängtera att köpbeslut inte är något som kommer att 
undersökas i denna studie, då endast faktorer som berör kundens upplevelse kommer att 
behandlas. Enligt en modell som skapats av Puccinelli et al. (2009, s. 16) är de faktorer 
som påverkar detta steg i beslutsprocessen: 1) mål och informationssökning, 2) attityder, 
3) affekt, 3) atmosfär, och 4) attribut och val.  
 
En nackdel med digitala kanaler, som Frambach et al. (2007, s. 29) lyfter, är den upplevda 
osäkerheten kring betalning på internet. Forskning har visat på betydelsen av tillit inom 
hela kundens digitala beslutsprocess (Kim et al., 2008, s. 556; Martin et al., 2015, s. 82). 
Kim et al. (2008, s. 556) utvecklar en modell som visar på resultatet av kundens tillit, 
upplevda risk, och upplevda nytta i samband med det steg där köpet genomförs. 
Författarna menar på att ovan nämnda faktorer påverkar kunden direkt och indirekt. 
Vidare förklaras att en kunds köpintention minskar om den upplevda risken är hög, samt 
att den upplevda nyttan tenderar att förstärka en kunds köpintention. Liknande 
resonemang presenteras av Park och Stoel (2005, s. 157). Författarna menar att 
sannolikheten att ett köp genomförs ökar ifall kunden anser att varumärket är välbekant. 
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Ovan resonemang är av intresse för denna studie då den tydligt visar att tillit är viktig 
faktor i kundens digitala beslutsprocess, därmed kommer kundens upplevda tillit vidare 
undersökas. 
 

3.3.3 Efter köpet  
Detta steg beskriver de interaktioner kunder har med företag efter det att ett köp har 
genomförts. Lemon och Verhoef (2016, s. 75) menar att steget inkluderar aktiviteter som 
användning, olika typer av engagemang och behov av service. Vidare menar de att det 
väsentliga i detta steg består av aspekter som rör kunders upplevelse efter köpet, som sker 
i relation till varumärket eller produkten. Kumar och Anjaly (2017, s. 1278) menar att 
upplevelsen efter köpet startar när ett köp genomförts, som sedan leder till konsumtion 
eller returnering. De förklarar även att steget efter köpet har signifikant påverkan på den 
generella kundupplevelsen och kunders intention att återkomma till samma försäljare 
(Kumar & Anjaly, 2017, s. 1280). Författarna konstaterar att essentiella komponenter i 
steget efter köpet är leverans, retur eller återköp och kundtjänst. En annan aktivitet i detta 
steg efter köpet är kunders engagemang. Doorn et al. (2010, s. 253) menar att engagemang 
inkluderar mer än enbart transaktioner, exempelvis kundrekommendationer, blogginlägg 
och många andra beteenden som influerar ett företag och dess varumärke. Kunders 
benägenhet att ersätta en produkt de äger med en ny beror på deras upplevelse och 
uppfattning av den gamla produkten (Mugge et al., 2010, s. 271). Det som i denna studie 
är av relevans att undersöka gällande detta steg av beslutsprocessen är kundtjänst och 
engagemang, då dessa aktiviteter kan ske på olika enheter och i olika kanaler. 
 

3.4 Konceptuell modell  
Denna studie använder modellen (se Figur 2, s. 20) skapad av Lemon och Verhoef (2016) 
som utgångspunkt, vilken tidigare har presenterats i detta kapitel. Anledningen till varför 
denna modell har valts är att den på ett övergripande och lättförståeligt sätt illustrerar de 
delar som denna studie syftar till att undersöka. Då modellen är väldigt omfattande och 
innehåller aspekter denna studie inte avser att undersöka, har den modifierats för att passa 
studiens syfte. 
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Figur 3. Konceptualisering av kundupplevelse genom den digitala kundresan 
Källa: Egen illustration 
 
Baserat på ovanstående teorier och resonemang, konceptualiserar vi beslutsprocessen 
som en icke-linjär process. Denna process har både individuella och externa 
påverkansfaktorer, och kan ske på olika enheter och kanaler. Vi väljer att betrakta 
kundresan genom de tre övergripande stegen inom beslutsprocessen: före köpet, 
köptillfället och efter köpet. Vår studie bygger vidare på att det är under dessa tre steg 
som kundupplevelse skapas, genom en process som är både iterativ och dynamisk, samt 
inkluderar tidigare och framtida upplevelser. Då denna studie syftar till att undersöka hur 
användandet av olika kanaler påverkar kundens upplevelse är det av relevans att även 
inkludera dessa kanaler i den konceptuella modellen. Detta illustreras i varje steg av 
beslutsprocessen. I denna studie undersöks ej specifika touchpoints. Istället har enheter 
och kanaler adderats, då studiens syfte är att undersöka hur dessa influerar 
kundupplevelsen och beslutsprocessen.  
 
De tre övergripande stegen i beslutsprocessen betraktas som den aktuella 
kundupplevelsen (t). Dessa steg och de aktiviteter de innefattar kommer att undersökas i 
relation till olika enheter och kanaler, och hur kunder väljer och upplever dessa. De 
aktiviteter som ligger till grund för undersökningen av det första steget av 
beslutsprocessen är behovsupptäckt, informationssök samt övervägande av alternativ. 
Genom det andra steget av beslutsprocessen, köptillfället, kommer denna studie fokusera 
på beställning och betalning. Att undersöka dessa aktiviteter ger oss möjlighet att 
identifiera kritiska moment, samt hur dessa kan hanteras för att undvika att kunder 
avslutar processen under köptillfället. För att skapa förståelse för det tredje steget av 
beslutsprocessen kommer studien att undersöka kunders engagemang efter ett köp och 
deras behov av kompletterande tjänster. Detta grundar sig i att dessa är aktiviteter som 
kan ske genom användning av olika enheter och kanaler, och är därför relevanta för 
studien.   
 
Utöver de tre övergripande stegen, är det av relevans att ta hänsyn till hur kunders tidigare 
upplevelser påverkar, samt hur den aktuella upplevelsen vidare påverkar kunders 
inställning och beteende i framtida beslutsprocesser. Detta illustreras i den konceptuella 
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modellen genom två element: tidigare upplevelse (t-n) och framtida upplevelse (t+n). 
Dessa komponenter är inte centrala delar av studien, men är ändå av betydelse eftersom 
dessa tenderar att antingen påverka, eller påverkas av, den aktuella upplevelsen (t).  
 
I vår konceptuella modell illustreras kundresan i form av en pil. Detta för att visa på att 
kundresan består av samtliga interaktioner som en kund har med ett företag, genom de 
olika kanalerna. Som nämnt i tidigare avsnitt betraktas denna dock som icke-linjär och 
iterativ, och illustreras därför av en icke-linjär pil. 
 
Som nämnt ovan är den konceptuella modellen baserad på Lemon och Verhoef (2016, s. 
77). De revideringar som har gjorts är att denna studie inte undersöker kundens upplevelse 
av specifika touchpoints och att köpbeslut har exkluderats. Anledningen till att 
köpbeslutet inte är en del av modellen beror på att studien inte avser att undersöka hur 
användandet av flera enheter påverkar kunders faktiska köpbeslut utan kunders 
upplevelse genom beslutsprocessen.  
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4. Praktisk metod  
I detta kapitel presenterar och motiverar vi de valda metoderna för hur empiri har 
insamlats, utförts och framställts. Avslutningsvis diskuteras de etiska aspekterna av 
denna studie. 
 

4.1 Empirisk insamling  
De vanligaste metoderna för empirisk insamling vid kvalitativa undersökningar är 
fokusgrupper, mindre enkäter, observationer, analyser och intervjuer (Gilmore & Carson, 
1996, s. 23). Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren få en möjlighet att erhålla en 
djupare förståelse för hur individer upplever en specifik situation (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 27). Då denna studie syftar till att undersöka kunders upplevelse och beteende 
ansågs därför intervjuer som den mest passande metoden för empirisk insamling. 
Saunders et al. (2012, s. 378) poängterar även att kvalitativa intervjuer är lämpliga för 
studier där det är väsentligt att förstå anledningen till vissa attityder eller specifika beslut 
som individer tar, vilket vi anser styrker vårt val av forskningsdesign. 
 
Vår initiala idé var att datainsamlingen skulle ske genom att använda fokusgrupper. 
Fokusgrupper är en metod som vanligtvis används för att undersöka samspelet mellan 
respondenterna, samt för att undersöka hur individer agerar och reagerar på andras åsikter 
och resonemang (Bryman, 2011, s. 477). Tanken var att fokusgrupper skulle skapa en 
bättre dynamik och därmed möjliggöra reflekterande samtal mellan respondenterna. Att 
använda fokusgrupper avfärdades dock i takt med att vi diskuterade metodvalet i relation 
till studiens frågeställning och syfte. Vi ansåg att respondenternas köpbeteende kan anses 
som ett känsligt ämne att diskutera. Trost (2010, s. 45) menar att en risk med att använda 
fokusgrupper är att forskaren inte kan säkerställa att tystnadsplikten hålls från samtliga 
deltagare. Författaren menar att det därmed finns en risk att respondenterna blir restriktiva 
och inte delar med sig av värdefulla åsikter. Då det var av vikt för oss att respondenterna 
skulle kunna resonera fritt och dela med sig av deras personliga åsikter, valde vi därför 
att göra personliga intervjuer.  
 
Det finns olika typer av intervjutekniker, och dessa är kategoriserade utifrån nivå av 
struktur och design (Rowley, 2012, s. 262). Bryman och Bell (2017, s. 215) förklarar att 
vanliga typer av intervjuer i kvalitativa undersökningar är strukturerade intervjuer, semi-
strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. I denna studie har semi-
strukturerade intervjuer ansetts vara den bäst lämpade tekniken för att kunna besvara 
studiens frågeställning, och är därför den typ av intervjuteknik som har använts. Semi-
strukturerade intervjuer är en teknik där forskarna utgår från en intervjuguide, vilken 
består av huvudämnen och förslag på frågor som kan ställas under varje tema (Bryman & 
Bell, 2017, s. 215). Rowley (2012, s. 262) förklarar att intervjuguider är en bra 
utgångspunkt vid semi-strukturerade intervjuer. Vi valde därför att skapa en 
intervjuguide, vilken vi förklarar mer ingående i avsnitt 4.2 Intervjuguide. 
 
Vi valde att utföra semi-strukturerade intervjuer av den anledning att strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer inte ansågs vara lika lämpade för att hjälpa oss att besvara 
studiens forskningsfråga och uppfylla studiens syfte. Strukturerade intervjuer ger 
generellt sett relativt korta svar, och följden på frågorna sker alltid i samma ordning 
(Rowley, 2012, s. 262). Detta hade inte tillåtit respondenten att resonera fritt kring ämnet, 
något vi ansåg var av stor vikt för att studiens forskningsfråga skulle kunna besvaras.  Till 
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skillnad från strukturerade intervjuer är ostrukturerade intervjuer en teknik där intervjun 
är baserat på ett antal teman eller problemområden, vilka respondenten får prata fritt kring 
(Rowley, 2012, s. 262). Under en ostrukturerad intervju kan intervjuaren anpassa deras 
frågor utifrån vad respondenten säger (Bryman & Bell, 2017, s. 215). Då studien har en 
specifik forskningsfråga som vi vill ska besvaras, ansåg vi att intervjuerna behövde en 
viss struktur för att möjliggöra detta. Semi-strukturerade intervjuer ansågs därför vara den 
intervjuteknik som bäst kunde säkerställa att intervjuerna berör de viktigaste områdena. 
 

4.1.1 Val av respondenter  
För att kunna besvara studiens forskningsfråga var det viktigt att respondenterna hade en 
viss kontextuell erfarenhet. Då denna studie undersöker beteenden och upplevelser i en 
särskild kontext, samt inom en specifik bransch, var det viktigt att säkerställa att 
respondenterna hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna besvara intervjufrågor och 
prata fritt kring ämnet. De respondenter vi sökte behövde därför ha viss erfarenhet av att 
handla sportmode online, samt ha tillgång till dator och telefon, och/eller en surfplatta. 
De behövde även definiera sig som kvinna och vara mellan 20 och 30 år gammal. Detta 
grundar sig i att de ska vara representativa för Rivia Sports målgrupp. Ett urval som 
samlas in där respondenterna betraktas som relevanta för forskningsfrågan beskrivs av 
Bryman (2011, s. 434) som ett målinriktat urval. Detta tillvägagångssätt menar författaren 
är en vanlig urvalsteknik inom kvalitativa studier. Detta är även den urvalsteknik som har 
använts i denna studie.  
 
För att nå respondenter till denna studie, publicerades initialt en förfrågan via våra privata 
Facebookprofiler (se Appendix 3, s. 72), vilket ledde till att individer i vår närhet 
rekommenderade personer i deras bekantskapskrets att delta. Dessa personer kontaktade 
vi sedan personligen. Genom att personligen kontakta respondenter undviker forskaren 
risken att de individer som tar kontakt med forskarna angående deltagande, gör detta på 
grund av att de på något sätt känner sig särskilt motiverade att delta (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 96). Bryman (2011, s. 196) förklarar att ett snöbollsurval sker genom att 
forskaren initialt kontaktar ett antal människor som kan vara av relevans för studiens tema 
och använder sedan dessa för att komma i kontakt med ytterligare respondenter. Den 
metod som har använts i denna studie kan liknas vid ett snöbollsurval men skiljer sig i 
det avseende att de respondenter som rekommenderades, inte rekommenderade av 
faktiska deltagare - utan av andra personer i vår omgivning. Vid ett snöbollsurval är det 
osannolikt att urvalet är representativt för populationen (Bryman, 2011, s. 196). 
Sammantaget kan studiens urvalsmetod beskrivas som målinriktad eftersom vi själva 
bedömt vilka respondenter som är bäst lämpad att delta för att möjliggöra att studiens 
forskningsfråga besvaras.  
 
Såväl snöbollsurval som målinriktade urval betraktas som icke-sannolika 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194). Dessa typer av strategier innebär att urvalet 
inte är representativt för populationen. För vår studie betyder detta att det urval studien 
undersöker inte är representativt för hela populationen, vilket i detta fall handlar om alla 
kvinnliga kunder som handlar sportmode online, mellan 20 och 30 år. Då studiens syfte 
inte är att generalisera resultatet till en hel population, utan enbart erhålla en förbättrad 
förståelse för ett problem inom en specifik kontext, anses denna kritik inte vara av större 
relevans för studien.   
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Det som går att utläsa från Tabell 1 (s. 30) är att samtliga respondenters ålder är inom det 
bestämda åldersspannet. Enligt Trost (2010, s. 137) bör forskare sträva för att skapa en 
variation av respondenter vid kvalitativa studier. Detta har vi vidare tagit hänsyn till 
genom att välja respondenter med olika huvudsaklig sysselsättning, vilket vi också anser 
väger upp för att åldern på studiens respondenter inte är mer spritt över de uttalade 
åldersspannet.  
 
Utifrån den initiala förfrågan som publicerades, kontaktade vi sedan 15 personer varav 
nio tackade ja till att delta i studien. Dessa respondenter uppfyllde de kriterier som 
krävdes för att delta, och utgör således studiens urval. Totalt genomfördes nio intervjuer, 
varav en var en pilotstudie och inte inkluderades i studiens resultat. Åtta intervjuer ansågs 
vara tillräckligt då vi upplevde en mättnad i respondenternas svar, med andra ord 
framkom ingen ny information. Antalet intervjuer vi har utfört ligger inom det spann 
Saunders et al. (2012, s. 283) rekommenderar. Författarna förklarar att 5-25 intervjuer är 
ett lämpligt urval vid semi-strukturerade intervjuer och poängterar att antalet inte är 
avgörande utan snarare de insikter som genereras under datainsamlingen. 
 

4.1.2 Triangulering  
För att skapa en bättre förståelse av den identifierade problembakgrund studien baseras 
på, har en intervju med Rivia Sports genomförts. Detta gjordes för att undersöka vilka 
insikter de redan besitter kring kundupplevelse och beslutsprocessen, samt för att kunna 
analysera detta i relation till den data som samlats in från studiens respondenter. Denna 
teknik kallas triangulering och möjliggör att det studerade området går att förstå från olika 
perspektiv, antingen genom att använda olika metoder för datainsamling eller olika 
datakällor (Bryman, 2011, s. 354; Hackley, 2003, s. 69). Vidare förklarar Bryman (2011, 
s. 355) att triangulering är ett sätt att säkerställa undersökningens trovärdighet. Att 
använda sig utav två olika källor för datainsamling innebar att vi fick bättre förståelse för 
ämnet, då de två olika källorna försåg studien med olika perspektiv och insikter. Då 
företagets insikter stämmer överens med det som respondenterna berättar, tyder detta på 
att de slutsatser som presenteras i studien kan betraktas som trovärdiga. 
 

4.2 Intervjuguide  
För att säkerställa att studiens huvudsakliga områden behandlas under intervjuerna, 
skapades en intervjuguide som utgångspunkt. Att använda en intervjuguide kan vara 
fördelaktigt för nybörjare (Rowley, 2012, s. 262). Eftersom vi inte genomfört semi-
strukturerade intervjuer tidigare och saknar erfarenhet från denna teknik betraktades 
således intervjuguide som ett användbart verktyg.  
 
Det huvudsakliga syftet med att utföra intervjuer för datainsamling, var att generera 
material som besvarar studiens problemformulering. Intervjuguiden (se Appendix 1, s. 
66) i denna studie har baserats på den teoretiska referensramen och består av tre centrala 
teman för denna studie. Saunders et al. (2012, s. 386) menar att det är viktigt att dessa 
teman under intervjun ligger i en ordning vilken känns logisk för diskussionen. Med detta 
i åtanke delade vi därmed upp våra teman enligt följande avsnitt: allmänt om 
respondenten, olika kanaler, beslutsprocessen och kundupplevelse. Vidare delades 
frågorna om beslutsprocessen ytterligare in i de tre övergripande stegen, för att skapa en 
logisk ordning. Ordningen anses vara logisk då vi, efter inledande frågor om 
respondenten, först diskuterades dennes generella användning och erfarenhet av olika 
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enheter och sedan mer specifikt hur de använder sig av dessa genom beslutsprocessen. I 
avsnittet om beslutsprocessen låg fokus på att skapa en förståelse för respondentens 
beteenden, samt vilka motiv och faktorer som påverkar dessa beteenden. Genom att 
respondenterna pratade kring deras beslutsprocess fick vi även insyn i deras upplevelse. 
Men för att säkerställa att kundupplevelse som teoretiskt område verkligen berörs, 
ställdes avslutningsvis frågor om respondentens upplevelse av att handla sportmode 
online, via olika kanaler. Det är dock av vikt att belysa att frågorna inte ställdes i samma 
följdordning vid varje intervju, då vi genomförde semi-strukturerade intervjuer.  
 
Trots att intervjufrågor utformas med avsikt att samla data som besvarar en studies 
frågeställning, matchar frågorna sällan den formulerade frågeställningen exakt (Rowley, 
2012, s. 263). Författaren menar att detta beror på att frågorna behöver anpassas så att 
respondenterna kan svara och resonera kring frågorna utan särskild förkunskap inom 
ämnet. Av denna anledning har problemformuleringen för denna studie fungerat som 
utgångspunkt, men frågorna i intervjuguiden är utformade utan svåra termer, utan ledande 
frågor och utan frågor där respondenten inte tillåts ge utförliga svar. Detta för att 
respondenten, som inte har förkunskap om studiens teoretiska områden, ska kunna 
besvara frågorna. Intervjuguiden består även av ett antal följdfrågor, för att säkerställa att 
respondenten resonerade kring frågans centrala delar. En del följdfrågor finns även 
förberedda om respondenten inte förstår huvudfrågan eller visar svårigheter i att besvara 
den. Rowley (2012, s. 262) menar att följdfrågor eller förslag är viktigt att ha som 
komplement till intervjufrågorna, vilka kan användas om det är nödvändigt att försäkra 
sig att respondenten kan besvara frågan. 
 

4.3 Pilotstudie 
När intervjuguiden var färdigställd testades den genom en pilotintervju. Denna 
genomfördes för att kontrollera att de formulerade frågorna var lätta att besvara, och för 
att testa frågornas ordningsföljd - allt för att skapa en så bra intervju som möjligt. 
Pilotintervjuer är fördelaktiga för att kunna justera och förbättra frågor, men också för att 
öva på att genomföra en intervju (Hackley, 2003, s. 76). Pilotintervjun utfördes på en 
respondent som är representativ för studiens urval, och genomfördes på ett lika formellt 
och utförligt sätt som de senare intervjuerna. Detta för att testa vår intervjuguide. Under 
pilotintervjun informerades respondenten inledningsvis om hur intervjun skulle gå till, 
samt att svaren inte kommer presenteras i studiens resultat utan att denna intervju fungerar 
som en pilotstudie. Respondenten informerades vidare kring studiens syfte och de etiska 
principer som studien utgår från. Vi ansåg att det var viktigt att informera respondenten 
att det var en pilotstudie, men att vi trots detta vill genomföra intervjun lika utförligt ändå. 
Då vi såg detta som ett värdefullt träningstillfälle för vår egna intervjuteknik valde vi, 
efter godkännande från respondenten, att spela in intervjun. Efter pilotintervjun skedde 
mindre förändringar i intervjuguiden. Exempelvis var det efter pilotintervjun vi valde att 
ändra ordningsföljden på frågorna kring beslutsprocessen, så att dessa ställdes i en mer 
logisk ordning. Tack vare detta kunde intervjuguiden förbättras och sedan användas till 
följande intervjuer. Pilot-intervjun presenteras ej i studiens resultat. 
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4.4 Utförande av intervjuer  
4.4.1 Utförande av intervjuer med respondenter  
Vid användandet av intervjuer som insamlingsmetod är det viktigt att genomföra dessa 
på ett korrekt sätt. Hackley (2003, s. 77) menar att det är viktigt att fastställa syftet med 
intervjuerna, informera respondenter kring etik och konfidentialitet, och bestämma om 
intervjuerna ska genomföras i en formell eller informell miljö. Det är vidare viktigt att 
fastställa huruvida intervjuerna ska spelas in eller inte, samt huruvida intervjuaren ska ha 
en aktiv eller passiv roll och genomföra en noggrann avslutning.   
 
Första kontakten med respondenterna skedde över Messenger, vilket är Facebooks 
chattfunktion. Detta var ett naturligt första sätt att föra en dialog med respondenterna, 
eftersom vi annonserade om deltagande via våra privata Facebookprofiler. Denna 
konversation övergick sedan till mail. När vi fått respondenternas mailadress via 
Messenger kunde vi informera respondenterna om studien och tillsammans med dem 
bestämma en tid och plats för intervjuerna. 
 
För respektive intervju hade tid och plats fastställts i förväg med respondenten. Platsen 
där intervjun äger rum är av betydelse för att respondenten ska känna sig bekväm samt 
att intervjun ska kunna genomföras ostört (Trost, 2010, s. 65). För att ta hänsyn till detta 
har samtliga intervjuer utförts i miljöer där dessa kriterier uppfylls. Respektive 
respondent fick möjlighet att önska tid och samtliga intervjuer genomfördes på en plats 
som inte innebar några svårigheter för respondenterna att ta sig dit. Se Tabell 1 för en 
översikt av samtliga platser för genomförande av intervjuer. Vi är medvetna om att kritik 
kan riktas mot att vi genomfört två intervjuer i respondenternas hem, detta genomfördes 
i enlighet med deras önskemål och vi anser inte att resultatet påverkades. Snarare 
upplevdes respondenterna som bekväma och avslappnade. Vidare hölls en intervju på ett 
café, vilket också var ett önskemål från respondenten. Vi valde ett avskilt bord, och 
upplever inte att intervjun stördes trots att vi genomförde denna på en offentlig plats. 
 
Vi har båda deltagit aktivt under intervjuerna. Ansvaret delades dock upp till viss del, då 
en av oss ansvarade för att ställa frågor och föra samtalet framåt och den andra ansvarade 
för att föra anteckningar och ställa kompletterande frågor. Detta upplever vi skapade bra 
dynamik och struktur under intervjuerna.  
 
Samtliga intervjuer inleddes med att respondenterna informerades kort om studiens syfte 
och de etiska principerna i form av informationskravet, anonymitetskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet. En mer utförlig redogörelse för dessa principer och 
vad de innebär finns under avsnitt 4.5 Forskningsetik. Vi frågade även om det var tillåtet 
att spela in intervjun. I det inledande skedet av intervjuerna informerades respondenterna 
om att de har rätt att ta del av resultatet, samt att ett företag kommer få ta del av resultatet 
men att respondenten då är anonym. Respondenterna informerades även om att de 
kommer ha möjlighet att läsa och godkänna transkriberingarna innan de används i 
studien. För att underlätta intervjuerna förklarades begreppet sportmode.  Inledningen av 
en intervju är av betydelse då det kan hjälpa respondenten att känna sig bekväm och ha 
förtroende till intervjuaren (Saunders et al., 2012, s. 389). Efter att vi informerade 
respondenten om dessa aspekter fortsatte intervjun.   
 
När respondenterna hade informerats kring de praktiska delarna, ställdes inledningsvis en 
lättare och neutral fråga där respondenten fick berätta om sig själv. Denna frågan ansåg 
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vi var av betydelse för att inleda samtalet på ett naturligt sätt, innan vi började ställa frågor 
som berörde ämnet. Magnusson och Marecek (2015, s. 60) menar att huvuddelen av en 
intervju främst handlar om att samla information. Därför menar författarna att det är 
viktigt att intervjuaren under denna del ser till att lyssna aktivt, reflektera och säkerställa 
att konversationen fungerar bra. För att under intervjuerna säkerställa detta, fick 
respondenterna god tid på sig att besvara frågor och formulera sina svar. Följdfrågor 
ställdes till respondenterna om deras svar ansågs vara av intresse att diskutera vidare. 
Magnusson och Marecek (2015, s. 54) poängterar att följdfrågor är ett bra sätt att hjälpa 
respondenterna att lämna fullständiga svar och hjälpa dem att berätta vidare. Följdfrågor 
i en intervju kan vara såväl generella som specifika, där generella frågor handlar om att 
uppmuntra respondenten att utöka svaren och är användbara när respondenten ger korta 
svar (Magnusson och Marecek, 2015, s. 54).  Specifika följdfrågor handlar om att få direkt 
och detaljerad information, exempelvis om vem, hur, när, var. För att skapa ett avslappnat 
och dynamiskt samtal, fördes intervjun som en konversation där intervjuguiden användes 
som vägledning. Intervjuguiden innehöll en del följdfrågor som var formulerade till 
bestämda frågor men under intervjuerna ställdes både generella och specifika följdfrågor.  
 
När samtliga ämnen hade berörts avslutades intervjuerna med att respondenterna fick 
möjlighet att tillägga information eller ställa frågor till oss, om de hade några funderingar. 
Detta menar Magnusson och Marecek (2015, s. 57) är ett lämpligt sätt att avsluta en 
intervju på. Under avslutande skede tackades respondenterna för deras deltagande och de 
informerades återigen om att de hade rätt att ta del av såväl transkriberingarna som 
resultatet av studien. 
 
Tabell 1. Sammanställning av utförda intervjuer 

Namn Ålder Sysselsättning Datum Samtalslängd Plats 

Siri 25 Studerar 2018-03-25 33 min Hemma hos respondenten 

Soraya 23 Studerar 2018-03-26 42 min Grupprum 
Umeå Universitet 

Eva 22 Studerar 2018-03-27 48 min Grupprum 
Umeå Universitet 

Vera 22 Studerar 2018-03-27 43 min Grupprum 
Umeå Universitet 

Meja 24 Studerar 2018-03-28 35 min Hemma hos respondenten 

Lee 23 Jobbar 2018-04-04 48 min Grupprum 
Örnsköldsviks stadsbibliotek 

Amira 22 Jobbar 2018-04-04 42 min Café, Örnsköldsvik 

Elsa 29 Jobbar 2018-04-10 39 min Grupprum 
Umeås stadsbibliotek 
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4.4.2 Utförande av intervju med Rivia Sports 
Intervjun med Rivia Sports berörde samma teoretiska områden som intervjuerna med 
respondenterna. För att bestämma frågor till företaget utgick vi från den intervjuguide vi 
skapat men omformulerade frågorna så att de handlade om företagets insikter av kunders 
upplevelser (se Appendix 1, s. 66). Intervjun skedde med hjälp av elektronisk 
kommunikation via e-post, då det inte fanns möjlighet att genomföra en personlig 
intervju, eller telefonintervju. Kontaktpersonen hos företaget fick ett dokument med de 
frågor vi önskade få besvarade, samt samma information som övriga respondenter kring 
forskningsetik. Att genomföra kvalitativa intervjuer på internet eller via elektronisk 
kommunikation kan ha såväl fördelar som nackdelar (Bryman, 2011, s. 586). De fördelar 
som Bryman (2011, s. 586) bland annat framför är att det kan innebära ekonomiska 
fördelar gällande tid och pengar, samt att avståndet mellan intervjupersonerna och 
deltagaren inte spelar roll. Författaren beskriver vidare att några nackdelar med 
elektroniska intervjuer handlar om att den personliga kontakten saknas, vilket innebär att 
det inte går att notera icke-verbala budskap. Ytterligare en nackdel är att svaren blir 
mindre spontana genom att respondenten kan fundera över sina svar i större utsträckning 
(Bryman, 2011, s. 595). Detta är dock något som betraktades som en fördel i denna studie 
eftersom företaget då fick möjligheten att ge väl genomtänkta svar. När företaget besvarat 
samtliga frågor och återkopplat till oss ställdes ett antal uppföljningsfrågor, detta för få 
mer detaljerad information. Vi upplevde även att vi behövde säkerställa att vi förstått 
vissa svar korrekt. 
 

4.5 Empiri- och analysframställning 
Empirin utgör en redogörelse av insamlade data och baseras på de transkriberingar som 
gjorts från intervjuernas ljudfiler. Att transkribera intervjuer innebär att återge ljudfiler 
från intervjuerna i textform och hjälper vid hantering av data (Saunders et al., 2012, s. 
550). För att få en överblick av insamlad data lästes samtliga transkriberingar igenom, 
vilket hjälpte oss att identifiera de övergripande teman. För att säkerställa att vi inte har 
färgats av varandras åsikter genomfördes bearbetningen individuellt, för att sedan göra 
en jämförelse och tillsammans sammanställa materialet. Detta gjordes inte i direkt 
anslutning till intervjuerna, utan genomfördes några dagar efter. Detta val gjordes för att 
kunna få distans till materialet, något som Trost (2010, s. 149) menar är en fördelaktig 
förutsättning för analysen.  
 
En tematisk kategorisering av empirin möjliggör ett sätt för forskaren att förstå och ge 
mening till data (Hackley, 2003, s. 84). Vi valde därför att tematisera den insamlade 
empirin, vilket gjordes genom att färgkoda transkriberingarna enligt de områden som 
utgör den teoretiska referensramen: före köpet, köptillfället och efter köpet. Dessa 
områden representerades således av varsin färg. Vilka vi sedan använde för att strukturera 
empiri-kapitlet. För att ytterligare fördjupa dessa, presenteras de med hjälp av 
underkategorier som rubriceras utifrån de beteenden som finns inom varje steg; 
behovsupptäckt, övervägning av alternativ, informationssökning, beställning, betalning, 
kompletterande tjänster och engagemang. Vidare var det av intresse för oss att identifiera 
samband mellan beslutsprocessens olika steg och vilka enheter som verkade föredras 
inom dessa steg, varpå de olika enheterna även representerades av varsin färg i den 
tematiska kategoriseringen.  
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Analysavsnittet handlar om att diskutera huruvida studiens resultat är i enlighet med 
tidigare forskning, om det förekommer brister eller begränsningar i tidigare litteratur 
inom området samt om den insamlade data genererar nya insikter (Hackley, 2003, s. 67). 
Vidare menar författaren att analysen kritiskt ska utvärdera de resultat som genererats och 
klargöras i logisk följd, som även anknyter till litteraturen. För att tematisera analysen 
och möjliggöra en tydlig koppling till studiens syfte, valde vi att kategorisera kapitlet 
efter de påverkansfaktorer som identifierats influera den digitala kundresan. Dessa 
faktorer har identifierats genom att utgå från de faktorer litteraturen föreslår, och jämföra 
dessa med de faktorer som varit mest framträdande i studiens resultat. Detta ledde till att 
vi reviderade vår konceptuella modell, då ny förståelse genererades för kunders 
beslutsprocess i den digitala miljön. Detta sätt att analysera är i linje med vår kombination 
av deduktivt och induktivt angreppssätt, eftersom resultatet då både kan analyseras i 
relation till tidigare forskning men även generera ny teoretisk förståelse. Vid kvantitativ 
forskning finns en hel del regler för hur analys bör eller ska gå till, medan det vid 
kvalitativ forskning inte finns några på förhand definierade tekniker för analys (Attride-
Stirling, 2001, s. 385; Bryman & Bell, 2011, s. 571; Trost, 2010, s. 147). Detta styrks 
vidare av Saunders et al. (2013, s. 556), vilka menar att det inte existerar ett standardiserat 
tillvägagångssätt att analysera kvalitativa data. Hur vi valt att framställa vår analys är 
därmed grundat i vad vi anser är bäst för att uppfylla studiens syfte och tydligt kunna 
koppla till studiens teoretiska referensram. Hackley (2003, s. 67) menar att det viktiga i 
en analys är att utvärdera och analysera data i relation till koncept och problem från 
teoretiska redogörelsen. 
 

4.6 Forskningsetik 
Denna studie utgår från etiska principer i form av informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitet- och anonymitetskrav samt nyttjandekrav. Dessa forskningsetiska 
kriterier är enligt Bryman (2011, s. 131) några av de huvudsakliga principerna vid 
forskning. Nedan redogör vi för varje kriterium samt diskuterar hur denna studie förhåller 
sig till dessa. 
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda personer om studiens 
syfte och få information om vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011, 
s. 131). För att säkerställa detta har respondenterna fått denna information vid två 
tillfällen, först vid den initiala kontakten och sedan i skedet precis innan intervjuerna 
skulle äga rum. De fick veta att studien handlar om e-handel, konsumtion av sportmode 
och att syftet med intervjuerna var att undersöka hur de handlar sportmode med hjälp av 
digitala enheter samt vad de tycker om detta. Utöver denna information informerades 
respondenterna om att uppsatsen skrivs på uppdrag av ett företag, samt att företaget 
kommer ta del av resultatet men att de i resultatet är anonyma. För att inte påverka 
respondenterna angav vi inte innan studien vilket företaget var.  
 
Samtyckeskravet handlar delvis om att deltagarna ska vara medvetna om att de själva har 
rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011, s. 132). Deltagarna informerades 
därför om att deras deltagande var frivilligt, att de har rätt att avsluta sitt deltagande 
närsomhelst utan att behöva ange en förklaring. Vi förtydligade även att de kan välja att 
avstå från att besvara enstaka frågor.  
 
Konfidentialitetskravet anspelar på principen att alla personer som deltar i studien, samt 
deras personliga uppgifter behandlas med konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 132). I denna 
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studie har samtliga respondenter fått fiktiva namn, och det finns inte möjlighet att utifrån 
resultatet räkna ut vem respondenten är. Den information som kan tänkas vara av 
personlig art och som framgår i studiens resultat berör respondenternas ålder och kön, 
vilka samtliga deltagare har gett godkännande till.  
 
Nyttjandekravet handlar om att den information som samlas in enbart ska användas i 
studiens syfte (Bryman, 2011, s. 132). Innan intervjuerna förtydligades detta genom att 
förklara denna princip samt vad studiens ändamål är.  
 
Samtliga respondenter informerades om dessa principer före intervjuerna, för att 
säkerställa att de var införstådda med deras rättigheter som deltagande i denna studie. 
Dessa principer har genomgående i studien varit grundläggande i behandling av insamlad 
data. 
  



 

 35 

5. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska insamlingen. Till att börja med ges 
en kortare presentation av de respondenter som har deltagit. Därefter redogör vi för hur 
respondenterna handlar sportmode på internet, vilken enhet de oftast använder och vad 
de tycker om detta. Detta presenteras genom beslutsprocessens tre övergripande steg. 
Avslutningsvis presenteras Rivia Sports praktiska insikter och en sammanfattande tabell 
av empirin. 
 
Samtliga respondenter har erfarenhet från att köpa sportmode online, både med hjälp av 
dator och mobiltelefon. Respondenterna visar på såväl likheter som skillnader i hur deras 
beslutsprocess ser ut, samt vad de anser är viktigt inom de olika stegen av 
beslutsprocessen.  
 
Amira är 22 år och jobbar. Hon beskriver sig själv som duktig på att handla på internet, 
och föredrar detta sätt att handla sportmode mot för att handla i butik. Amira gillar att bli 
inspirerad av bilder och upplever ofta att hon känner sig nöjd efter att ha handlat.  
 
Elsa är 29 år och jobbar. Träning är ett intresse hon lägger ner mycket tid på. Sportmode 
köper Elsa ungefär en gång i månaden, och då främst från samma sidor och varumärken. 
Hon tycker själv att hon influeras av personer hon ser upp till.   
 
Eva är 22 år och studerar och jobbar extra. Hon är väldigt träningsintresserad. För Eva är 
det viktigt att sportmode är snyggt, då hon nästan uteslutande har på sig sportmode till 
vardags.  
 
Lee är 23 år och jobbar. Hon är träningsintresserad köper sportmode ungefär en gång i 
månaden. Lee tycker att det är väldigt bekvämt med e-handel och använder sig av sociala 
medier för att hålla koll på nyheter inom sportmode.  
 
Meja är 24 år och studerar. Meja har tidigare varit aktiv idrottare, vilket resulterade att 
hon köpte sportmode oftare under den perioden. Numera köper Meja sportmode mest när 
hon behöver någonting nytt.  
 
Siri är 25 år och studerar. Hon är väldigt bekväm med att handla sportmode på internet 
och föredrar att handla via appar i sin telefon. Siri anser själv att hon är väldigt bunden 
till vissa varumärken.  
 
Soraya är 23 år och student. Hon är väldigt intresserad av mode och ser shopping som en 
hobby. Soraya föredrar att handla sportmode via appar på sin mobiltelefon och att handla 
från särskilda varumärken.  
 
Vera är 22 år och studerar. Hon föredrar att handla sportmode via datorn och har en positiv 
inställning till e-handel generellt. För Vera är sociala medier en inspirationskälla, och 
enligt henne själv påverkas hon undermedvetet av personer hon följer på sociala medier. 
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5.1 Före köpet 
5.1.1 Behovsupptäckt 
Respondenternas behovsupptäckt vid köp av sportmode skiljer sig åt. Meja brukar endast 
handla sådana produkter när hon behöver ett nytt plagg. Resterande respondenter handlar 
däremot när de vill ha någonting nytt. Amira, Vera, Elsa, Lee och Eva berättar att de ofta 
går in på hemsidor, och att de genom detta tillvägagångssätt hittar produkter de vill köpa. 
De berättar att de söker efter nyheter eller ibland bara tittar planlöst. Siri berättar även att 
hon söker nyheter eller tittar planlöst, fast via appar i hennes telefon.  
 
“Om jag blir inspirerad av hemsidor och bilder kan det hända att jag får en behovs-
känsla.” - Amira 
 
Lee uttrycker sig likt ovan citat från Amira. Hon berättar att hon till största del använder 
sig av Instagram på sin telefon, bland annat för att ha koll på nya kollektioner. Lee berättar 
att hon följer både återförsäljare och varumärkens egna profiler på Instagram. Hon säger 
att hon ofta tänker att hon vill köpa nyheter på grund av att hon tänker att alla andra 
kommer att köpa de produkterna, samt att hon vill hinna köpa innan produkterna blir 
slutsålda.  
 
“Det är ju oftast att man vet exakt dag och tid en nyhet släpps. Då måste man vara beredd 
och beställa för det händer ibland att det tar slut.” - Lee 
 
Soraya brukar också titta på sportmode på Instagram, och från reklam som visas i hennes 
flöde går hon sedan vidare och tittar på kläderna på försäljarens plattform. Hon berättar 
också att hon är medveten om att hon egentligen klarar sig på de kläder hon har, men att 
hon tycker om att handla nytt när hon hittar någonting hon tycker är snyggt. Vidare 
berättar hon att hon upplever att shopping är hennes hobby. 
 

5.1.2 Övervägning av alternativ 
En aspekt med e-handel som alla respondenter uppskattar är att det finns fler alternativ 
att välja bland än när de handlar i fysisk butik. Vera tycker dock att detta ibland upplevs 
som en nackdel, då hon ibland känner att hon får svårare att välja mellan produkter. Hon 
berättar att det ibland blir så pass mycket att hon blir matt och stänger ner sidorna hon har 
varit inne och kollat på, men att hon då brukar återuppta köpet vid ett senare tillfälle.  
 
När Amira behöver ett nytt klädesplagg brukar hon söka mer information och fundera 
längre innan hon köper, i jämförelse med produkter hon vill ha men kanske inte behöver. 
Vidare berättar hon att om hon vill ha någonting, men kanske inte har ett särskilt stort 
behov av det klädesplagget, brukar hon lägga mindre tid till att överväga olika alternativ 
och genomföra köpet snabbare.  
 
Siri förklarar att hennes process är trattformad. Hon berättar att hon kollar på många 
varumärken och sedan selekterar bland dessa innan hon väljer. Oftast använder sig Siri 
av de appar hon har installerade på sin telefon för att enkelt och smidigt kunna titta på de 
varumärken hon tycker om. Elsa kollar alltid först bland de varumärken hon vanligtvis 
brukar köpa från, när hon letar efter en produkt hon vill ha eller behöver. Hon säger dock 
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att hon ibland tittar hos andra varumärken också, men att hon sällan känner sig lika nöjd 
då.  
 
Soraya berättar att hon ofta går in på olika hemsidor på datorn, alternativt appar på 
telefonen, och tittar på sportmode. Om hon tycker någonting är fint lägger hon det i 
varukorgen, och sedan tittar hon vad hon har i varukorgen och rensar den. Sedan brukar 
hon fundera lite och selektera ytterligare. Hon säger att hon tycker om hemsidor som 
erbjuder en funktion där förslag på liknande produkter ges, samt att hon gillar de sidor 
som visar vilka andra produkter som är med på bilden. Hon tycker att det är irriterande 
när företag visar bilder som innehåller produkter som man inte kan köpa.  
 
Samtliga respondenter säger att de under detta steg av beslutsprocessen vid något eller 
flera tillfällen har bytt enhet för att fortsätta titta eller slutföra sitt köp. Amira berättar att 
hon ofta tittar på telefonen först, men att hon sedan letar upp produkten på datorn för att 
köpa eftersom hon tycker att det är enklare. Samtliga respondenter (förutom Siri) 
uttrycker att de väljer att övergå från telefonen till datorn för att få en bättre översikt och 
större bilder, då de annars är rädd för att missa något. Amira berättar även att hon ofta 
använder datorn när hon tittar på större och dyrare produkter, men att hon med telefonen 
kan titta på smågrejer. Siri förklarar att hon sällan byter från telefonen till datorn av den 
anledningen som Amira gör, eftersom hon använder appar för att shoppa och anser att 
utbudet egentligen är detsamma. Hon byter enbart till datorn om hon vill att det ska vara 
enklare att fylla i uppgifter.  
 
Elsa berättar att hon tidigare har kollat på sportmode på datorn men sedan valt att fortsätta 
kolla på telefonen för att hon inte har velat eller kunnat kolla på datorn mer, och att det 
exempelvis har berott på att hon har behövt ladda datorn. Hon förklarar dock att hon 
ibland känner att hon eventuellt kommer gå miste om någonting när hon shoppar på 
telefonen, och att hon därför föredrar att titta på datorn egentligen. Eva tycker att det är 
smidigt att byta enhet från mobiltelefon till dator eftersom hon har användarprofiler på 
de hemsidor hon använder för att köpa sportmode och att produkterna som hon har 
favoriserat, eller lagt i varukorgen, sparas även fast hon byter enhet. Meja brukar oftast 
upptäcka produkter på telefonen, exempelvis via Instagram och kollar då om produkten 
finns tillgänglig innan hon byter till datorn och kollar på produkten där. När Meja ska 
köpa en ny produkt förklarar hon att hon vet vad hon behöver, men att hon tittar på olika 
modeller. Detta gör hon ofta på samma hemsida, och sedan beställer Meja hem ett flertal 
av dessa modeller och provar plaggen hemma innan hon bestämmer sig för vad hon vill 
behålla. 
 
Vera och Soraya berättar båda två att de kan byta från dator till mobiltelefon för att 
fortsätta titta på sportmode, men att de egentligen föredrar att använda datorn. Soraya 
förklarar att hon ibland behöver använda datorn till någonting annat, exempelvis för att 
se serier, och att hon därför använder telefonen istället.  
 
“Om jag funderat på någonting när jag suttit med datorn framför mig och sen kommer 
jag på det senare igen, så kan jag lika gärna slå upp det på telefonen för att jag vet var 
jag ska gå liksom. I funderingsprocessen kan jag byta mellan dator och telefon.” – Vera 
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5.1.3 Sökning av information 
Sättet respondenterna söker information om produkter eller varumärken skiljer sig 
betydligt. Internet skapar möjligheten att lätt och snabbt hitta information kring 
produkter, såsom material, och det är även lätt att jämföra priser online. Någon som har 
ett stort intresse av produktmaterial, är Soraya. Hon berättar att hon alltid undersöker 
vilket material produkterna består av, och tittar noggrant på bilder på produktsidan. Ibland 
letar hon även upp produkten på andra hemsidor eller kanaler, för att se om ytterligare 
information om produkten går att hitta. Soraya brukar även kolla på produkten i olika 
färger för att bättre kunna se hur detaljer, exempelvis sömmar, ser ut. Lee, Elsa och Meja 
berättar att de nästan enbart tittar på produktbilder för att ta del av information om 
produkten. Vera säger att hon ibland byter mellan olika hemsidor för att jämföra 
produktbilderna precis som Soraya, samt att hon även söker fram produkten på Instagram 
för att se om det finns bilder på produkten i en mer vardaglig kontext. Siri söker sällan 
information om produkters funktion och material, utan tittar mestadels på produktens stil 
och utseende. 
 
“Jag har ett knep som jag brukar använda för att granska produkter. Jag kollar alltid på 
produkten i ljusa färger eller den färg som jag tycker minst om. För att utvärdera 
produkten zoomar jag in och tittar noggrant om det finns några skavanker. Om jag har 
granskat plagget så här och fortfarande tycker om det så kan jag köpa det.” - Soraya  
 
Eva, Lee, Vera, Soraya och Elsa berättar att de ofta väljer produkter från varumärken de 
har tidigare erfarenhet av, då de vet hur produkter från dessa varumärken är i komfort och 
prestanda. Siri tenderar också att välja klädesplagg från varumärken hon har tidigare 
erfarenhet av, men av anledningen att hon identifierar sig med dessa varumärken på ett 
stilmässigt plan. Amira säger att när hon handlar sportmode brukar hon välja att köpa från 
många olika varumärken, och att hon sällan handlar från ett och samma varumärke eller 
företag. De respondenter som berättar att de ofta handlar från samma varumärke eller 
hemsida berättar också att de vet vad de kan förvänta sig från företaget gällande 
köpevillkor och att de därför känner sig trygga samt litar på företaget. Vera berättar att 
hon brukar bedöma om företaget känns pålitligt eller inte genom hennes intryck av 
hemsidans design och layout. 
 
Ett annat sätt att ta del av information gällande produkter är recensioner. Vera berättar att 
hon läser recensioner när sådana finns lättillgängliga, och att hon litar mer på vad andra 
kunder säger än vad företaget kommunicerar. Hon tycker att det känns mer trovärdigt när 
en annan kund säger att en produkt är bra, i jämförelse med när ett företag påstår det. 
Vera berättar att hon avstår från att köpa om det enbart är recensioner som antyder att 
produkten är dålig. 
 
“Jag tar gärna del av information om produkters passform från recensioner från andra 
kunder, för där känns inte företaget helt genuint. Men om företaget kan garantera 
transparens så hade det ju varit perfekt.” - Vera  
 
Till skillnad från Vera berättar Meja att hon ofta läser recensioner, men att hon tycker att 
dessa kan vara missvisande och att hon därför hellre litar på personer i hennes närhet. 
Meja säger att hon ibland rådfrågar vänner, och att hon tror att hon påverkas av andras 
åsikter trots att hon egentligen känner sig säker i sin stil. Siri menar att hon påverkas 
mycket av vad personer i hennes omgivning anser, men att hon inte lägger särskilt stor 
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vikt vid recensioner. Vera, Lee och Amira berättar att de ofta rådfrågar personer i deras 
omgivning när de ska köpa sportmode på internet. 
  
“Jag rådfrågar ofta, för att vara säker på att jag verkligen vill ha det och därför gör jag 
också sällan impulsköp. Om det är stora saker så vill jag att någon annan ska hålla med 
mig, även om det inte spelar så stor roll så vill jag verkligen vara säker. Även om 
personen inte har samma smak som mig.” – Lee 
 

5.2 Köptillfället 
5.2.1 Beställning 
Alla respondenter, förutom Elsa, nämner enkelhet och smidighet som viktiga faktorer 
under beställning och köptillfället. Soraya berättar att hon tycker att det är många 
hemsidor som, enligt henne, har alldeles för många steg under själva köptillfället. Detta 
är något hon upplever är jobbigt. Hon berättar även att en anledning till att hon skulle 
kunna avbryta ett köpt i detta steg är att det krävs att hon skapar en användarprofil, vilket 
hon vidare beskriver som något som upplevs som ett hinder. Meja delar Sorayas åsikt om 
att det ska vara enkelt, utan för många steg.  
 
“Utcheckningsprocessen är viktigast, ibland lämnar jag walkover där. Speciellt ibland 
när det är skitlångt och många steg” - Meja 
 
Amira vill att det ska gå snabbt att beställa. Hon berättar att en anledning till att hon kan 
avbryta ett köp är att det tar för lång tid eller att några onödiga hinder uppstår. Amira tror 
själv att en anledning till att hon vill att det ska gå snabbt och smidigt att beställa, är för 
att hon ofta är på språng och därmed inte har tålamod nog. 
 
Vera, Meja och Eva är väldigt tydliga med att de föredrar att slutföra köp på sin dator. 
Alla tre tycker att de får bättre överblick över produkter och menyer, vilket gör att de 
upplever köpet som lättare. Även övriga respondenter tycker att de får bättre översikt när 
de handlar med hjälp av sina datorer. Amira och Lee tycker att köp ofta är lättare att 
genomföra på datorn, men de berättar att de inte föredrar en enhet över en annan under 
detta steg. Amira berättar att hon tycker att det är bekvämt att använda datorn, men att 
hon ändå tenderar att använda telefonen ibland. Detta förklarar hon är på grund av att hon 
alltid har med sig telefonen och tenderar att kolla på sportmode på den när hon känner sig 
uttråkad, eller när hon helt enkelt inte har med sig sin dator. Lee berättar att hon tidigare 
ofta valde att avsluta köp på sin dator, även om hon hade upptäckt och sökt information 
om produkten på telefonen. Detta är dock någonting som inte händer lika ofta nu, vilket 
hon tror kan bero på att hon känner sig mer bekväm med att handla med hjälp av sin 
mobiltelefon. Lee säger även att hon ibland använder båda enheterna för att genomföra 
ett köp. Hon berättar att ibland när hon köper på datorn använder hon telefonen för att 
bekräfta betalningen, genom Mobilt BankID.  
 
“Jag tror att jag hittar sådana saker på telefonen, men att jag går över till datorn när 
jag ska köpa” - Eva 
 
Siri föredrar, till skillnad från övriga respondenter, att genomföra köp via sin 
mobiltelefon. Hon berättar att hon tycker mer om att handla via appar som hon har laddat 
ned. Siri känner aldrig att hon behöver gå till datorn för att avsluta ett köp, men säger 
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samtidigt att hon skulle kunna tänka sig att använda sig av datorn ifall en sida hon vill 
besöka inte är tillräckligt mobilanpassad. Soraya förklarar att hon oftast tycker att hon får 
bättre översikt på datorn och därför slutför beställningar där, men hon säger även att hon 
använder mobilen om hon kan använda sig av en app. 
 
“Det känns så bekvämt med appar för jag har ändå Mobilt BankID på mobilen, och jag 
låser upp kortet där.” - Siri 
 
Vera, Elsa och Eva berättar att de ibland handlar på impuls, och att det oftast händer när 
någonting är på rea. Lee säger att hon sällan gör impulsköp men att det kan hända om det 
är rea, hon förklarar dock att hon sällan är nöjd när hon köper på impuls, eftersom hon då 
har köpt för att det var billigt snarare än att hon verkligen ville ha produkten.   
 
“Jag är ingen impulsköpare, om jag köper någonting så är jag ganska noga och det är 
för att jag verkligen vill ha det”. - Lee 
 
Soraya berättar att hon påverkas mycket av externa faktorer, såsom väder och årstid och 
att hon därför ibland köper på impuls. Hon förklarar att hon under våren ofta känner sig 
inspirerad att köpa nya kläder samt att hon vissa dagar känner sig glad och positiv, och 
att detta kan få henne att göra impulsköp. Hon säger dock att hon även köper på impuls 
när produkter är nedsatta i pris, men då menar hon att det är viktigt att hon kan skicka 
tillbaka produkterna gratis om de inte passar. Amira berättar likt Soraya att hon köper på 
impuls när hon känner att hon vill köpa någonting och kan triggas av att hemsidan eller 
bilderna är inspirerande. Siri förklarar att hon inte köper sportmode på impuls eftersom 
hon anser att det är produkter i en högre prisklass, vilket hon sällan köper på impuls. Meja 
menar att hennes impulsköp oftast sker via telefonen, eftersom det är mer lättillgängligt 
där och eftersom hon exponeras för mer reklam där.  
 

5.2.2 Betalning 
Eva är den enda av respondenterna som lyfter upplevd säkerhet som en viktig faktor under 
köptillfället. Hon berättar att hon en gång blev lurad, då hon betalat för en produkt som 
aldrig levererades, och att denna upplevelse har fått henne att vara försiktigare när hon 
handlar online. Efter denna upplevelse berättar Eva att hon numera alltid väljer faktura 
som betalsätt, då det känns som ett säkrare alternativ. Även Meja och Elsa berättar att de 
föredrar att betala via faktura, av anledningen att det är skönt att inte behöva ligga ute 
med pengar ifall det är något som inte passar och de måste skicka tillbaka produkten. 
Meja vill även att det ska gå fort när hon betalar, och att hon ska slippa hämta kortläsare. 
Amira tycker att det är enklare att slutföra köpet på sin dator av anledningen att hon har 
hennes bankuppgifter sparade på den enheten. Siri väljer bara faktura som betalsätt om 
hon ska genomföra större köp, annars föredrar hon att använda sig av Mobilt BankID för 
att betala direkt.  
 
“När jag köper på nätet väljer jag nästan alltid faktura, för jag vill inte betala för något 
om jag inte har sett det förut.” - Meja 
 
Vera tycker att det ska vara tydligt vilka betalalternativ och vilka villkor hon har vid ett 
köp. Hon fortsätter med att berätta att hon ibland har upplevt det som svårt att hitta vart 
eventuella rabattkoder ska fyllas i, något hon benämner som ett irritationsmoment. Denna 
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upplevelse delar Soraya. Soraya föredrar inget särskilt betalsätt, för henne är det istället 
viktigt att försäljaren erbjuder många olika betalsätt. 
 

5.3 Efter köpet 
5.3.1 Kundservice 
Det finns många tjänster efter genomfört köp som ett företag kan erbjuda. Alla våra 
respondenter har någon gång varit i kontakt med företaget efter att de mottagit deras 
varor. Meja var tydlig med att berätta att hon ibland inte var sugen på att ha någon 
personlig interaktion, vilket var en av anledningarna till att hon tycker om att handla på 
internet. Meja tycker dock inte att en chatt som dyker upp på sidan är en bra idé.  
 
“… obehagligt, jag vill vara ifred på hemsidan.” - Meja 
 
Siri berättar om ett tillfälle då hon fick fel produkt levererad till sig. Hon valde då att 
använda sin mobiltelefon för att ta kontakt med företaget via deras Twitter-konto. Enligt 
Siri hade en av hennes vänner använt sig utav den tjänsten och hen hade fått svar väldigt 
snabbt, vilket var anledningen till att hon vände sig till den kanalen. Siri berättar vidare 
att hon dock inte hade fått något svar, vilket resulterade i att hon valde att maila företaget 
angående produkten. Hon fortsätter med att förklara att hon egentligen föredrar att ha 
kontakt med företag via mail, eller genom att läsa färdiga svar på hemsidan. Även Elsa 
och Lee har valt att kontakta företag via mail efter genomfört köp. Lee berättar att hennes 
kommunikation med företag alltid brukar gå bra, och att hon inte har upplevt något 
problem när hon har kommunicerat via mail.  
 
Vera pratar om reklamationer och att hon tycker att det känns lättare att reklamera i butik. 
Hon motiverar detta med att förklara att hon tycker att det är skönt att kunna resonera 
med en annan person ansikte mot ansikte, samt kunna få information direkt utan att 
behöva vänta. Hon berättar att hon aldrig har genomfört en reklamation på internet och 
att detta kan vara anledningen till att hon inte tycker att det är lika bekvämt. Att företag 
ibland erbjuder fri returnering tycker Soraya är något som tyder på att företaget tror på 
sina produkter.  
 

5.3.2 Engagemang 
Huruvida respondenterna recenserar eller rekommenderar en produkt eller ett varumärke 
skiljer sig något. Eva berättar att hon ibland rekommenderar en produkt till kompisar, 
men att det i sådana fall sker om de uttryckligen har bett henne om råd. Vera och hennes 
kompisar brukar dela information och rekommendera produkter till varandra. Soraya 
Amira, Meja, Lee och Elsa berättar att de kan rekommendera produkter som de tycker 
har bra kvalitet eller är prisvärda till personer i deras omgivning. Siri förklarar att hon 
sällan rekommenderar produkter eller varumärken till andra eftersom hon vill ha en viss 
integritet med sin stil.  
 
Eva och Elsa recenserar sällan produkter de har köpt på internet och berättar att de ibland 
kan få mail om att företaget vill att de ska besvara ett formulär. Eva anser att det tar för 
lång tid för att hon ska känna att hon vill göra det, och att hon ibland påbörjar att besvara 
formuläret men att om det tar för lång tid avbryter hon. Amira delar Evas åsikt om att det 
tar för lång tid att recensera någonting, men att om det skulle hända skulle det vara ifall 
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hon anser att produkten skiljer sig anmärkningsvärt från vad som utlovats. Hon skulle 
kunna tänka sig att recensera någonting om hon fick någon form av ersättning för det. 
Även Soraya berättar att hon skulle kunna tänka sig att besvara en enkät från företaget 
om hon får någonting i gengäld. Vera säger precis som Amira, att hon eventuellt skulle 
recensera om produkten antingen är riktigt bra eller riktigt dålig. Hon berättar dock att 
hon tycker det är lite knepigt när företag erbjuder rabatt på nästa köp om de recenserar 
eller besvarar en enkät.  
 
“… jag fick ett erbjudande på 15 % vid nästa köp om jag recenserade, vilket kändes lite 
konstigt. För då hade jag ju redan köpt, så det lockade inte mig då.” - Vera 
 

5.4 Rivia Sports 
Företaget Rivia Sports tror att deras målgrupp är väldigt bekväm med att handla online, 
och berättar att den enhet som de flesta använder för att besöka företagets kanaler är 
mobiltelefonen. Vidare berättar företaget att de, utifrån statistik, kan dra slutsatsen att 
deras kunder använder mobiltelefonen till att besöka deras kanaler i sociala medier, och 
då främst Instagram, för att hämta inspiration. De berättar dock att majoriteten av köpen 
från deras hemsida slutförs på dator, något de kan utläsa från egen insamlad statistik.  
 
Vidare tror de att kunder brukar surfa runt bland flera olika märken för att utvärdera olika 
produkter. De tror även att samlingssidor för varumärken används för att få upp ögonen 
för nya varumärken och för att jämföra dessa. Företaget tror även att kunder upptäcker 
nya varumärken genom att följa inflytelserika personer på Instagram. De berättar att de 
tror att dessa personers bilder med kläder är en stor inspirationskälla för deras kunder, 
vilket är varför de arbetar mycket med profiler de tror influerar deras målgrupp. 
 
Företaget berättar att de tror att bra produktbilder, tydliga beskrivningar av produkterna 
och en välfungerande sida är av stor vikt för deras kunder när de handlar sportmode på 
internet. Just information om produkterna är något som företaget tror är viktigt för kunder. 
Denna information tror de att kunder föredrar att ta del av på respektive produktsida, och 
om inte tillräcklig information finns där, måste den vara listad på någon typ av FAQ-sida 
(en sida med frekvent ställda frågor och svar på dessa). 
 
Företaget berättar att de tror att en smidig process är av stor vikt för kunden, för att 
säkerställa att köpet slutförs. Under själva köptillfället berättar företaget att de tror att 
kunder upplever säkra betalningsalternativ som en viktig faktor. Samt att sidan ska ha 
snabba laddningstider, något de arbetar för att säkerställa på deras egna hemsida. De 
berättar även att de tror att det är viktigt för kunden att varumärket känns trovärdigt. 
Ibland händer det att kunder inte genomför köp, trots att de har lagt produkter i 
varukorgen eller spenderat lång tid på sidan. Detta tror Rivia Sports beror på att vissa 
barriärer uppstår vid köptillfället, exempelvis att frakten kostar för mycket. Vidare 
berättar de att långsamma sidor också kan vara en anledning till att köp avbryts, då detta 
kan få kunder att tappa tålamodet.  
 
Rivia Sports berättar att de arbetar aktivt med flera olika strategier för att få konsumenter 
att välja deras varumärke. Företaget lyfter bland annat att de jobbar med annonsering i 
sociala medier. De förklarar vidare att de anser att det är viktigt att kunden kommer i 
kontakt med varumärket vid rätt tillfälle.  
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Efter en order har blivit slutförd brukar Rivia Sports skicka ett automatiserat mail till 
kunden där de ber kunden svara på frågor. Företaget berättar att frågorna berör kundens 
upplevelse av att handla av Rivia Sports, kvalitén på produkterna samt om kunden saknar 
någonting eller har några önskemål. Rivia Sports tror att det är uppmaningar från dem 
som varumärke som får kunder att välja att svara på dessa typer av frågor och recensera 
produkter. Vidare berättar företaget att de tror att det kunder väljer att recensera produkter 
om de får en belöning för att göra det, eller att kunden är väldigt missnöjd med produkten 
i sig.  
 

5.5 Sammanfattning av resultat 
För att sammanfatta empirin väljer vi att presentera en översiktlig sammanställning av 
respondenternas svar. Vad som framgår i denna tabell är respondenternas mest 
framträdande beteenden i beslutsprocessen. Vi har även inkluderat vilken digital enhet 
som föredras, då detta är av vidare relevans att analysera i kommande kapitel. Vad som 
kunde utläsas från insamlad data är att surfplattor inte används till lika stor del som 
datorer och mobiltelefoner, varpå vi därför inte kommer att vidare analysera surfplattors 
betydelse.  
 
Tabell 2. Sammanställning av resultat 
 Före köpet Köptillfället Efter köpet 

Amira 

Behovsupptäckt sker vid 
planlöst tittande på hemsidor 
(mobilt och via dator) 
 
Använder initialt 
mobiltelefonen, byter ibland till 
dator för att få bättre översikt 

Snabb och smidig 
beställning/betalning 
 
Indifferent mellan dator och 
telefon 

Föredrar att maila företaget när 
behov av kompletterande 
tjänster/kundservice uppstår 
 
Lågt engagemang 

Lee 

Bevakar specifika varumärken 
och deras produktnyheter på 
Instagram 
 
Använder både dator och telefon 
före köpet 

Enkelt och smidigt köptillfälle 
 
Lättare att genomföra köp på 
dator, men numera bekväm med 
att genomföra köp via 
mobiltelefonen 

Föredrar att maila företaget när 
behov av kompletterande 
tjänster/kundservice uppstår 
 
Lågt engagemang 

Soraya 

Hämtar inspiration på Instagram 
 
Använder både telefon och 
dator, men föredrar oftast dator 

Enkelt och smidigt köptillfälle 
 
Föredrar dator, möjligtvis 
mobilanpassad sida (app) 
 

Enkla alternativ för kompletterande 
tjänster/kundservice 
 
Lågt engagemang 

Meja 

Handlar vid behov 
 
Använder först mobiltelefonen, 
byter till dator för att få bättre 
översikt 

Snabbt och smidigt köptillfälle 
 
Föredrar dator 

Vill inte ha personlig service via en 
hemsida men vill att det ska vara 
enkelt att använda kompletterande 
tjänster/kundservice 
 
Lågt engagemang 

Siri 

Behovsupptäckt sker vid 
planlöst via appar på telefonen 
 
Tycker att sådana appar är lätta 
att navigera 

Enkelt och smidigt köptillfälle 
 
Föredrar telefonen, om det är 
mobilanpassat 

Föredrar lättillgänglig och snabb 
hjälp från kundservice 
 
Mycket lågt engagemang 

Elsa 
Behovsupptäckt sker vid 
planlöst tittande på hemsidor 
(mobilt och via dator) 

Enkelt och smidigt köptillfälle 
 

Föredrar att maila företaget när 
behov av kompletterande 
tjänster/kundservice uppstår 
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Använder initialt 
mobiltelefonen, byter ibland till 
dator eller surfplatta för att få 
bättre översikt 

Indifferent mellan dator och 
telefon  

Lågt engagemang 

Vera 

Behovsupptäckt sker vid 
planlöst tittande på hemsidor 
(mobilt och via dator) 
 
Använder först mobiltelefonen, 
byter till dator för att få bättre 
översikt 

Enkelt, smidigt och tydligt 
köptillfälle 
 
Föredrar dator 

Säkra och trygga kompletterande 
tjänster/kundservice 
 
Lågt engagemang 

Eva 

Behovsupptäckt sker vid 
planlöst tittande på hemsidor 
(mobilt och via dator) 
 
Använder först mobiltelefonen, 
byter till dator för att få bättre 
översikt 

Enkel, smidig och säkert 
köptillfälle 
 
Föredrar dator 

Enkla alternativ för kompletterande 
tjänster/kundservice 
 
Lågt engagemang 

    

Rivia 
Sports 

Tror att behovsupptäckt sker på 
telefonen. Speciellt i kanaler 
som kunder anser vara 
inspirerande, såsom sociala 
medier.  

Köp genomförs helst på dator. De 
tror att kunder uppskattar smidiga 
köptillfällen utan stora hinder.  

Tror att kunder kan recensera eller 
rekommendera om de får en 
belöning för att göra det. 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet i relation till den teoretiska 
referensramen. Ett av studiens syften är att identifiera vilka enheter och kanaler som 
föredras under de olika stegen av beslutsprocessen, samt varför dessa föredras. 
Rubrikerna för analysen har hämtats från bearbetningen av empirin, och kommer att 
presentera de påverkansfaktorer vilka vi tolkar är influerande för val av enhet under 
kunders beslutsprocess och upplevelse, då de köper sportmode online. 
 

6.1 Kundens motiv 
Hirschman och Holbrook (1982) beskriver kunder antingen som problemlösare (drivna 
av utilitaristiska motiv) eller individer som söker nöje och stimulation (drivna av 
hedonistiska motiv). Det är tydligt att det existerar många olika känslor, eller mål, som 
motiverar shopping. Synen på kunder har med tiden ändrats och senare forskning inom 
konsumentbeteende har valt att se kunder som individer som söker en tillfredsställande 
upplevelse av hela tjänsteerbjudandet (Schmitt, 1999), och att de därför kan drivas av 
både utilitaristiska och hedonistiska motiv i sin shopping (Childers et al., 2001 s. 514). 
Alla respondenter gör skillnad på de köp de gör, genom att antingen förklara att de handlar 
något för att det exempelvis är snyggt, eller för att de faktiskt behöver produkten. Vi 
tolkar det därmed som att respondenterna kan drivas av både hedonistiska och 
utilitaristiska motiv, och att motivet kan skilja sig åt från gång till gång. 
  
Respondenterna berättar bland annat att de tittar planlöst, bevakar sociala medier för att 
ha koll på nyheter, och en respondent beskriver e-handel som en hobby. Detta leder oss 
till att anta att samtliga respondenter har genomfört köp som drivits av hedonistiska 
motiv. Att respondenterna oftast drivs av hedonistiska motiv när de handlar på internet är 
i linje med det resonemang som Childers et al. (2001, s. 527) och To et al. (2007, s. 785) 
för, vilka menar att e-handel är starkt influerat av hedonistiska motiv och att kunder 
önskar en underhållande upplevelse när de handlar online. Som tidigare nämnt beskriver 
många av respondenterna att de ofta hittar produkter när de planlöst tittar på hemsidor, 
appar eller sociala medier. Detta planlösa tittande tolkas som att respondenterna använder 
shopping som ett tidsfördriv och att shopping online därmed kan ses som en 
underhållande aktivitet. Beteendet tar sig vidare uttryck i att många av respondenternas 
behovsupptäckt sker på deras mobiltelefon, vilket är en enhet som de bland annat 
beskriver som lättillgänglig och inspirerande. Många av respondenterna nämner 
inspiration som en viktig faktor i steget före köpet. Då många respondenter berättar att de 
hämtar inspiration från sociala medier skulle detta således kunna vara en förklaring till 
varför mobiltelefonen föredras under de tidigare skedena av före köpet. Detta är i enlighet 
med hur Rivia Sports tror att deras kunder beter sig på den kanalen, nämligen att de 
använder sociala medier för inspiration kring sportmode och att upptäcka nya varumärken 
- vilket är en anledning till att många sedan besöker deras hemsida via telefonen. Ansari 
et al. (2008, s. 70) menar att marknadsföringsaktiviteter, på exempelvis sociala medier 
kan fortsatt leda kunden in på kanaler på samma enhet.  
  
En av respondenterna är tydlig med att skilja på hur hon beter sig när hon ska köpa 
sportmode hon har ett faktiskt behov av, till skillnad från när hon handlar för kul. Likt 
andra respondenter förklarar hon att hon är mycket mer noggrann med att söka 
information om produkter hon har ett uttalat behov av. Förutom att använda sig av olika 
kanaler för att ta del av denna information brukar hon även rådfråga personer i sin närhet. 
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Hon förklarar även att hon föredrar att ta del av informationen om produkten på datorn, 
då hon upplever att hon får bättre överblick. Fortsättningsvis skiljer sig detta från när hon 
köper saker för kul, då kan hon lika gärna söka information om produkten och genomföra 
köpet via sin telefon. Detta beteende är i enlighet med det som litteraturen föreslår, 
nämligen att individer som drivs av utilitaristiska motiv spenderar mer tid på att söka 
information om produkter före köp (Keng Kau et al., 2003, s. 153; Rohm & Swaminathan, 
2004, s. 754). Av denna anledning tolkar vi det som att köp som drivs av utilitaristiska 
motiv består av en längre och mer utförlig process före köpet. Det är vidare intressant att 
detta verkar ta sig uttryck i respondenternas val av enhet. Trots att alla respondenter är 
vana användare av både mobiltelefon och dator, är det en klar majoritet som tenderar att 
föredra att använda sig av datorn i fall där vi tolkar det som att de behöver en förstärkt 
känsla av trygghet och kontroll. Exempelvis när det handlar om en produkt som 
respondenten upplever som viktig, och hon drivs av utilitaristiska motiv i sin shopping.  
  
En av studiens respondenter förklarar ingående hur hon söker information om produkter 
i den digitala miljön, samt delar med sig av sina tips för att bättre kunna utvärdera plaggets 
kvalitet på internet. Hon föredrar digitala enheter som möjliggör att hon kan se 
produktbilder tydligare, då hon gärna vill kunna zooma in för att bättre se material och 
färg. De kanaler hon upplever möjliggör detta bäst är mobila appar eller hemsidor på 
datorn. Respondenten berättar även att hon är väldigt intresserad av kläder, men att hon 
sällan handlar för att hon faktiskt behöver något nytt. Istället tycker hon att det är roligt 
att handla sportmode, och ser detta som sin hobby. Vi tolkar detta som att denna 
respondent drivs av hedonistiska motiv med sin shopping. Detta beteende går dock emot 
den observation som beskrivits ovan, nämligen att omfattande informationssökning är ett 
resultat av utilitaristiska motiv. En anledning till detta undantag skulle kunna förklaras 
med respondentens involveringsgrad gentemot sportmode. Goldsmith och Flynn (2005, 
s. 281) förklarar att desto högre involveringsgrad en kund upplever gällande produkter, 
desto mer involverad är denne i sökning av information om dessa. Då respondenten 
uttrycker sig på ett sätt som indikerar hög involveringsgrad skulle därför hennes 
omfattande informationssökning, över de olika enheterna och kanalerna, kunna vara ett 
resultat av detta. Att valet av enheter och kanaler kan påverkas av kundens 
involveringsgrad är något som tydligt föreslås i litteraturen (Goldsmith & Flynn, 2005; 
Jones & Kim, 2010; Puccinelli et al., 2009).  
 
Bilgihan et al. (2016, s. 106) menar att en av de viktigaste utmaningarna för företag som 
vill optimera kundens upplevelse, är att förstå vad kunderna förväntar sig. När det 
kommer till köptillfället är alla respondenter väldigt överens om vad de förväntar sig av 
en utcheckningsprocess. De nämner alla att de vill att den ska vara snabb, smidig och 
enkel. Detta var något som alla respondenter höll med om, vilken enhet de än föredrog 
att genomföra köpet på och vare sig de drevs av hedonistiska eller utilitaristiska motiv. 
Således tolkas köptillfället inte påverkas av kundens motiv i samma utsträckning som 
exempelvis steget före köpet, då kundens förväntningar på detta steg inte skiljer sig 
avsevärt.  
 

6.2 Den digitala miljön 
Många respondenter upplever att digitala faktorer och attribut påverkar deras upplevelse 
när de handlar på internet, vilket vi tolkar som att den digitala miljön i kundresan är av 
betydelse för både beslutsprocessen och kundupplevelsen. En aspekt som är framträdande 
från samtliga respondenter är att de använder olika enheter och kanaler under de olika 
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stegen av beslutsprocessen. Litteraturen på området visar, i enlighet med det 
respondenterna berättar, att kunders val av kanal korrelerar med det steg i 
beslutsprocessen de befinner sig i (Arikan, 2008, s. 9; Dohlakia et al., 2010, s. 88; Neslin 
et al., 2006, s. 101; Sands et al., 2016, s. 62).  
 
I denna studie delas före köpet in i olika typer av aktiviteter: behovsupptäckt, 
informationssökning och övervägning av alternativ. Respondenterna berättar att de ofta 
upptäcker produkter på telefonen. En del menar att detta sker för att de mestadels 
använder mobila appar till att handla sportmode, medan resten berättar att de finner 
inspiration via sociala medier på sin mobiltelefon. De respondenter som vanligtvis inte 
genomför köp via mobila appar upplever ändå mobilen som en lättillgänglig enhet, med 
många inspirerande kanaler - såsom sociala medier. Dessa respondenter berättar dock att 
när de vill söka mer information om en produkt, eller överväga olika alternativ, tenderar 
de att byta enhet från mobiltelefon till dator. Samtliga respondenter berättar att de 
uppskattar att de kan se bilder i större format på datorn, samt enklare kan jämföra mellan 
olika hemsidor och andra informationskällor. Även de respondenter som tycker om att 
handla via mobila appar föredrar att utföra dessa aktiviteter via datorn, om de upplever 
att den mobila hemsidan inte är tillräcklig mobilanpassad och lättnavigerad. 
Användarvänliga funktioner bidrar till ett högre upplevt värde under beslutsprocessen 
(Kim et al., 2013, s. 368).  
 
En annan del av processen som kan påverka kundupplevelsen, är själva köptillfället. 
Något som visat sig ha stor betydelse är att köptillfället ska vara smidig, enkel och snabb. 
Flertalet respondenter förklarar att de under köptillfället vill att processen ska bestå av få 
steg och att det inte ska uppstå några hinder. Detta är även någonting som företaget Rivia 
Sports berättar att de har insikt och förståelse för. Företaget förklarar att de arbetar för att 
säkerställa att beställning och betalning ska ske smidigt, och försöker undvika barriärer 
som kan förhindra att köpet slutförs. Litteraturen visar i linje med detta att det är viktigt 
att hemsidor har en väl fungerande infrastruktur (Parasuraman et al., 1985, s. 230), samt 
att flödet genom processen är avgörande för upplevelsen (Novak et al., 2000, s. 24).  
 
Ytterligare någonting som är av betydelse under köptillfället är att intuitiva funktioner 
bidrar till kunders upplevda värde, nöjdhet och engagemang (Kim et al., 2013, s 368). 
Vad resultatet från denna studie visar är att respondenterna uppskattar intuitiva lösningar, 
de vill att kanalerna ska vara integrerade och att utcheckningsprocessen går snabbt. En 
respondent förklarar exempelvis att hon genomför köp på hennes dator för att hon har 
hennes betalningsuppgifter sparade, vilket innebär att hon inte behöver fylla i dessa vid 
varje nytt köptillfälle. Likt henne föredrar majoriteten av respondenterna att slutföra köp 
via datorn, eftersom de får bättre översikt samt att de inte vill missa delar av köptillfället, 
exempelvis att fylla i rabattkoder. Detta kan tolkas som att kunder uppskattar intuitiva 
funktioner, samtidigt som de vill ha en viss nivå av kontroll över köpet. Novak et al. 
(2000, s. 24) förklarar att det är viktigt att det finns en balans mellan kunders teknologiska 
kunskap och nivån av komplexitet i processen. Vilket innebär att navigationen inte ska 
vara för svårhanterlig och samtligt ge kunden en känsla av kontroll.  
 
Det faktum att många av respondenterna föredrar att byta enhet under beslutsprocessen, 
av den anledning att de lättare vill kunna utvärdera produkter, går vidare att tolka som att 
respondenterna tycker att upplevelsen under dessa steg är sämre om aktiviteten utförs på 
mobiltelefonen. Med andra ord verkar den digitala miljön på mobilen anses vara mer 
anpassad efter aktiviteterna som sker före köpet, medan datorn är en enhet med attribut 
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som lämpar sig bättre för aktiviteter där kunden upplever att hen måste ha bättre kontroll 
och trygghet - såsom köptillfället eller när hen ska överväga olika alternativ. Istället för 
att utvärdera produkterna fysiskt tar kunderna del av visuell information från olika 
kanaler, läser produktrelaterad information och recensioner. En respondent berättar 
exempelvis att hon använder sociala medier för att kunna se produkten i en mer vardaglig 
miljö. Detta är något hon upplever att de produktbilder företag erbjuder ofta saknar. En 
annan respondent förklarar att hon alltid granskar bilder noggrant, samt att hon ofta 
upplever att hon saknar tillräckligt detaljerade bilder. Detta är i linje med Overmars och 
Poels (2015, s. 251) resonemang. Författarna menar att statiska bilder och text inte alltid 
är tillräckligt för att presentera viktiga karaktärsdrag hos produkter, vilket denna 
respondents beteende visar prov på. Företaget Rivia Sports förklarar att de tror att kunder 
utvärderar olika produkter och varumärken genom att titta på olika kanaler, exempelvis 
olika hemsidor eller sociala medier. De förklarar vidare att de tror att kunder värderar att 
ta del av information om genom bra produktbilder och tydliga, informativa beskrivningar.  
 
Neslin et al. (2006, s. 101) poängterar att hur väl integrerade kanaler är också påverkar 
kunders val av kanal under beslutsprocessen. Vad respondenterna i denna studie berättar, 
är i linje med författarnas resonemang och visar att respondenternas upplevelse påverkas 
fördelaktigt av att de kan fortsätta processen mellan olika kanaler, utan att behöva starta 
om på nytt. Många respondenter förklarar att de ofta sparar produkter eller lägger till de 
i varukorgen, och när de sedan byter enhet uppskattar de om dessa produkter ligger kvar. 
Ingen av respondenterna uttrycker sig på ett sådan sätt att de väljer särskilda kanaler på 
grund av att dessa är väl integrerade, men vi tolkar det som att väl integrerade kanaler 
bidrar till en positiv upplevelse under beslutsprocessen. Detta är i enlighet med litteratur 
kring omnichannel som menar att kunder ska kunna handla över olika kanaler i en sömlös 
upplevelse (Beck & Rygl, 2015, s. 170; Brynjolfsson et al., 2013, s. 23).  
 

6.3 Tidigare erfarenheter 
Samtliga deltagare i denna studie har erfarenhet av att handla med hjälp av såväl 
mobiltelefon som dator. De respondenter som har större erfarenhet av att använda 
mobilen till att köpa sportmode visade svagare incitament till att byta enhet under 
beslutsprocessen. En respondent förklarar exempelvis att hon ofta köper sportmode via 
appar, eftersom hon anser att dessa är likvärdiga hemsidor på datorn i användarvänlighet. 
En annan respondent förklarar att hon föredrar att handla med hjälp av datorn, men att 
hon tror att det främst beror på tidigare vanor och erfarenheter. I enlighet med vad dessa 
respondenter berättar, menar Montoya-Weiss et al. (2003, s. 451) att en individs tidigare 
erfarenhet av e-handel och olika enheter eller kanaler är avgörande för beslut och 
beslutsprocessen.  
 
E-handel har ökat tillgången till information, något som respondenterna också nämner, 
samt att kunder exponeras för information eller kommunikation från varumärken i flera 
olika kanaler. Broilo et al. (2016, s. 194) menar att detta har lett till att kunder upplever 
choice overload, vilket syftar till att en individ utsätts för många val och information, 
samt att detta leder till att individen får svårare att ta ett beslut. En respondent i denna 
studie uttrycker att hon tycker att den ökade tillgången till information och det ökade 
utbudet som e-handel innebär kan vara av nackdel. Hon förklarar att hon får svårare att 
välja mellan produkter, och att det ibland slutar med att hon blir matt och därför avbryter, 
eller pausar, processen.   
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Kundens tidigare erfarenheter vid shopping tenderar också att visa sig i annat än val av 
kanal genom beslutsprocessen. Samtliga respondenter berättar att de föredrar att handla 
sportmode från varumärken som de redan är bekanta med. Den främsta anledningen till 
att respondenterna väljer att handla från samma varumärken är för att de har tidigare 
erfarenhet från dessa och därför vet vad de kan förvänta sig. Förutom att söka extern 
information om varumärken och produkter, är kundens varumärkeskännedom en intern 
informationskälla som kunder använder sig av (Park och Stoel, 2005, s. 157). Den ökade 
tillgången till externa informationskällor, samt fenomen såsom choice overload, har lett 
till att kunder ibland utsätts för stora mängder av liknande eller tvetydig information. 
Walsh et al. (2007, s. 713) menar att detta kan leda till att kunden hamnar i ett mentalt 
tillstånd, kallat consumer confusion. Respondenterna berättar, som tidigare nämnt, att de 
oftast väljer att handla från samma varumärken. Vi tolkar det som att detta skulle kunna 
vara en reaktion på consumer confusion. Walsh et al. (2007, s. 713) menar vidare att ett 
sätt för kunder att hantera consumer confusion är att lojaliteten mot varumärken ökar. 
Med andra ord blir betydelsen av interna informationskällor ett sätt att hantera ökad 
information från externa källor. Om respondenternas varumärkeslojalitet är en reaktion 
på oförmågan att hantera den ökande valmöjligheten e-handel innebär, eller om det är 
grundat i positiva tidigare erfarenheter av det varumärket går inte att säga. Men vi tolkar 
dessa som två möjliga förklaringar till respondenternas lojalitet.  
 
Engagemang efter köpet innefattar aktiviteter som går bortom konsumtion av produkt, 
exempelvis rekommendationer, recensioner och andra aktiviteter som kan influera ett 
varumärke (Doorn et al., 2010, s. 253). I denna studie visar samtliga respondenter på lågt 
engagemang efter köpet, då de berättar att de nästan aldrig recenserar eller 
rekommenderar sportmode på internet. Hennig-Thurau et al. (2004, s. 50) har identifierat 
fem huvudsakliga faktorer som motiverar kunder till att recensera på internet; i omtanke 
till andra kunder, självhävdelse, social fördelar, ekonomiska incitament och vid behov av 
råd. Några av respondenterna berättar att de skulle kunna tänka sig att skriva en recension 
om de skulle få något i gengäld av företaget, men de flesta respondenter uttrycker tydligt 
att recensioner är något de aldrig har skrivit tidigare och förmodligen aldrig kommer att 
skriva i framtiden. Även vid en dålig upplevelse är det många respondenter som berättar 
att de förmodligen inte skulle orka ta sig tid att lämna en recension. Dellarocas et al. 
(2006, s. 284) förklarar att individer med negativa och positiva upplevelser visar på högre 
engagemang, i jämförelse med de individer som har haft en medelmåttig upplevelse. Vi 
tolkar detta som möjlig anledning till varför respondenterna sällan recenserar, då ingen 
av respondenterna berättar att de har haft en anmärkningsvärt bra eller dålig upplevelse. 
Företaget Rivia Sports förklarar att de, i enlighet med respondenterna, tror att kunder kan 
tänka sig att recensera eller rekommendera ett varumärke om de får en belöning eller om 
de är väldigt missnöjd med produkten.  
 
Respondenterna berättar, trots deras negativa inställning till att skriva recensioner, att de 
ibland gillar att ta del av sådan information. Exempelvis berättar en respondent att 
anledningen till att hon läser recensioner är för att hon anser att dessa ger ärliga och 
transparenta åsikter, samt att hon litar mer på information från andra kunder än från 
företaget. Detta är i enlighet med vad Cheung et al. (2015, s. 2511) framför, alltså att 
kunder till stor del förlitar sig på sociala relationer, opinionsledare och rekommendationer 
i deras beslutsprocess. 
 



 

 50 

6.4 Branschspecifika påverkansfaktorer 
Ett syfte med denna studie är att undersöka vilken påverkan branschspecifika faktorer har 
på kundens beslutsprocess. Vid köp av sportmode online är en stor skillnad, gentemot att 
köpa i butik, att kunder inte kan fysiskt utvärdera produkterna innan köp. Detta är en typ 
av risktagande för kunder som handlar online (Kim och Lennon, 2010, s. 257; Kim och 
Lennon, 2013, s. 49; Overmars & Poels, 2015, s. 252; Rodrigues et al., 2017, s. 89; Van 
Kerrebroeck et al., 2017, s. 893). Samtliga respondenter i denna studie berättar att de är 
medvetna om detta men att de ändå handlar online. Respondenterna använder olika 
kanaler och enheter för att ta del av produktrelaterad information och för att utvärdera 
olika alternativ, vilket vi tolkar som ett sätt att kompensera för avsaknaden att fysiskt 
kunna utvärdera produkterna. Park och Kim (2003, s. 16) menar att kunder baserar sina 
beslut på annan information än den faktiska upplevelsen, exempelvis genom videos på 
internet eller andras rekommendationer på internet. Vad som är viktigt att ta i beaktning 
är att kunder i större utsträckning kan ta del av information från kanaler som inte ägs av 
varumärket, exempelvis genom bilder på Instagram och videos på Youtube. 
 
Många respondenter berättar att de brukar beställa hem olika storlekar eller modeller, för 
att kunna prova i hemmet. Vilket vi tolkar som ännu ett sätt för respondenterna att hantera 
den risk som kommer med att köpa produkter online. Att respondenterna föredrar att söka 
information före köpet på en större enhet, likt datorn, styrker vår tolkning. Detta för att 
datorn upplevs som en enhet vars funktioner och attribut möjliggör bättre översikt. 
Respondenterna tycker att de lättare kan se produktbilder på datorn och byta mellan sidor 
för att jämföra produkter, medan mobila kanaler används som ett komplement för 
informationssökning. 
 
Resultatet i denna studie visar att det är av betydelse att vidare diskutera hur 
beslutsprocessen ser ut när kunder handlar sportmode online. Utifrån vår analys av 
resultatet anser vi att den konceptuella modell (se Figur 3, s. 23) som använts inte kan 
förklara branschspecifika aspekter i beslutsprocessen. För att ta hänsyn till detta har den 
konceptuella modellen modifierats. Denna förklaras och illustreras i avsnittet nedan.  
 

6.5 Beslutsprocessen vid köp av sportmode online 
Vi har modifierat den konceptuella modellen då resultatet av denna studie har visat att 
branschspecifika faktorer är av betydelse för kunders beteenden och aktiviteter genom 
beslutsprocessen.  
 
Modellen visar fortfarande att kundupplevelse (t) är något som skapas genom kundresan. 
Kundresan består av kundens beslutsprocess. Utifrån studiens resultat kan vi se att 
kunders upplevelse (t) påverkas av deras tidigare upplevelser (t-n) och vi har därför valt 
att fortsatt inkludera denna del i vår konceptuella modell. Då tidigare kundupplevelse (t-
n) har visat sig påverka (t), tolkar vi det som att framtida kundupplevelse (t+n) påverkas 
av tidigare kundupplevelse, vilket är varför vi har valt att inkludera detta i 
konceptualiseringen trots att detta inte är något som undersöks specifikt i denna studie.  
 
Utifrån studiens resultat har ny förståelse för kunders aktiviteter och beteenden genererats 
inom den branschspecifika kontext denna studie undersöker. Vi kan se att aktiviteten 
övervägning inte sker uteslutande under före köpet när kunder köper sportmode online. 
Detta tolkar vi är en reaktion på att kunder inte kan utvärdera produkter fysiskt före köp, 
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vilket vidare har lett till en mer omfattande informationssökning före köpet samt att 
övervägning även sker i steget efter köp. Övervägning har därför lagts till i den 
konceptuella modellen under detta steg och illustreras med röd text i modellen. 
 

 
 
Figur 4. Ny konceptualisering av kundupplevelse genom den digitala kundresan  
Källa: Egen illustration 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom att återkoppla till studiens 
forskningsfråga: “Hur influerar användandet av olika enheter kundens beslutsprocess 
och upplevelse under en digital kundresa?”. Vidare diskuterar vi studiens teoretiska och 
praktiska bidrag med avseende på studiens resultat och syfte. Avslutningsvis diskuteras 
studiens begränsningar och förslag till framtida forskning. 
 

7.1 Slutsatser 
I denna studie har vi undersökt hur kunder som handlar sportmode på internet använder 
sig utav olika enheter och kanaler under kundresan, och hur detta influerar kunders 
beslutsprocess och upplevelse. Studien visar att kunder som handlar sportmode via e-
handel använder olika enheter och kanaler, samt att dessa tar olika stor plats genom de 
olika stegen av beslutsprocessen. Detta ser vi som ett resultat av att de olika enheterna 
och kanalerna har olika attribut, vilka kunderna upplever som mer eller mindre lämpade 
för särskilda steg i deras beslutsprocess. Således kan vi se att användandet av olika 
enheter och kanaler influerar kundupplevelsen.  Sammantaget visar resultatet att 
användarvänligheten på de olika kanalerna är en influerande faktor för kundupplevelsen.  
 
Resultatet av denna studie visar att mobilen som enhet, och sociala medier som kanal, har 
stor betydelse för kunders behovsupptäckt före köpet, samt att kunder föredrar om detta 
steg upplevs som inspirerande och underhållande. Att mobilen är en enhet som anses vara 
lättillgänglig har vidare bidragit till enhetens roll under kunders behovsupptäckt. Därför 
kan vi se att mobila kanaler kan användas som ett sätt för företag att initialt kommunicera 
med kunder och leda kunden till de egna kanalerna.  
 
Kunder tenderar att byta enhet före köpet, antingen då de söker information om produkten 
eller när de överväger olika alternativ. Att detta sker beror på att datorn som enhet lämpar 
sig bättre för att hantera en större mängd information på. Detta för att datorn upplevs som 
lätt att navigera, samt låter kunder ta del av mer detaljerad visuell information. Utifrån 
denna studie kan vi se att visuell produktinformation har stor betydelse för kunders 
upplevelse i deras informationssökning. Således är det viktigt att företag verksamma 
inom den undersökta branschen är medvetna om branschspecifika faktorer som påverkar 
kunders upplevelse i detta steg, exempelvis avsaknaden av fysisk utvärdering och därefter 
utvecklar lösningar som minimerar kunders upplevda risk.  
 
Att kunder använder flera enheter och olika kanaler för att handla sportmode på internet, 
samt att de byter mellan dessa innebär att de behöver fungera mer sammanlänkat för att 
säkerställa en likvärdig upplevelse över alla enheter. Resultatet av studien visar att kunder 
önskar integrerade kanaler, där kundresan kan ske över olika enheter utan att processen 
behöver startas om för att kunden byter enhet. Denna studie kan därför bekräfta tidigare 
forskning, om att kunder önskar sömlösa processer som kan ske var och när som helst, 
samt att detta påverkar deras upplevelse och underlättar processen. Detta kan vidare leda 
till att kunder utsätts för färre barriärer under kundresan, vilket denna studie visar kan 
minska risken för att köpet inte slutförs. 
 
Under köptillfället föredras datorn som enhet. Detta går att förklara med att kanaler 
upplevs som användarvänliga på den enheten, vilket ger kunder en större känsla av 
trygghet och kontroll. Det har visat sig i studiens resultat att köp generellt upplevs lättare 
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att genomföra på dator än på telefon, om inte köpet på telefonen görs via en app. 
Sammantaget är användarvänlighet en avgörande faktor under detta steg för att säkerställa 
en bra kundupplevelse. Även om kunder önskar användarvänliga och intuitiva funktioner, 
är det viktigt att de fortfarande upplever att de har kontroll över processen. Därför är det 
viktigt att företag erbjuder snabba, användarvänliga och intuitiva beställning- och 
betalsätt, samtidigt som de ger kunden en viss nivå av kontroll.  
 
Efter köpet är ett steg av beslutsprocessen till störst del består av konsumtion. Vad vi 
dock kan utläsa från resultatet av denna studie är att kunder av sportmode online, har ett 
lågt engagemang i steget efter köpet eftersom de sällan recenserar eller rekommenderar. 
Studien visar att när kunder är i behov av kundtjänst efter ett köp, uppskattar de att 
personligen kunna ta kontakt med företaget, antingen via sociala medier eller via mail. 
Det går inte att till lika stor del utläsa hur de olika enheterna och kanalerna påverkar 
upplevelsen av denna aktivitet i beslutsprocessen. 
 
Förutom dessa faktorer har vi även identifierat påverkansfaktorer som vi anser är 
specifika för den undersökta branschen. Då kunder som köper sportmode på internet inte 
kan utvärdera produkten fysiskt innan köp sker en mer omfattande informationssökning 
för att minimera den upplevda risken av e-handel. En annan influerande faktor är 
involveringsgraden, vilken vi kan konstatera är hög inom den undersökta 
produktkategorin. Utifrån resultatet av denna studie kan vi se att involveringsgraden tar 
sig uttryck i kunders beteende före köp, i form av mer ingående informationssökning. 
Detta är i enlighet med det som presenterats i litteraturen. 
 

7.2 Teoretiskt bidrag 
Ett av studiens syften är att utforska den branschspecifika kontexten och dess inverkan 
på beslutsprocessen. Vi anser att denna teoretiska kunskap är av relevans, då det vidare 
lägger grund för framtida forskning kring kundens upplevelse av att köpa sportmode 
online. Vi har i denna studie utgått från en konceptualisering (se Figur 2, s. 20) av Lemon 
och Verhoef (2016, s. 77). Författarna konceptualiserar kundens upplevelse som något 
som skapas genom kundresan och beslutsprocessen. Resultatet från denna studie utvidgar 
författarnas konceptualisering, då den har tillämpats och utforskats kontextspecifik och 
sedan reviderats utifrån den nya förståelse denna studie har genererat. 
 
Det forskningsgap denna studie har undersökt berör kundupplevelse och 
beslutsprocessen, och hur dessa områden influeras av en digital kundresa bestående av 
olika enheter, vilka är efterfrågade forskningsområden (Anderl et al., 2016; Lemon & 
Verhoef, 2016; Sands et al., 2016; Bommel et al., 2014; Lemon & Verhoef, 2016; Neslin 
et al., 2006). Genom att använda teorier som berör kundbeteende, kundupplevelse samt 
e-handel och sätta dessa inom en branschspecifik kontext har vi bidragit till forskningen 
inom digitala kundresor. Detta har gjorts genom att vi har identifierat vad som påverkar 
kunders val av digitala kanaler, vilka enheter/kanaler som föredras under vilka steg av 
beslutsprocessen samt vilka underliggande motiv som driver kunder i den digitala miljön.  
 
Det kvalitativa angreppssättet som studien tillämpar har även bidragit till den fördjupade 
förståelsen för kunders agerande Anderl et al. (2016, s. 200) menar saknas. Vi har bidragit 
till förståelse för varför kunder föredrar specifika kanaler och enheter under 
beslutsprocessens olika steg. Detta kan fungera som komplement till studier som istället 
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har undersökt området kvalitativt genom att kartlägga kunders beslutsprocess i den 
digitala miljön. 
 

7.3 Praktiskt bidrag och rekommendationer 
Företag som bedriver försäljning av sportmode på internet i flera kanaler på olika enheter 
samt kan använda sig av dessa insikter för att nå bättre förståelse för kunders beteende i 
den digitala miljön.  
 
Som litteraturen föreslår, är det viktigt för företag som vill förbättra kundupplevelsen att 
skapa en förståelse för kunders förväntningar under kundresan. Från denna studie kan vi 
se att dessa förväntningar skiljer sig åt något, beroende på vilket mål och motiv kunden 
har med handlingen. Vad som går att utläsa från denna studie är att kunder av sportmode 
på internet till största del drivs av hedonistiska motiv. Dessa kunder värdesätter en 
inspirerande, tillgänglig och snabb kundresa. Detta tar sig sedan uttryck i dessa kunders 
val av kanal, exempelvis behovsupptäckt på mobil. Att kunderna byter kanal före köpet 
behöver inte ses som något negativt i sig, men utifrån studiens resultat skulle det vara 
fördelaktigt att utveckla mobila kanaler så att dessa upplevs som mer användarvänliga 
genom hela kundresan. Detta för att kunna möta kunders förväntningar. Vidare kan vi 
utifrån studiens resultat konstatera att företag kan dra nytta av att erbjuda integrerade 
kanaler, då detta är något som skapar en positiv kundupplevelse genom beslutsprocessen.  
 
Vidare kan vi se att kunder i stor utsträckning påverkas av sociala faktorer under 
kundresan, exempelvis från kundrecensioner och opinionsledare. Detta innebär att kunder 
och företag till stor del även interagerar i kanaler som inte ägs av företaget. Utmaningen 
som företag står inför är hur de ska kunna ha kontroll över dessa kanaler och säkerställa 
att varumärket uppfattas korrekt. 
 
Ytterligare en relevant aspekt som studien visat, berör köptillfället. Kunder önskar en 
utcheckningsprocess som är snabb och fungerar intuitivt, men önskar samtidigt en viss 
upplevd kontroll. Därför är det av relevans för företag att utforma en digital infrastruktur 
som möjliggör detta. Oavsett vilken enhet eller kanal kunder väljer att slutföra sitt köp 
på, är en väsentlig faktor att kunden upplever att beställning och betalning går smidigt.  
 
Resultatet av studien visar att när kunder handlar sportmode på internet, uppskattar de att 
kunna ta del av andra kunders åsikter om produkter men att de själva har ett lågt intresse 
till att faktiskt recensera. För att erbjuda denna funktion, krävs det att företag förbättrar 
deras tillvägagångssätt gällande hur de samlar in åsikter från kunder. Då denna studie 
visar att kunder har ett lågt engagemang efter köpet, men att recensioner samtidigt är en 
funktion som uppskattas, identifierar vi detta som ett förbättringsområde för företag 
verksamma inom branschen. 
 

7.4 Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 
Denna studie har identifierat vilka digitala kanaler som konsumenter av sportmode 
föredrar under de olika stegen av beslutsprocessen, samt att dessa val korrelerar med 
kundens initiala motiv och influerar upplevelsen under beslutsprocessen. Vi ser ett behov 
av ytterligare fördjupningsstudier inom området, då innovativa tekniska lösningar 
ständigt ökar kunders valmöjligheter av kanaler.  
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Utifrån tidigare forskning, observerade trender och studiens resultat kan vi se att kunders 
mobiltelefoner tar allt mer större plats under kundresan. Med hänsyn till detta hade det 
varit intressant att vidare utforska mobilens roll genom beslutsprocessen, genom mer 
specificerad forskning på denna enhet och de mobila kanalerna. Denna studie har 
undersökt hur användandet av olika kanaler påverkar upplevelsen, men för att få en mer 
detaljerad och fokuserad förståelse för specifika kanaler föreslår vi att dessa även kan 
undersökas separat.   
 
Med hänsyn till att denna studie endast har undersökt en specifik bransch, och inte är 
syftad att generalisera, tycker vi att det vidare hade varit av intresse att utforska ämnet 
inom andra branscher. Detta känns relevant i och med att e-handel visar på positiv trend, 
och inte bara inom branschen denna studie har undersökt. Vidare anser vi att det är av 
intresse att undersöka andra branscher då vi i studien har identifierat faktorer som är 
specifika för den undersökta branschen. Då dessa faktorer har visat sig påverka 
beslutsprocessen, är det intressant att veta mer om sådana faktorer också existerar inom 
andra branscher i den digitala miljön. 
 
Utifrån denna studie är det inte möjligt att utläsa om användandet av olika enheter 
påverkar kunders upplevelse under steget efter köpet, vilket beror på att detta steg till stor 
del består av konsumtion av produkten. Detta anser vi vara en begränsning med denna 
studie och föreslår därför att framtida forskning fokuserar på detta steg i relation till den 
digitala miljön. Resultatet av denna studie visar vidare att engagemanget efter köpet är 
lågt, samt att kunder inte gärna recenserar eller rekommenderar sportmode. Varför kunder 
har lågt engagemang för denna produkttyp är någonting vi ser som ett framtida 
forskningsområde. Det kan även vara av relevans att undersöka hur engagemanget efter 
ett köp för denna bransch skiljer sig mot andra branscher.  
 
I denna studie har touchpoints inte undersökts. Vad som dock kan utläsas från studiens 
resultat samt litteraturen, är att touchpoints och hur dessa interaktionspunkter är 
utformade kan påverka kundupplevelsen. Av denna anledning ser vi ett intresse i att 
framtida forskning inkluderar dessa interakationskanaler, för att vidare undersöka vilken 
typ av påverkan de har på kundens upplevelse och beslutsprocessen.  
 
Utifrån den konceptualisering denna studie skapat inom den specifika kontext som 
undersöks, ser vi att det krävs ytterligare forskning som konceptualiserar kundupplevelse 
genom den digitala kundresan. I och med att vi i denna studie reviderat den ursprungliga 
modellen ser vi att det finns ett behov av att utveckla och testa modeller för den digitala 
kundresan inom olika kontexter. Det är även av betydelse att vidare undersöka den 
konceptualisering som skapats i denna studie inom samma kontext, genom att exempelvis 
testa den teoretiska förståelse som genererats. 
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8. Sanningskriterier och etiska implikationer 
I detta kapitel presenteras de sanningskriterier studien har tagit hänsyn till. Detta för att 
ge läsaren möjlighet att själv kunna bedöma studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med 
en redogörelse av de etiska implikationer studien kan komma att ha. 
 

8.1 Sanningskriterier  
Studier inom företagsekonomisk forskning utgår vanligen från tre kriterier för att bedöma 
studiens kvalitet och trovärdighet; reliabilitet, validitet och replikerbarhet (Bryman & 
Bell, 2017, s. 378). Dessa kriterier är dock inte lika bra lämpade för kvalitativa studier 
som för kvantitativa studier. Vid kvalitativa metoder menar Bryman och Bell (2017, s. 
381) att studier istället kan bedömas utifrån trovärdighet, vilket innefattar fyra 
delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. Hur 
denna studie har förhållit sig till dessa kriterier redogörs nedan.  
 
Tillförlitlighet 
Detta kriterium motsvarar kriteriet för intern validitet,  (Bryman & Bell, 2017, s. 380) 
vilket innebär att studien har genomförts i enlighet med de regler som finns samt att 
resultatet presenteras korrekt (Bryman & Bell, 2017, s. 381). Ett sätt att säkerställa detta 
är att presentera studiens resultat för de som medverkat. För att detta ska uppfyllas har vi 
erbjudit de medverkande respondenterna att ta del av studiens resultat samt de 
transkriberingar som gjorts efter deras intervjuer. Detta gjordes för att respondenterna 
skulle få möjlighet att bedöma ifall vi hade presenterat en rättvis bild av dem. Utav de 
åtta respondenter som deltog i studien, var det två som ville ta del av och kontrollera 
empirikapitlet. Ingen av de som tog del av resultatframställningen hade några 
invändningar eller anmärkningar. Detta anser vi stärker kriteriet för tillförlitlighet i denna 
studie.  
 
Överförbarhet 
Kriteriet för överförbarhet motsvarar kriteriet för extern validitet, vilket handlar om 
huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra studier (Bryman & Bell, 2017, s. 
380). Kvalitativa studier utgår ofta från ett fåtal individer, och resultatet är därför sällan 
generaliserbart. Av denna anledning handlar överförbarhet istället om hur tät och detaljrik 
insamlad data är, där en mer detaljerad data gör att studien i större utsträckning går att 
överföra till andra kontexter (Bryman & Bell, 2017, s. 382). Resultatet från denna studie 
anses inte kunna generaliseras till andra kontexter eller situationer, eftersom den har ett 
tydligt fokus mot en specifik bransch. Det kan dock förekomma likheter inom branscher 
som har liknande egenskaper, och resultatet kan därför vara av nytta inom andra 
situationer av den anledningen. Trots detta vill vi poängtera att resultatet inte är 
generaliserbart. Det är även av betydelse att poängtera att insamlad data från Rivia Sports, 
gällande deras insikter kring kunders beteende och upplevelse, inte kan tala för andra 
företag verksamma inom samma bransch.  
 
Pålitlighet 
Kriteriet för pålitlighet innebär att säkerställa att studien har redogjorts för på ett 
tillfredsställande sätt (Bryman & Bell, 2017, s. 382). Kriteriet kan jämföras med 
reliabilitet i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 380). Detta kriterium har 
säkerställts då vi genomgående i studien har varit transparenta med vårt tillvägagångssätt, 
tydligt visat på våra ställningstaganden samt motiverat de val som har gjorts.  



 

 57 

 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Detta kriterium motsvarar studiens objektivitet, vilket handlar om att säkerställa att 
forskaren handlat eller agerat i god samt att forskaren inte medvetet låtit sina personliga 
värderingar påverka studien (Bryman & Bell, 2017, s. 383). För att förhålla oss till detta 
kriterium redogör vi i början av rapporten för bakgrunden till studien, och förklarar vilken 
förförståelse vi besitter inom ämnet. Under studiens gång har vi aktivt arbetat för att 
behålla en objektivitet gentemot insamlad data samt hållit våra personliga åsikter utanför. 
 

8.2 Samhälleliga implikationer 
Framsteg inom forskning kan leda till förändringar i samhället, vilket kan komma att 
skapa situationer som kräver svåra moraliska avvägningar (Johansson, 2011, s. 247). 
Utifrån detta resonemang anser vi att det är viktigt att föra en diskussion kring vilka 
effekter vår forskning kan komma att ha. Vi har i denna studie identifierat att kunder 
använder olika enheter under den digitala kundresan, och att kunder generellt önskar att 
dessa ska vara mer integrerade. Detta har lett oss till att föreslå skapandet av nya digitala 
lösningar för att skapa en mer sömlös upplevelse, vilket vi har presenterat som en praktisk 
rekommendation för företag verksamma i branschen.  
 
Ett sätt att skapa sömlösa kundresor är att spara information om kunder, genom att låta 
dessa skapa användarprofiler. Många av respondenterna i denna studie hade skapat 
sådana profiler på hemsidor, men var negativt inställda till att behöva göra det ifall detta 
upplevdes som ett tvång. I samband med att en ny lag instiftas i Sverige under våren 2018, 
vilken berör hur företag får behandla personuppgifter (Datainspektionen, 2018), ser vi en 
problematik i hur företag framöver ska kunna erbjuda innovativa digitala lösningar och 
samtidigt ta hänsyn till etiska problem gällande personligt anpassade kundresor.   
 
Respondenterna i denna studie har tydligt visat sig drivas av hedonistiska motiv i sin 
handling online, och har även visat en medvetenhet på att företag som skapar inspirerande 
kommunikation vidare skapar en känsla av behov. Respondenterna har även tydligt 
förklarat att de sällan köper saker de faktiskt behöver. Detta anser vi vara en av de största 
samhälleliga implikationerna i denna bransch, då marknadskommunikationen tydligt 
syftar till att skapa behov och uppmuntra till konsumtion. Den etiska implikationen anser 
vi således vara den negativa miljöpåverkan detta skapar.  
 
Vi har i denna studie identifierat att övervägning av produkter inom sportmode sker efter 
köp för att kunder inte kan göra en fysisk utvärdering innan köp. Det har även visat sig 
att kunder därför väljer att beställa produkter i olika storlekar, för att sedan returnera 
produkter inte vill behålla. Detta anser vi leder till ytterligare miljöpåverkan i form av 
transporter. För företag kan detta bli ett svårt avvägande, då ett sätt att eliminera risken 
med e-handel och möjliggöra övervägning efter köp är att göra det enkelt för kunder att 
returnera.  
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Appendix  
Appendix 1. Intervjuguide  
 

Fråga Teori Analys/Syfte 

Allmänt om respondenten 

Kan du berätta lite om dig själv 
och hur gammal du är? 

Ansari et al. (2008), Verhoef et 
al. (2009) 

Inledande fråga som även kan ge 
insikt om individuella faktorer 
som kan behöva tas hänsyn till. 
 

Hur bekväm är du med att 
handla online? 

Perea et al. (2004), Montoya-
Weiss et al. (2003) 

Skapa förståelse för 
respondenternas tidigare 
erfarenheter och vanor i den 
digitala miljön. 
 

Vad tycker du om att handla 
online? 

• I jämförelse till att 
handla i butik? 

 

Childers et al. (2001), To et al. 
(2007), 
Perea et al. (2004) 

Skapa en förståelse av 
respondenternas generella 
intryck av e-handel. 

Olika kanaler 

Hur ofta använder du din dator? 
• Vad använder du den 

oftast till? 
• Brukar du shoppa 

online med hjälp av 
din dator? 

• Berätta vad du tycker 
om att använda datorn 
för att handla online. 
 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa förståelse för hur 
respondenterna använder sig av 
de olika enheterna och vilka 
aktiviteter som de vanligtvis 
utför på dessa. 

Hur ofta använder du din 
mobiltelefon? 

• Vad använder du den 
oftast till? 

• Brukar du shoppa 
online med hjälp av 
din mobil? 

• Berätta vad du tycker 
om att använda 
mobilen för att handla 
online. 
 
 
 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa förståelse för hur 
respondenterna använder sig av 
de olika enheterna och vilka 
aktiviteter som de vanligtvis 
utför på dessa. 

Hur ofta använder du din 
surfplatta? 

• Vad använder du den 
oftast till? 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa förståelse för hur 
respondenterna använder sig av 
de olika enheterna och vilka 
aktiviteter som de vanligtvis 
utför på dessa. 
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• Brukar du shoppa 
online med hjälp av 
din surfplatta? 

• Berätta vad du tycker 
om att använda din 
surfplatta för att 
handla online. 
 

Brukar du vid något tillfälle 
byta mellan dessa enheter när 
du shoppar? 

• Av vilken anledning? 

Arikan, (2008), Dohlakia et al. 
(2010), Sands et al. (2016), 
Grewal et al. (2017), Keen et al. 
(2004) 

Vi vill nå ökad förståelse av 
respondentens beteende på de 
olika kanalerna, samt om en viss 
kanal föredras under ett visst 
skede av beslutsprocessen. 
 

Beslutsprocessen 

Kan du berätta om ett tillfälle 
du köpt sportmode online? 

• Vad upplevde du som 
bra/mindre bra den 
gången? 
 

Tauber (1972), Puccinelli et al. 
(2009), Lada et al. (2014) 

Var det ett behov som 
upptäcktes eller påverkade något 
annat, exempelvis en lust att 
köpa något nytt? 

Hur söker du information om 
produkter du är intresserad av 
att köpa?   
Vart föredrar du att ta del av 
den informationen? 
 

Broilo et al. (2016), Park & Kim 
(2003), Walsh (2007) 

Vi vill veta mer om hur 
respondenten söker information 
samt i vilken kanal hen föredrar 
att utföra denna aktivitet. 

Vad är viktigt för dig när du 
köper sportmode? 

• Vad värdesätter du?  
• Pris, mode, kvalitet, 

trender, varumärke 
 

Keng Kau et al. (2003), Rohm & 
Swaminathan (2004), Puccinelli 
et al., (2009) 

Drivs respondenten av 
hedonistiska eller utilitaristiska 
motiv? Hur involverad är 
respondenten i köpet? 

Hur påverkas du av andras 
åsikter? 

Park & Kim (2003), Tauber 
(1972), Verhoef et al. (2009) 
 
 

Hur påverkar sociala faktorer 
beslutsprocessen? 

Brukar du oftast veta exakt vad 
du är ute efter eller händer det 
att du väljer mellan olika 
alternativ? 

• Hur brukar du komma 
fram till valet?  

• Är det alltid samma 
sida/varumärke/typ av 
produkt? 

 

Kang et al. (2014), Court et al 
(2009), Kim et al. (2008) 

Skapa förståelse för hur 
respondenten överväger mellan 
olika alternativ. 

Vad är viktigt för dig under 
själva köptillfället? 

• Exempelvis: tydliga 
instruktioner, tydlig 
information, 
bekräftelse, betalning 
 

Puccinelli et al. (2009), 
Frambach et al. (2007), Kim et 
al. (2008) 

Stämmer respondenternas svar 
överens med de faktorer 
litteraturen presenterar? 
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Vad skulle kunna få dig att 
avbryta ett köp? 

• Exempelvis: 
otydlig/otillräcklig 
information, pris, 
leveranstid, negativa 
kommentarer 
 

Puccinelli et al. (2009), 
Frambach et al. (2007), Kim et 
al. (2008), Lada et al. (2014) 

Vi vill veta vilka faktorer som 
kan få respondenten att inte 
fullfölja köpet. 

Vad skulle få dig att köpa 
sportkläder på impuls? 

• På vilken enhet tror du 
att det är mest troligt 
att detta skulle kunna 
hända? 

 

Meyer & Schwager (2007) Vad driver respondenten i 
beslutsprocessen? 

Vad skulle kunna få dig att 
rekommendera eller recensera 
en produkt eller ett varumärke? 

Doorn et al. (2010) Vi vill ta reda på vad som kan 
påverkar kundens engagemang 
efter köp. 

Kundupplevelse 

Berätta om en gång du känt dig 
nöjd efter att du köpt 
sportkläder online? 

• Vilken enhet? 

Alderson (1957),  
Hirschman & Holbrook (1982), 
Thompson et al. (1989), Schmitt 
(1999), Pine & Gilmore (1998), 
Verhoef et al. (2009) 
 

Vi vill veta vilka faktorer som 
stått ut genom kundresan och 
påverkat respondentens 
upplevelse på ett positivt sätt. 

Berätta om en gång du känt dig 
missnöjd efter att du köpt 
sportkläder online? 

• Vilken enhet? 

Alderson (1957),  
Hirschman & Holbrook (1982), 
Thompson et al. (1989), Schmitt 
(1999), Pine & Gilmore (1998), 
Verhoef et al. (2009) 
 

Vi vill veta vilka faktorer som 
stått ut genom kundresan och 
påverkat respondentens 
upplevelse på ett negativt sätt. 

Avslutande fråga 

Är det något du skulle vilja 
tillägga? 
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Appendix 2. Intervjuguide Rivia Sports 
 

Fråga Teori Analys/Syfte 

Allmänt om Rivias Sports målgrupp 

Hur bekväm tror ni att er 
målgrupp är med att handla 
online? 

Perea et al. (2004), Montoya-
Weiss et al. (2003) 

Få en överblick av Rivias Sports 
insikter gällande kunders 
tidigare erfarenheter. Detta för 
att tidigare upplevelser kan 
påverka i senare kundresor. 
 

Olika kanaler 

Hur tror ni att er målgrupp 
använder deras dator, och till vad? 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa en förståelse för hur 
Rivia Sports tror att kunder 
använder sig av olika enheter 
och vilka aktiviteter som de tror 
sker på vilka enheter/kanaler. 
 

Hur tror ni att er målgrupp 
använder deras telefon, och till 
vad? 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa en förståelse för hur 
Rivia Sports tror att kunder 
använder sig av olika enheter 
och vilka aktiviteter som de tror 
sker på vilka enheter/kanaler. 
 

Hur tror ni att er målgrupp 
använder deras surfplatta och till 
vad? 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa en förståelse för hur 
Rivia Sports tror att kunder 
använder sig av olika enheter 
och vilka aktiviteter som de tror 
sker på vilka enheter/kanaler. 
 

Vilka enheter 
(dator/telefon/surfplatta) använder 
kunder för att besöka era kanaler? 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa en förståelse för hur 
Rivia Sports tror att kunder 
använder sig av olika enheter 
och vilka aktiviteter som de tror 
sker på vilka enheter/kanaler. 
 

Vilka enheter använder kunder för 
att slutföra köp hos er? 

Sands et al. (2016), Beck & 
Rygl. (2015) 

Skapa en förståelse för hur 
Rivia Sports tror att kunder 
använder sig av olika enheter 
och vilka aktiviteter som de tror 
sker på vilka enheter/kanaler. 
 

Hur tror ni kunder använder olika 
enheter (telefon/surfplatta/dator) 
för ett och samma köp? 

Arikan, (2008), Dohlakia et al. 
(2010), Sands et al. (2016), 

Vi vill nå ökad förståelse av 
företagets insikter gällande 
kunders beteende på de olika 
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Grewal et al. (2017), Keen et al. 
(2004) 

kanalerna. Föredras en viss 
kanal under ett visst skede av 
beslutsprocessen? 
 

Beslutsprocessen 

Vad tror ni är viktigt för era 
kunder när de handlar sportmode 
online? 

Keng Kau et al. (2003), Rohm 
& Swaminathan (2004), 
Puccinelli et al., (2009) 

Få förståelse för vad företaget 
tror driver kunders shopping av 
sportmode, samt hur 
involverade kunder är i 
beslutsprocessen. 
 

Vilken typ av information tror ni 
är viktiga för kunder? (Ex: 
produktinformation, information 
om varumärket, leverans osv) 
 
Hur tror ni att kunder söker denna 
information? 
 
Var tror ni att kunder föredrar att 
ta del av den här informationen? 
 

Broilo et al. (2016), Park & Kim 
(2003), Walsh (2007) 

Vi vill veta mer om hur de tror 
att kunder söker information 
samt i vilken kanal de föredrar 
att utföra denna aktivitet. 

Hur tror ni att kunder påverkas av 
sociala faktorer, från 
inflytelserika profiler och från 
personer i deras omgivning? 
 

Park & Kim (2003), Tauber 
(1972), Verhoef et al. (2009) 

Hur tror Rivia Sports att kunder 
påverkas av sociala faktorer 
beslutsprocessen? 

Vad tror ni är viktigt för kunder 
under själva köptillfället? 
 

Puccinelli et al. (2009), 
Frambach et al. (2007), Kim et 
al. (2008) 

Är säker betalning en viktig 
faktor? Vad tror Rivia Sports att 
kunder värdesätter under 
köptillfället? 
 

Vad tror ni får kunder att handla 
på impuls? 
 

Meyer & Schwager (2007) Ta reda på Rivia Sports insikter 
gällande impulsköp. 
 

Av vilka anledningar tror ni att 
kunder väljer att avbryta ett köp? 

Puccinelli et al. (2009), 
Frambach et al. (2007), Kim et 
al. (2008), Lada et al. (2014) 
 

Vi vill veta vilka faktorer som 
de tror påverkar kunder till att 
inte fullfölja köpet. 

Av vilka anledningar tror ni att en 
kund väljer att recensera en 
produkt? 
 
Av vilka anledningar tror ni att en 
kund väljer att rekommendera en 
produkt? 
 

Doorn et al. (2010) Vi vill genom denna fråga 
undersöka hur Rivia Sports tror 
att kunder recenserar eller 
rekommenderar sportmode de 
köpt online. 



 

 73 

Kundupplevelse  

Hur arbetar ni för att få kunder att 
handla från just ert varumärke? 

(Tauber, 1972), 
(Puccinelli et al., 2009), 
(Lada et al., 2014) 
 

Hur marknadsför de sig själva 
för att skapa ett behov hos 
kunder? 

Vad tror ni påverkar en kunds 
positiva upplevelse av ert 
varumärke? 

Alderson (1957),  
Hirschman & Holbrook (1982), 
Thompson et al. (1989), Schmitt 
(1999), Pine & Gilmore (1998), 
Verhoef et al. (2009) 
 

Vilka faktorer tror Rivia Sports 
betydande i kundresan och 
påverkar kunders upplevelse på 
ett positivt sätt. 

Vad tror ni påverkar en kunds 
negativa upplevelse av ert 
varumärke? 

Alderson (1957),  
Hirschman & Holbrook (1982), 
Thompson et al. (1989), Schmitt 
(1999), Pine & Gilmore (1998), 
Verhoef et al. (2009) 
 

Vilka faktorer tror Rivia Sports 
betydande i kundresan och 
påverkar kunders upplevelse på 
ett negativt sätt. 

Avslutande fråga 

Är det något du skulle vilja 
tillägga? 
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Appendix 3. Intervjuförfrågan  
Hej Facebookvänner! 
 
Jag och Amanda/Sally söker personer som vill delta i vår studie om träningskläder och e-
handel. Vi söker dig som identifierar dig som kvinna, är mellan 20 och 30 år, har tillgång 
till dator och smartphone/surfplatta samt har köpt träningskläder via internet det senaste 
året.  
 
Är du intresserad att dela med dig av dina erfarenheter? SKICKA PM  
 
Tack! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


