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Sammanfattning 

Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-

munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-

line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-

kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-

kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats. 

 

I och med uppkomsten av fler handelskanaler har större vikt lagts på att skapa samspel och 

integration mellan ett företags olika handelskanaler. Integreringen av handelskanaler är således 

ett aktuellt och omtalat ämne utifrån tidigare forskning och rapporter utförda av bland annat 

Handelns utredningsinstitut, HUI. Integrerade handelskanaler anses resultera i lojala och till-

fredsställda kunder men huruvida detta kan agera som en konkurrensfördel finns det mindre 

kunskap kring och behandlades därmed ytterligare i denna studie. 

 

Studiens syfte var att undersöka om kunden väljer att använda integrerade handelskanaler från 

samma elektronikåterförsäljare och om uppkomsten av integrerade handelskanaler var avgö-

rande vid kundens val av elektronikåterförsäljare. Vår studie ser därmed till kunders köpbete-

ende utifrån integrerade handelskanaler i en köpprocess av elektronikprodukter. För att under-

söka studiens syfte utfördes en kvantitativ studie i form av en webbenkät. En objektivistisk samt 

positivistisk ståndpunkt antogs för att vidare anamma en deduktiv ansats. Utifrån undersök-

ningen kunde generella köpbeteenden och attityder utgöras bland respondenterna. För att kunna 

analysera respondenternas beteenden kategoriserades de i fyra kundgrupper som representerade 

olika grader av lojalitet till återförsäljare och handelskanal. 

 

Studiens resultat visade att respondenterna uppskattade integrerade handelskanaler men utifrån 

de situationsbaserade frågorna var integrerade handelskanaler inte en avgörande faktor vid valet 

av elektronikåterförsäljare. Generellt visade resultatet att respondenterna var illojala till åter-

försäljare och handelskanal vid köp av elektronik. Studiens resultat visade även att responden-

ternas köpbeteenden och användning av handelskanaler anpassades utefter den tilltänka elekt-

ronikprodukten. Ju mer komplex produkten var desto mer användes handelskanaler enligt be-

teendet webrooming vilket innebär att internet används för att söka information och där fysisk 

butik används vid genomförandet av köpet. Studiens resultat visade sig vara oberoende av de 

kundgrupper som använts utifrån tidigare forskning. 
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1. Inledning  

Detta inledande kapitel har som avsikt att redovisa grunden för ämnesvalet och bakgrunden 

till det problemet som identifierats, vidare redovisas studiens syfte och frågeställning. 

 

Allt fler företag säljer sina produkter via handelskanaler så som butiker online, katalog och 

fysiska butiker (Binder, 2014, s. 27). Handelskanaler är en kontaktpunkt eller ett medium där 

kunder och företag kan kommunicera med varandra (Neslin et al., 2006, s. 96). Samtidigt som 

företagen använder sig av allt fler handelskanaler för att nå ut till kunden har kundens köpbete-

ende förändrats (Binder, 2014, s. 27). Kundens väg fram till köp kan idag se väldigt olika ut där 

företagens utmaningar är att möta kunden i alla tillgängliga handelskanaler så som datorn, mo-

bilen, sociala medier, kundtjänst och katalog men också i fysisk butik.  

Tack vare uppkomsten av flera olika handelskanaler, kan kunden välja olika sätt att genomföra 

sitt köp på (Blackwell et al., 2006, s. 157). Hur kundens väg fram till ett köp tar form kallas för 

kundens köpprocess (Blackwell et al., 2006, s. 70). Köpprocessen innefattas av stegen; ett be-

hov skapas därefter sker informationssökning vidare jämförs alternativ och senare genomförs 

köpet för att kunden till sist utvärderar köpet (Schröder & Zaharia, 2008, s. 453; Neslin et al., 

2006, s. 96; Blackwell et al., 2006, s. 70). Köpprocessen är ett väl utforskat ämne som började 

diskuteras redan 1969 av Howard & Sheth (1969). Deras tolkning av processen har fortsatt vara 

aktuell men även fått utrymme att utvecklas efter tid. Så som Blackwell et al. (2006, s. 157) 

tolkar köpprocessen är att den påverkas av kundens individuella karaktär och även produktens 

egenskaper (Blackwell et al., 2006, s. 157). Dessa faktorer genomsyrar således hur köpproces-

sen ter sig (Blackwell et al., 2006, s. 70). Köpprocessen startar med att kunden upptäcker ett 

behov för att sedan söka information om den vara kunden önskar att köpa (Blackwell et al., 

2006, s. 70). För att hitta det bästa alternativet, utvärderar sedan kunden olika alternativ för att 

till sist slutföra köpet (Blackwell et al., 2006, s. 70). Köpprocessen avslutas ofta med steget, 

utfall, alltså hur kunden utvärderar upplevelsen och köpet (Blackwell et al., 2006, s. 70). Vid 

detta steg är det vanligt att faktorer så som returer, kundtjänstkontakt och liknande behandlas. 

Utifrån studier inom samma ämnesområde som vi kommer att behandla, utvärderas inte det 

sista steget ytterligare. I denna studie har vi därmed valt att behandla tre av stegen i köpproces-

sen, samma beslut som tagits i tidigare studier genomförda av Konus et al. (2008, s. 399) och 

Verhoef et al. (2007, s. 133). Dessa tre steg, informationssökning, utvärdering av alternativ och 

köp, har visat sig relevanta i studier kring köpprocessen och handelskanaler. Service efter köp 

förekommer sällan i alla handelskanaler vilket gör att det steget är desto mer komplicerat att 

studera (Konus et al., 2008, s. 399).  

Kunder kan idag söka information om pris, kvalitet, produktattribut och återförsäljare både via 

handelskanaler online men även i fysiska butiker (Binder, 2014, s. 3). Fler kunder väljer att 

jämföra information online innan de tar beslut i den fysiska butiken (HUI-research 2015, s. 23). 

Internet har således ökat kundens möjlighet att söka information (Riquelme & Román, 2013, s. 

405). Kostnaden för kunden att söka information har innan varit hög då fysiska butiker har varit 

en begränsad informationskälla, internet har därmed minskat kostnaden för kunden att söka 

information (Binder, 2014, s. 27). 

Kundens allt större tillgång till online handelskanaler så som online butik, har lett till att allt 

fler handlar produkter online. Digitaliseringen av handeln har under de senaste åren inneburit 

ökad omsättning och 2015 ökade e-handels tillväxt med 19 procent (HUI-research 2016, s. 6). 

E-handel omfattar i dagsläget 6,9 procent av den totala detaljhandeln i Sverige och omsätter 

50,1 miljarder kronor (HUI-research 2016, s. 6). Som resultat av att handelns utveckling kom-

binerar kunder allt fler handelskanaler för att ta beslut kring köp (HUI-research 2016, s. 8). Fler 
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kunder använder mobilen och surfplattan vid köp online där mobilen även visat sig viktig vid 

köp av produkter i fysisk butik (HUI-research 2015, s. 2). Att handla har visat sig både under-

hållande men även känslomässigt fördelaktigt för kunden och kan även avgöra vilken handels-

kanal som kunden använder (Konus et al., 2008, s. 402). 

I de fall där kunden söker information i en handelskanal men genomför köpet i en annan, be-

nämns kunden som en research shopper (Verhoef et al., 2007, s. 129). I tidigare studier påvisas 

två vanliga metoder att research shoppa, webrooming och showrooming. Webrooming är när 

informationen söks online och köpet genomförs i fysisk butik (Verhoef et al., 2015, s. 175). 

Motsatsen till detta är när kunden söker information i butik för att avsluta köpet online vilket 

benämns som showrooming (Verhoef et al., 2015, s. 175). Showrooming har skapat en etisk 

diskussion då säljpersonalen i butik förlorar potentiella kunder till online butiker (Rapp et al., 

2015, s. 360). Samtidigt som säljpersonalens kunskap i flera fall är avgörande för informations-

sökningen väljer kunden att köpa produkten i en annan online handelskanal (Rapp et al., 2015, 

s. 360). Säljpersonal kan därför känna en större jobbosäkerhet när butiken förlorar kunder (Rapp 

et al., 2015, s. 365). Detta kan i sin tur resultera i en försämrad effektivitet och självförtroende 

då personalen upplever att deras ansträngningar inte gör någon skillnad för att nå förväntade 

försäljningsresultat (Rapp et al., 2015, s. 365). Kundens val av slutgiltig handelskanal avgörs 

således utifrån handelskanalens relevans att uppnå kundens önskemål (Rapp et al., 2015, s. 

360).  

De olika handelskanalerna ger kunden en varierande upplevelse beroende på vilken handels-

kanal kunden väljer att använda (Riquelme & Román, 2013, s. 407). Det har därmed blivit allt 

viktigare för företag att finnas i de handelskanaler som kunden befinner sig i (Binder, 2014, s. 

18). Samtidigt är integreringen av dessa handelskanaler av stor betydelse för att skapa upple-

velsen som kunden är ute efter (Binder, 2014, s. 18). Integrering innebär att sökandet av in-

formation och service kan samlas inom ett och samma företag och på så vis erbjuda kunden den 

kompletta köpupplevelsen (Binder, 2014, s. 2).  I sammanställning av en studie genomförd av 

Handelns utredningsinstitut (HUI), berörande svenskarnas beteende inom internet handeln, vi-

sade att 40 procent av respondenterna använder fler än en handelskanal vid sitt senaste köp 

(HUI-research, 2016, s. 28). Detta visar vikten på att återförsäljare anpassar sina handelskanaler 

efter kundens behov och efterfrågan (Konus et al., 2008, s. 410).  

När ett företag tar beslutet att utöka antalet handelskanaler, och exempelvis starta en online 

butik utöver sin fysiska butik, benämns detta som multikanaler (Verhoef et al., 2015, s. 174). 

Begreppet benämner dock ingen integration av handelskanalerna och således inte samspelet 

mellan dem. Arbetet för att integrera handelskanaler kallas för omnikanal försäljning och har 

som avsikt att skapa en sömlös upplevelse för kunden (HUI-research, 2015, s. 23). Omnikanal 

försäljning innefattar flera handelskanaler där gränserna mellan handelskanalerna suddas ut och 

där dem nya handelskanaler bryter ner barriärer mellan företag och kund (Verhoef et al., 2015, 

s. 175). Ett exempel på omnikanal försäljning och väl genomförd integrering är att samma in-

formation och kundupplevelse finns i ett företags alla handelskanaler. Under studien kommer 

vårt begrepp integrerade handelskanaler att användas med avsikten att innefatta både multi- och 

omnikanaler och de egenskaper som dem båda begreppen omfattas av. Med anledning av ovan-

nämnd forskning och teori ställs följande teoretiska frågeställning för denna uppsats:  

"Hur påverkas kunders köpbeteende av integrerade handelskanaler?" 

Den enda studie, i vår vetskap som behandlar detta ämne är en studie genomförd av Herhausen 

et al. (2015). Resultatet av studien visar på att kunden väljer återförsäljare med integrerade 

handelskanaler över återförsäljare med icke integrerade handelskanaler (Herhausen et al., 2015, 
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s. 320). Studien ser till enklare detaljhandelsprodukter så som solglasögon, flip-flops och sport-

utrustning. I designen av studien har författarna valt att endast se till integration mellan internet 

samt fysisk butik och förbisett andra handelskanaler och därmed omnikanaler (Herhausen et 

al., 2015, s. 310). Vår studie innebär ett bredare fokus med hänsyn till andra handelskanaler än 

endast internet och fysisk butik. För att vidare få svar på denna studiens frågeställning kan det 

således vara intressant att undersöka ett annat produktsegment. 

Valet av handelskanal påverkas av vilken produkt som ska köpas, då vid köp av exempelvis 

böcker används främst endast en handelskanal men vid större och kostsammare köp används 

flera handelskanaler (Konus et al., 2008, s. 399). Elektronikprodukter, så som mobiltelefon, TV 

och dator är exempel där produktattribut är avgörande vid köp (Riquelme & Román, 2013, s. 

411). Attributen är möjliga för kunden att undersöka och jämföra innan, vilket kan öka använd-

ningen av flera handelskanaler vid köp av elektronik (Riquelme & Román, 2013, s. 411). Elekt-

ronik är även en av dem största aktörerna på nätet och ökade sin försäljning under 2015 med 

16 procent och omsätter 11 miljarder kronor via e-handel (HUI-research, 2016, s. 7). Anled-

ningen bakom framgångarna anses vara kundens vilja att jämföra produkternas priser, attribut 

och även kunders recessioner (HUI-research, 2016, s. 7). I en undersökning av HUI visade det 

sig att 32 procent av utredningens respondenter handlat elektronik på internet inom det senaste 

kvartalet (HUI-research, 2016, s. 8). Marknaden för elektronikprodukter har tillsynes lyckats 

med sin försäljning via handelskanaler online (Riquelme & Román, 2013, s. 411). Utifrån ovan-

nämnd forskning och teori utgör elektronikprodukter ett relevant och aktuellt produktsegment 

att använda för att besvara studiens frågeställning. 

I en undersökning utförd av HUI visades att 7 procent av kunder som handlar online använt sin 

mobil vid köp av elektronikprodukter (HUI-research, 2016, s. 8). Elektronikprodukter köps av 

multikanal-kunder, kunder som använder flera handelskanaler. Detta visas i forskning utförd 

av Konus et al., (2008, s. 408), då 56 procent av respondenterna använde flera handelskanaler 

istället för endast en handelskanal. Då elektronik är en handelsvara som generellt kräver enga-

gemang vid köpet genomförs ofta genomgående informationssökning om varan innan köpet 

fullbordas (Riquelme & Román, 2013, s. 411). Kundens användning av flera handelskanaler ter 

sig därmed naturligt vid köp av elektronikprodukter.  

Kunder som använder flera handelskanaler, multikanal-kunder, blir värdefulla för företag med 

integrerade handelskanaler. Dessa kunder anses ha större sannolikhet att spendera mer pengar 

på ett köp än vad övriga kunder tenderar att göra (Binder, 2014, s. 2). Utvecklingen av integre-

rade handelskanaler blir därmed allt viktigare för företagen att kunna skapa konkurrensfördelar 

och attrahera kunder. 

Sammanfattningsvis har forskning påvisat att elektronikprodukter är typiska varor som kunden 

söker information om innan samt under köp och därmed använder flera handelskanaler. Men 

om detta innebär att kunden föredrar att använda sig av ett företag med integrerade handels-

kanaler eller om integreringen inte har någon betydelse för kundens val av elektronikåterförsäl-

jare finns ingen tidigare forskning kring. 

Kundens användning av flera handelskanaler är vanligt förekommande men om kunden väljer 

att genomföra köpet via en elektronikåterförsäljare med eller utan integrerade handelskanaler 

finns det mindre kunskap kring. Resultatet av denna studie kan användas med hänsyn till pro-

cessen av att utveckla, implementera och integrera handelskanaler. Studien kan även bidra till 

att visa på om det är viktigt för företag att implementerar integrerade handelskanaler och om 

detta ger någon konkurrensfördel. 
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Syftet med denna studie är att undersöka om kunden väljer att använda integrerade handels-

kanaler från samma elektronikåterförsäljare och om uppkomsten av integrerade handelskanaler 

är avgörande vid kundens val av återförsäljare. 

Utifrån ovannämnd forskning, teori och introduktion till elektronikprodukter har följande prak-

tiskt orienterad frågeställning framställts 

”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders val av elektronikåterförsäljare?” 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

I följande kapitel behandlas olika avsnitt som alla utgör en betydande grund för vår studie. Vi 

visar på vår ontologiska ståndpunkt samt vår kunskapssyn vilket ger en förklaring till studiens 

ämne och även hur vi studerat detta. Genom att förklara dessa utgångspunkter så redovisas en 

tydlig bild av studiens angreppsätt i relation till studiens ämne. Baserat på dessa ståndpunkter 

visas även hur vi valt forskningsansats och forskningsstrategi.  

För att ge en ytterligare förståelse för vår egen påverkan av studien, behandlas även vår teo-

retiska förförståelse samt vilket perspektiv vi valt att anta i studien såväl som vårt val av teori. 

 

2.1 Ontologisk ståndpunkt 

Viktigt för denna studie är att uppmärksamma hur vår verklighetssyn påverkar utformningen 

av studien. Vilken verklighetssyn vi har sammanfattas med begreppet ontologisk ståndpunkt. 

En ontologisk ståndpunkt avser hur verkligheten kan upplevas och uppfattas olika för olika 

människor (Bryman, 2011, s. 35).  

Att vi ser verkligheten på ett sådant vis att den är generaliserbar och mätbar influerar hur vi 

utformar denna studie vilken har som avsikt att undersöka den teoretiska frågeställningen "Hur 

påverkas kunders köpbeteende av integrerade handelskanaler?" samt den praktiskt tillämpbara 

frågeställningen ”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders val av elektronikåterförsäl-

jare?”. Det är således ett ämne som avser att sammanfatta och undersöka mänskliga beteenden. 

Att se till samhället på ett sådant sätt är typiskt för objektivismen. Objektivismen är tillsammans 

med konstruktivismen de vanligaste formerna av ontologiska ståndpunkter (Bryman, 2011, s. 

36). De olika verklighetssynerna skiljer sig åt på så vis att konstruktivismen avser att den sociala 

verkligheten inte är slutgiltig och kan således inte generaliseras genom forskning (Bryman, 

2011, s. 36). Objektivismen är mer konkret samt påtaglig gällande sin syn på samhället och 

strukturer (Bryman, 2011, s. 36).  

Om vi istället utgått från en konstruktivistisk verklighetssyn hade det därför varit rimligt att 

utföra en studie med avsikt att studera enskilda fall istället för att generalisera en grupp och ett 

beteende. Då vi avser att dra slutsatser om elektronikkunder så blir det därför påtagligt att vår 

verklighetssyn är objektivistisk. 

 

2.2 Kunskapssyn 

Genomgående i en studie influeras dess upplägg och framtoning av hur författarna ser att verk-

ligheten bör studeras (Bryman, 2011, s. 30). Faktorer så som; vad som betraktas som kunskap 

och huruvida den sociala verkligheten ska studeras utifrån naturvetenskapliga metoder, kan 

sammanfattas med begreppet epistemologi (Bryman & Bell, 2015, s. 26).  

Denna studie ser till att undersöka kunders beteende på ett sätt som ger mätbara resultat. Vi ser 

även till att studerar denna grupp med en objektiv syn där våra egna åsikter om ämnet inte ska 

influera studien. Att studera en grupp i samhället på ett objektivt sätt är tydligt kopplat till den 

positivistiska kunskapssynen (Bryman, 2011, s. 30). Detta synsätt, positivismen, förespråkar 

användningen av naturvetenskapliga metoder när den sociala verkligheten objektivt ska stude-

ras (Bryman, 2011, s. 30). I detta innefattas faktum såsom att kunskap endast är faktorer som 

kan bekräftas via sinnen. (Bryman, 2011, s. 30) Egenskaper som dessa tydliggör vår koppling 

till det positivistiska synsättet. Motsatsen till positivismen är interpretivismen, detta epistemo-

logiska ställningstagande är desto mer kritisk till att naturvetenskapliga metoder kan användas 
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för att studera den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2015, s. 28). Denna metodik blir såle-

des inte intressant i denna studie då vi syftar till att studera konsument beteende utifrån natur-

vetenskapliga metoder exempelvis genom empiri och analys kunna dra slutsatser. 

Dessa ovan nämnda faktorer stämmer överens med hur vi ser det lämpligt att arbeta när vi 

studerar samhället och delar av det. Då vi ska undersöka kunder och dess beteenden är avsikten 

att se över dess faktiska handlingar vilket tyder på ett positivistiskt synsätt. Det ter sig därmed 

naturligt att med vår grund i den objektivistiska ståndpunkten sympatiserar med det kunskaps-

teoretiska synsättet positivism. 

 

2.3 Forskningsansatsen 

Majoriteten av all forskning är kopplad till teori där den vanligaste uppfattningen är att teori 

influerar fortsatt forskning och dataanalys. Ett annat förhållningssätt till teori är att den istället 

utvecklas efter forskningens insamling och analys av data. Koppling mellan teori och forsk-

ningen kan således anta en deduktiv eller induktiv ansats. (Bryman & Bell, 2015, s. 23) 

Att arbeta med en deduktiv ansats är det vanligaste sätt att förhålla sig till teori (Bryman & Bell, 

2015, s. 23). Detta innebär alltså att författaren utgår från teori för att sedan skapa hypoteser 

eller frågeställningar som besvaras genom empiri (Bryman, 2011, s. 26). Att arbeta deduktivt 

är generellt ett linjärt arbetssätt (Bryman, 2011, s. 27). Detta innebär att arbetet sker efter en 

logisk och tydlig följd där forskaren stegvis arbetar sig genom studien (Bryman, 2011, s. 27). 

Vid deduktiv ansats är kvantitativ forskning och dess undersökningsmetoder vanliga (Bryman, 

2011, s. 27). 

Motsatsen till den deduktiva ansatsen är att arbeta efter en induktiv ansats. Induktiv ansats har 

som avsikt att genom undersökningar av verkligheten samla in empiri som skapar teori. Att 

arbeta med en induktiv ansats gör således att resultatet av studien blir teori. Generaliserbara 

slutsatser dras alltså från de observationer forskaren gjort och inte från teori. När forskare ar-

betar på ett induktivt arbetssätt är det vanligt att använda sig av intervjuer eller andra kvalitativa 

undersökningsmetoder. (Bryman, 2011, s. 28) 

I studien utgår vi ifrån teori då vi analyserar artiklar och forskning för att sedan finna ett gap, 

ett ämne som behöver mer forskning. Detta ämne behandlas sedan genom en empirisk under-

sökning som granskar forskningsämnet och vald teori. Detta arbetssätt är karaktäristiskt för en 

deduktiv ansats då tidigare forskning får en betydande roll.  

Denna studie har som avsikt att undersöka en grupp i samhället, elektronikkunder, och vidare 

generalisera och sammanfatta beteenden och det blir således en naturlig följd att anta en deduk-

tiv ansats. Då vi utgår ifrån tidigare forskning identifierat tidigare beteenden talar detta för den 

deduktiva ansatsens roll i denna studie. Om vi istället haft en egen hypotes om kunders köpbe-

teenden, oberoende av teori, hade vi istället arbetat induktivt då teorin fått en annan roll i vårt 

arbete. Den objektivistiska samt positivistiska ståndpunkt som genomsyrar studien gör även att 

en deduktiv ansats blir en naturlig följd i studien. Granskning av tidigare forskning utan egna 

antaganden möjliggör för oss författare att vara objektiva vilket visar kopplingen mellan den 

positivistiska ståndpunkten och den deduktiva ansatsen. 

 

2.4 Forskningsstrategi 

Vid genomförandet av en studie kan två olika forskningsstrategier användas för att besvara 

frågeställningen, antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvantitativ forskning förknippas 
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ofta med specifika undersökningsmetoder där enkätundersökningar är en av dem (Bryman, 

1995, s. 20). Denna forskningsmetod lägger tyngd på att skapa generalisering, resultat som kan 

tillämpas på den stora massan men också möjliggöra replikation av studien (Bryman, 1995, s. 

55). Att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod innebär att mening och innebörd är vikten av 

resultatet och har som avsikt att skapa förståelse kring exempelvis individuella beteenden (Bry-

man, 2011, s. 40). Denna metod genomförs ofta med en induktiv ansats där metoden först ser 

till känslor, tankar och beteenden för att senare jämföra resultaten med teori (Bryman, 1995, s. 

114). Kvalitativ metod är ostrukturerad och tillåter forskningen att gå in på djupet där relationen 

mellan intervjuaren och respondenten är nära (Bryman, 1995, s. 113). Kvantitativa forsknings-

metoder tenderar istället till att vara strukturerade där exempelvis enkätfrågor utformas innan 

insamlingen av information sker (Bryman, 1995, s. 118). Kvantitativ metod omfattas oftast av 

en deduktiv ansats där teori granskas för att sedan utforma en studie (Bryman, 1995, s. 31).  

Båda metoderna ser till den sociala verkligheten men där den kvantitativa forskningen ofta ser 

verkligheten som någonting statisk (Bryman, 1995, s. 123). Valet av metod är i grunden en 

teknisk fråga där insamlingen av kvantitativ information är rimlig och konkret (Bryman, 1995, 

s. 130-131). Kräver forskningen istället att förklara komplexa sociala situationer, där små för-

ändringar så som gester och röstläge är viktiga, bör kvalitativ metod användas (Bryman, 1995, 

s. 131). 

 

I denna studie har vi valt att genomföra en kvantitativ datainsamling utifrån ovan nämnda in-

riktningar så som positivism och objektivism. Kvantitativ metod lämpar sig bra i skapandet av 

en noggrann och rättvis jämförelse av variabler jämfört med om en kvalitativ forskningsmetod 

hade används. Det finns dock nackdelar med att använda en kvantitativ metod för datainsamling 

då de exempelvis särskiljer individen och samhället och tar inte hänsyn till att människor tolkar 

världen runt omkring dem (Bryman, 2011, s. 171). Mätprocessen som används skapar en före-

ställning om precision men där mätmetoderna i flera fall inte är tillräckliga för att representera 

alla individers ståndpunkt (Bryman, 2011, s. 171). Vi ser dock att fördelarna med att anta en 

kvantitativ forskningsmetod överväger en nackdelarna. 

 

Vid valet av att använda en kvantitativ datainsamling har vi därmed tagit beslutet att exkludera 

kvalitativa frågor och metoder. En kvalitativ studie hade varit intressant i de fall studiens data-

insamling exempelvis haft som avsikt att se till dem psykologiska aspekterna kring kunders 

köpbeteende.  
 

2.5 Perspektiv 

Denna studie antar ett kundperspektiv. Kundens köpbeteende är i fokus då studien avser att 

undersöka hur uppkomsten av integrerade handelskanaler påverkar kundens val av elektronik-

återförsäljare. Studien har som avsikt att visa på om integrerade handelskanaler kan användas 

som ett konkurrensmedel eller om det överhuvudtaget har någon påverkan kring kundens val 

av elektronikåterförsäljare. Kundensbeteende och val av handelskanal är av hög relevans för 

elektronikåterförsäljare i utvecklingen av strategier kring handelskanaler. Genom att se om och 

hur kunden värderar integreringen av handelskanaler kan denna information vara relevant för 

företagen. Resultatet och rekommendationerna av denna studie kan därmed bidra till elektroni-

kåterförsäljares beslut kring handelskanaler. Enskilda elektronikåterförsäljare kan därefter an-

passa sina handelskanaler och integrering av dessa för att möta kundernas olika behov. 
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2.6 Förförståelse  

Ämnesvalet för kandidatuppsatsen har som avsikt att fokuseras inom ämnen kopplat till an-

tingen logistik eller inköp, framförallt då den civilekonomutbildning vi författare läser är inrik-

tad mot just dessa ämnen. Att tidigare studier innefattat just dessa ämnen gör att vi fått en viss 

teoretisk förförståelse till logistik, inköp och handel samt de processer som rör dessa delar. 

Ett ämne som under längre tid varit aktuellt och som omtalats i tidningar och av handelsutred-

ningsinstitut, HUI, är omnikanaler och multi kanaler som i denna studie benämns som integre-

rade handelskanaler. Integrerade handelskanaler innefattar förändringen som skett i och med 

att företag idag använder nya och allt fler handelskanaler att nå ut till nya kunder exempelvis 

sociala medier, kundtjänst, online handel och liknande.  

Vi tog därmed beslutet att fokusera studien kring ämnet integrerade handelskanaler. Ämnet 

hade en tydlig koppling till logistik och var även relativt nytt vilket visade sig genom att områ-

det innefattades av flera gap i forskningen. Vi identifierade ett gap i forskningen gällande hur 

kunden värderar integrerade handelskanaler och vidare formulerades en teoretisk frågeställning 

"Hur påverkas kunders köpbeteende av integrerade handelskanaler?". En praktisk frågeställning 

utvecklades för att tillämpas på elektronikåterförsäljare. Studiens praktiska frågeställning blev 

därmed ”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders val av elektronikåterförsäljare?”. 
 

2.7 Val av teori  

För att skapa en god bild över studiens forskningsområde så valde vi att söka litteratur inom 

flera områden av forskningsämnet. Vi såg tidigt att de områden vi önskade hitta forskning kring 

var köpprocessen, handelskanaler, så som multikanaler samt omnikanaler, och även kundens 

köpbeteende. För att hitta relevant forskning använde vi oss utav Umeå Universitets databaser 

samt Göteborgs Universitets databaser. Via dessa källor fann vi litteratur som till stor del var 

bestående av peer reviewed artiklar samtidigt som böcker inom ämnet också använts.  

Vid sökning av vetenskapliga artiklar uppmärksammade vi att vissa författare förekom i ett 

flertal artiklar. Vidare använde vi författarnas namn för att hitta ytterligare forskning kring äm-

net. Vi valde att använda oss av en, vad vi anser vara, bred bas av olika författare men i och 

med att det valda ämnet är så pass nytt är forskningen begränsad. Samtidigt bidrog detta till att 

flera av artiklarna är publicerade inom en nära tidsram.  

För ytterligare kunskap valde vi även att läsa vetenskapliga tidskrifter, där flera vetenskapliga 

artiklar inom ett specifikt ämne redovisas. Vi valde att läsa vetenskapliga tidskrifter med fokus 

på handelskanaler antingen med kring ämnet multikanaler eller omnikanaler. Exempel på tids-

skrifter som bidrog till användningen av flera artiklar var Journal of Retailing och Journal of 

Interactive Marketing. Från dessa olika tidskrifter användes vetenskapliga artiklar till olika vo-

lymer och där detta sätt att söka artiklar på utgjorde en stor del av studiens litteratursökning. 

Tidskrifterna söktes fram med hjälp av några av de sökord som framställs i Tabell 1 nedan. 

För allmän fakta och statistik kring köp av elektronikprodukter samt e-handeln har vi hittat 

relevant fakta via HUI, Handelns utredningsinstitut. Vi använde oss även av Statistiska central-

byrån, SCB för tillgång av rapporter och för information kring ålder, lokalisering och utbild-

ning. 
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För att redovisa hur vi ytterligare sökt litteratur så redovisas nedan de sökord som använts vid 

sökning i de båda databaserna. Vi har valt att gruppera sökorden efter områdena köpprocessen, 

handelskanaler och kundens köpbeteende, vilket är de huvudsakliga ämnen vi önskat att hitta 

forskning kring. Sökord redovisas i tabell 1 nedan. 

 

 
Tabell 1 - sökord litteratursökning 

Handelskanaler Köpprocessen Kundens köpbeteende 
Multichannel cross channel 

 

Customer buying process 

 

Multichannel customer pur-

chase behavior 

Retail mix omni channel Customer buying process multi channel  

Omni channel retailing    

Omni multi ethics   

 

Utifrån ovannämnda sökord och sökningar i vetenskapliga tidskrifter valde vi att använda oss 

av 16 stycken vetenskapliga artiklar. Alla de vetenskapliga artiklar vi valde att använda var, 

som nämnt innan peer reviewed vilket innebär att artiklarna är granskade och därmed ansen 

innehålla pålitliga resultat. Således ansåg vi att alla de 16 artiklarna stärkte arbetet och var alla 

av stor betydelse vid utformning av denna studie där samtliga artiklar på något sätt bidrog och 

kompletterade varandra.  

En av de vetenskapliga artiklar vi valde att använda i studien är skriven av Herhausen et al. 

(2015). Artikeln liknar denna studie då dess syfte delvis var att undersöka huruvida kunder 

föredrar att handla av återförsäljare med integrerade handelskanaler. I studien av Herhausen et 

al. (2015) användes produktsegmenten solglasögon, flip-flops och sportutrustning för att un-

dersöka frågeställningen. Denna studie blev därför relevant och intressant att jämföra mot vår 

studie trots att vi valt att behandla ett annat produktsegment och även både fler och olika han-

delskanaler.  

Vi valde även att använda oss av ett flertal böcker som alla innefattades av förstahandskällor. 

Boken “Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik” av Ejlertsson (2014) är en bok som 

vi valde att använda som stöd i utformning av studien. Boken publicerades första gången 1996 

och är jämfört med många andra metodikböcker högt skattad och var även en motivering till 

valet att använda boken. Ytterligare exempel på en bok som vi valde att använda var Bryman 

och Bell (2015) “Business and research methods” som bidrog med angelägen information om 

bland annat webbenkäter.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

Detta teorikapitel har som avsikt att fördjupa läsarens kunskap kring integrerade handels-

kanaler och kundernas användning av handelskanaler. Tidigare forskning och teoretisk kun-

skap presenteras i kapitlet för att öka förståelsen av ämnet och används som bakgrund till stu-

diens fortsatta arbete. Utifrån detta kapitel har den teoretiska frågeställningen sammanställts 

"Hur påverkas kunders köpbeteende av integrerade handelskanaler?". Vidare diskuteras teori 

kring elektronikbranschen och den praktiska frågeställningen ”Hur påverkar integrerade han-

delskanaler kunders val av elektronikåterförsäljare?”. 

 

3.1 Konsumentbeteende  

 

Kundens beteende har i flera årtionden varit aktuellt att undersöka för att förstå kundens inci-

tament och hur ett köp genomförs. Howard & Sheth utvecklade 1969 grunden för kundens köp-

process. Denna teori har sedan dess använts och refererats i vad som anses vara grundkällan till 

att förstå processen som kunden genomgår vid ett köp. I boken “The theory of buyer behavior” 

av Howard & Sheth sägs kunden köpbeteende i många fall vara upprepande där kunden skapar 

ett köpbeteende utifrån vilken eller vilka produkter som inhandlas. Processen av ett köp blir 

längre när exempelvis sällanköpsprodukter inhandlas men för produkter som kunden köper mer 

frekvent, exempelvis mat anses köpprocessen bli kortare (Howard & Sheth, 1969, s. 467). 

 

Boken av Howard and Sheth har varit grunden för vidare diskussion kring köpprocessen. I 

boken “Consumer behaviour” av Blackwell et al. (2006, s. 236) visas hur kundens personliga 

faktorer påverkar hur processen mot ett köp ter sig. Faktorer så som kundens ålder, inkomst, 

kön och livsstil är avgörande faktorer för hur kunden väljer att köpa olika produkter och tjänster 

(Blackwell et al., 2006, s. 236). Exempelvis har det visats en skillnad mellan kunder i olika 

ålderskategorier och hur de behandlar och tar emot information (Blackwell et al., 2006, s. 250). 

Även kundens inkomst påverkar hur, vart och när kunden väljer att genomföra ett köp 

(Blackwell et al., 2006, s. 256). Kundens personliga faktorer och livsstil visar sig således influ-

era och påverka köpprocessen (Blackwell et al., 2006, s. 236).  

 

Forskning kring kundens köpprocess och beteende har således under en längre tid varit aktuellt 

och är fortfarande ett område som upplever förändring. Det är därför relevant att vidare studera 

kundens beteende i köpprocessen i och med den ständigt utvecklande handeln. I nästa avsnitt 

presenteras köpprocessens olika steg. 
 

3.2 Köpprocessen  

 

När kunden är i processen av att genomföra ett köp, tas ett flertal beslut. Denna process kallas 

även för köpprocessen och innefattar följande steg: 1. Ett behov skapas 2. Kunden söker in-

formation och processar denna 3. Kunden går igenom alternativ och utvärderar dessa 4. Ett köp 

tar form 5. Efter köpet utvärderas processen. (Schröder & Zaharia, 2008, s. 453; Neslin et al., 

2006, s. 96; Blackwell et al., 2006, s. 70) 

 

Kundens köpprocess startar således med att kunden upptäcker ett behov av att anskaffa en pro-

dukt (Blackwell et al., 2006, s. 71; Neslin et al., 2006, s. 96). Behovet ser olika ut beroende på 

kundens personliga influenser, kultur och köpsituation (Blackwell et al., 2006, s. 71). Även 

faktorer så som kunskap och personlighet kan påverka behovet (Blackwell et al., 2006, s. 71). 

Anledningen till att kunden handlar behöver inte alltid ha en fullständig förklaring utan kan 



11 
 

innefatta orsaker som har mer till avsikt att skapa underhållning eller sociala sammanhang (Puc-

cinelli et al., 2009, s. 16; Konus et al., 2008, s. 402). Behovet uppstår när kunden identifierat 

ett problem eller anledning som behöver en lösning (Blackwell et al., 2006, s. 71). 

 

För att lösa problemet eller behovet så söker kunden information för att hitta den bästa lös-

ningen (Blackwell et al., 2006, s. 72). Hur lång och noggrann informationssökningen blir på-

verkas av kundens inkomst, storlek på köp och tidigare erfarenheter (Blackwell et al., 2006, s. 

74). När en informationssökning genomförs utvärdera kunden olika alternativ (Blackwell et al., 

2006, s. 79; Frambach et al., 2007, s. 29). Detta innefattar utvärdering av återförsäljare samt 

vilken produkt som ska inhandlas (Blackwell et al., 2006, s. 157). Att utvärdera återförsäljare 

kan exempelvis vara att jämföra konkurrenter utifrån faktorer så som plats, pris och sortiment 

(Blackwell et al., 2006, s. 157) När kunden gör sin utvärdering innefattar det även att se till 

olika handelskanaler så som online butiker och fysiska butiker för att avgöra vilken som ska 

användas (Blackwell et al., 2006, s. 157; Frambach et al., 2007, s. 29). Med handelskanal menas 

en kontaktpunkt eller ett medium där företag och kunder interagerar (Neslin et al., 2006, s. 96). 

För kunden kan detta innebära att välja bland internet, katalog eller fysisk butik för att genom-

föra sitt köp (Blackwell et al., 2006, s. 157). Utifrån ovanstående faktorer och steg genomför 

sedan kunden ett köp. I beslutet innefattas val av produkt, återförsäljare samt handelskanal att 

köpa ifrån (Blackwell et al., 2006, s. 81). Kunden väljer den återförsäljare och handelskanal 

som presterar bäst sett till plats, pris, sortiment och liknande faktorer (Blackwell et al., 2006, s. 

157; Frambach et al, 2007, s. 27). Köpprocessen kan även resultera i att kunden väljer att inte 

genomföra köpet (Blackwell et al., 2006, s. 82). 

 

Att förstå kundens köpbeteende anses vara av stor vikt för återförsäljare (Puccinelli et al., 2009, 

s. 15; Frambach et al, 2007, s. 27). Tidigare spenderade de tillverkande företagen stor andel 

pengar och tid på att undersöka kundens beteende medan denna uppgift idag görs till stor del 

av återförsäljare (Puccinelli et al., 2009, s. 15). Återförsäljare spenderar idag en stor andel re-

surser på att skapa förståelse kring kundens beteende för att under köpprocessen kunna påverka 

kundens val av både handelskanal, återförsäljare och även influera kunden att slutföra köpet 

(Puccinelli et al., 2009, s. 15). Tidigare forskning har visat att kunden efterfrågar och påverkas 

av olika faktorer vid genomförande av köp, dessa faktorer avgörs beroende på vilket steg i 

köpprocessen kunden befinner sig i (Puccinelli et al., 2009, s. 15; Blackwell et al., 2006, s. 157; 

Frambach et al., 2007, s. 27). Exempel på faktorer som påverkar köpprocessen är kundens in-

dividuella egenskaper och även produktens karaktär (Blackwell et al., 2006, s. 157; Schröder 

& Zaharia, 2008, s. 453). Kundens individuella egenskaper syftar till saker så som livsstil, eko-

nomi samt hur kunden uppfattar shopping-situationen (Blackwell et al., 2006, s. 157). Med 

produktens karaktär menas typ av produkt samt pris och kvalitet på varan (Blackwell et al., 

2006, s. 157). Beroende av typ av produkt som ska köpas, personlighet och situation så varierar 

således köpprocessen (Schröder & Zaharia, 2008, s. 462; Neslin et al., 2006, s. 96; Puccinelli 

et al., 2009, s. 22). I och med att köpprocessen är så personlig och utformas efter kundens kun-

skaper och erfarenheter försöker återförsäljare att personifiera kundens upplevelse i dem olika 

handelskanalerna (Puccinelli et al., 2009, s. 20; Gensler et al., 2012, s. 990). Kundens involve-

ring genom köpprocessens olika steg är beroende på hur komplex produkten är, dess pris och 

även tidigare erfarenheter (Puccinelli et al., 2009, s. 20; Schröder & Zaharia, 2008, s. 454; 

Frambach et al., 2007, s. 27).  

 

I denna studie vill vi därmed undersöka "Hur påverkas kunders köpbeteende av integrerade 

handelskanaler?". Köpprocessen utgör en modell där företag kan utgå från kundens köpbete-

ende och därefter utforma handelskanaler efter kundens behov. Tidigare forskning har, som 

nämnt i detta avsnitt, visat på handelskanalernas möjlighet att fånga in kunden. Vidare ska 



12 
 

denna studie skapa en uppfattning kring handelskanalernas möjlighet att skapa konkurrensför-

delar och om integreringen av dessa påverkar kundens val och resonemang i dem olika stegen 

av köpprocessen. 

 

3.3 Handelskanaler  

 

I detta avsnitt vill vi vidare förklara hur företag och kunder interagerar och kommunicerar med 

varandra. Begreppet handelskanaler förklaras och kundernas val av handelskanal diskuteras 

samt vilka faktorer som påverkar valet av handelskanal. Internets uppkomst och dess påverkan 

diskuteras även. 

 

Allt fler företag väljer att utöka antalet handelskanaler genom att exempelvis starta en online 

butik för att kunna nå ut till både gamla och nya kunder (Frambach et al., 2007, s. 27; Melis et 

al., 2015, s. 272). Handelskanaler innefattar kanaler där företag och kunder kan interagera med 

varandra genom olika medium och en tvåvägskommunikation (Neslin et al., 2006, s. 96). Några 

typiska exempel på handelskanaler är online butik, fysisk butik, katalog och mobilapplikation 

(Neslin & Shankar, 2009, s. 71). När kunden sedan ska genomföra ett köp utvärderar kunden 

vilken handelskanal som ska användas (Blackwell et al., 2006, s. 157; Binder, 2014, s. 49; Ver-

hoef et al., 2007, s. 144). 

 

Uppkomsten av internet har bidragit till fler handelskanaler (Varadarajan et al, 2010, s. 96). 

Dessa handelskanaler har inneburit en möjlighet att söka en större grad produktinformation 

vilket har skapat flexibilitet och objektivitet hos kunderna (Riquelme & Román, 2012, s. 408). 

Detta då den stora andelen information online har hjälpt kunden att genomföra välplanerade 

köp samt möjligheten att jämföra alternativa erbjudanden med en låg kostnad (Riquelme & 

Román, 2012, s. 408; Binder, 2014, s. 27; Frambach et al., 2007, s. 29). Kunder kan välja att 

använda olika handelskanaler för att söka information och stärka sin förhandlingsposition (Ri-

quelme & Román, 2012, s. 405; Varadarajan et al, 2010, s. 96). Uppkomsten av internet har 

skrivit om reglerna för kundinvolvering, tillgång till information och inflytande (Riquelme & 

Román, 2012, s.405; Varadarajan et al, 2010, s. 96).  

 

Vilken eller vilka handelskanaler som kunden använder är beroende på flera olika faktorer. 

Olika kundsegment och deras erfarenheter avgör valet av handelskanal (Binder, 2014, s. 16; 

Blackwell et al., 2006, s. 157). Hur kunden uppfattar en handelskanal och dess attribut är bero-

ende på kundens erfarenhet och kunskap kring tidigare användning av handelskanalen (Fram-

bach et al., 2007, s. 27; Neslin & Shankar, 2009, s. 73). Kunder som använder handelskanaler 

online mer frekvent, som exempelvis online butik är också positivare vid utvärderingen av dessa 

handelskanaler (Frambach et al., 2007, s. 27; Riquelme & Román, 2013, s. 418). Det är även 

naturligt att anpassa valet av handelskanaler beroende på produktens aktualitet och attribut 

(Neslin & Shankar, 2009, s. 74; Binder, 2014, s. 45).  Exempelvis är sannolikheten större att 

kunder som vill köpa produkter redan vid en lansering använder handelskanaler online i och 

med större tillgänglighet (Neslin & Shankar, 2009, s. 74). I det fall då produkter är svåra att 

utvärdera på grund av exempelvis komplexa attribut, kan informationen på internet uppfattas 

otillräcklig eller överväldigande (Binder, 2014, s. 45). Användningen av olika handelskanaler 

är därmed vanligare när en produkt har mer avancerade och komplexa attribut (Frambach et al., 

2007, s. 27; Riquelme & Román, 2013, s. 411). En handelskanal så som fysisk butik kan an-

vändas för att komplettera information då möjligheterna för personlig kontakt och service är 

större (Binder, 2014, s. 27; Riquelme & Román, 2013, s. 411). 
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För att företag ska kunna nå ut till fler kunder med olika behov, krav och preferenser kan upp-

komsten av flera handelskanaler användas för att nå ut till ett större antal olika kunder (Fram-

bach et al., 2007, s. 27). Att erbjuda flera handelskanaler innefattar oftast fysiska butiker, online 

butik, kataloger, kundtjänst eller tredje parts agenturer (Neslin & Shankar, 2009, s. 70). Cirka 

40 procent av återförsäljare erbjuder tre eller fler handelskanaler medan cirka 42 procent erbju-

der endast två handelskanaler (Neslin & Shankar, 2009, s. 70). Att erbjuda kunden flera han-

delskanaler är därmed ett sätt att öka kundnöjdhet bland nuvarande kunder men också en möj-

lighet att nå nya (Neslin & Shankar, 2009, s. 72; Melis et al., 2015. s. 272; Binder, 2014, s. 51; 

Neslin et al., 2006, s. 100). Ökad kundnöjdhet och lojalitet kan leda till ökad försäljning samt 

lönsamhet och därmed vara fördelaktigt för företagen (Melis et al., 2015, s. 272). 

 

Att erbjuda flera handelskanaler kallas för multikanaler samt omnikanaler (Verhoef et al., 2015, 

s. 174). Att använda sig av en multikanal-strategi innebär att företagen utökar antalet handels-

kanaler utöver de handelskanaler som redan existerar (Verhoef et al., 2015, s. 174; Neslin & 

Shankar, 2009, s. 96). Vid skapandet av synergi mellan handelskanalerna kallas detta för omni-

kanaler. I och med utvecklingen av sociala medier, surfplattor och mobilteknologi har integrat-

ionen av offline och online fått större betydelse (Verhoef et al., 2015, s. 174). Gränserna mellan 

de olika handelskanalerna håller därmed på att försvinna och omnikanals försäljning är således 

ett faktum (Verhoef et al., 2015, s. 175; Herhausen et al., 2015, s. 322). Ett vidare begrepp som 

förklarar och omfamnar både multikanaler och omnikanaler är vårt begrepp integrerade han-

delskanaler. I en studie genomförd av Beck & Rygl (2015, s. 170) diskuteras användandet av 

olika begrepp och att användandet av omnikanaler och multikanaler idag används utan att spe-

cifikt framgå vad det syftar till. Därmed valde vi att utveckla ett eget begrepp som tydligt påvi-

sar studiens syfte, integrerade handelskanaler.  

 

Hur företag väljer att integrera sina handelskanaler kan variera mellan olika företag. Exempel 

på integrering av handelskanaler är att kunden kan se lagersaldo online och skapa kundkonto 

där kunden kan spara produkter i sin personliga profil (Chiu et al., 2011, s. 275). Ytterligare ett 

exempel är att kunderna kan beställa en produkt online som sedan kan hämtas eller lämnas 

tillbaka i fysisk butik (Chiu et al., 2011, s. 275). Genom att erbjuda integrerande handelskanaler 

upplever kunder extra fördelar (Neslin & Shankar, 2009, s. 79). Implementeringen och skapan-

det av integrering mellan handelskanaler kan således vara ett sätt för företag att differentiera 

sig (Neslin & Shankar, 2009, s. 73). Forskning har även visat på att kunden väljer den online 

butik som hör till samma varumärke där kunden tidigare handlat varor i fysisk butik (Melis et 

al., 2015, s. 273). Vidare har forskning även visat att valet av handelskanal är avgörande utifrån 

vart i köpprocessen kunden befinner sig (Frambach et al., 2007, s. 27).  

 

3.4 Handelskanalernas betydelse för köpprocessen 

 

I följande avsnitt behandlas hur kunden väljer och använder olika och flera handelskanaler 

utifrån köpprocessen. De olika stegen som köpprocessen innefattar kommer kopplas till kun-

dens beslut och hur detta avgör vilken eller vilka handelskanaler som används. Integreringen 

av handelskanaler kommer även beröras och visas varför det är ett aktuellt och viktigt ämne 

för både företag och kunder.  

 

Forskningen har visat att kunden byter mellan online och offline handelskanaler genom köp-

processens olika steg (Frambach et al., 2007, s. 27; Gensler et al., 2012, s. 1000). Användningen 

av flera handelskanaler ökar desto mer invecklad en produkt är, vilket skapar hög involvering 

hos kunden (Frambach et al., 2007, s. 27; Riquelme & Román, 2013, s. 411). Handelskanalerna 

som ett företag erbjuder kan därmed utvecklas för att möta olika kundbehov och även anpassas 
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till vilken typ av produkt som säljs (Puccinelli et al., 2009, s. 22; Frambach et al., 2007, s. 27; 

Gensler et al., 2012, s. 993). Kunden anser att vissa produkter passar bättre att köpa i butik och 

på så vis väljer handelskanal utifrån den produkt som ska inhandlas (Gensler et al., 2012, s. 

993). För att företag ska kunna behålla kunden bör kundens behov uppfyllas redan vid sökning 

av information (Gensler et al., 2012, s. 990; Puccinelli et al., 2009, s. 15). Det kan därmed 

argumenteras för att detta steg i köpprocessen är ett av de viktigaste (Gensler et al., 2012, s. 

990; Puccinelli et al., 2009, s. 15).  

 

Att en handelskanal erbjuder rätt och tillräckligt mycket information är avgörande för kundens 

val (Frambach et al., 2007, s. 29). Vid sökning på internet finns möjlighet för kunden att effek-

tivt samla in, organisera och utvärdera information (Riquelme & Román, 2013, s. 405; Fram-

bach et al., 2007, s. 29; Herhausen et al., 2015, s. 310). När information samlas in kan det därför 

anses enklare att använda handelskanaler online (Frambach et al., 2007, s. 29). Fysiska butiker 

har däremot möjlighet att förklara komplexa attribut och att hjälpa till vid en invecklad köpsi-

tuation med många beslut (Binder, 2014, s. 27; Riquelme & Román, 2013, s. 411; Frambach et 

al., 2007, s. 29). Forskning har således visat att det finns handelskanaler som kunder föredrar 

att använda vid sökning av information och handelskanaler som föredras vid köp (Verhoef et 

al., 2007, s. 136). Dessa studier visar att det är främst i den fysiska butiken som kunder föredrar 

att söka information och genomföra köpet (Verhoef et al., 2007, s. 136). Internet är en populär 

kanal för informationssökning men desto färre kunder genomför sina köp via internet (Verhoef 

et al., 2007, s. 136). Väl genomförda informationssökningar online har dock en större sanno-

likhet att sluta i ett köp online då kunden har mer genomgående förståelse för produkten och 

företaget (Riquelme & Román, 2012, s. 408; Gensler et al., 2012, s. 992). Som exempel kan 

kunden informationssöka efter en produkt på internet och genom en smidig upplevelse välja att 

även genomföra köpet via internet (Gensler et al., 2012, s. 992). Kunder som saknar viss in-

formation när de sökt online avslutar oftare köpet offline, alltså i fysisk butik (Riquelme & 

Román, 2012, s. 408; Frambach et al., 2007, s. 29). 

 

Kundens sätt att hantera det stora utbudet av information, produkter och återförsäljare har 

skapat nya beteenden där kunden använder flera handelskanaler genom köpprocessen (HUI, 

2016, s. 28). Kunden kan alltså numera välja att använda antingen en eller flera handelskanaler 

i köpprocessen beroende på vilket alternativ som uppfyller kundens behov bäst (Konus et al., 

2008, s. 398). I en studie av Verhoef et al. (2007, s. 136) visas att vid sökning av information 

så använder kunder en varierande mängd kanaler; 27 procent sökte endast via en kanal, 48 

procent använde två kanaler och 25 procent använde som mest tre stycken kanaler. För kunder 

som använde två kanaler var det vanligt att leta information via internet för att sedan slutföra 

köpet i butik (Schröder & Zaharia, 2008, s. 462). Kunder föredrar således att använda flera 

handelskanaler i köpprocessen av en tjänst eller vara (Chiu et al., 2011, s. 268). Vanligt före-

kommande är att användandet av de olika handelskanalerna sker hos olika återförsäljare (Chiu 

et al., 2011, s. 268). Företag vill leda kunden till olika handelskanaler och om detta genomförs 

väl stannar kunden inom företaget (Chiu et al., 2011, s. 270).  

 

Kunden väljer den handelskanal som tillfredsställer dess behov bäst (Schröder & Zaharia, 2008, 

s. 462; Rapp et al., 2015, s. 359; Neslin & Shankar, 2009, s. 74). Hur väl kundens behov till-

fredsställs avgörs ytterligare av kundens förväntningar och köpets motiv vilket även kan avgöra 

val av handelskanal (Schröder & Zaharia, 2008, s. 462). Kunden värderar även vilken nytta de 

får ut av köpet via just en specifik handelskanal (Konus et al., 2008, s. 400). För att maximera 

nyttan så utvärderar kunden kostnader, nackdelar och fördelar (Konus et al., 2008, s. 400). Hur 

denna utvärdering sker influeras av kundens psyko-grafiska profil så som prismedvetenhet, in-

novativitet, och varumärkeslojalitet (Konus et al., 2008, s. 400). Kunden blir även påverkad av 
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saker så som köpsituation och sociala influenser vid val av handelskanal (Neslin et al., 2006, s. 

102). 

 

Genomgående i köpprocessen är risk en faktor som påverkar val av handelskanal negativt, ex-

empelvis att kunden känner att den köpt fel produkt eller betalat ett för högt pris (Gensler et al., 

2012, s. 991; Chiu et al., 2011, s. 272). Kunder som använder flera handelskanaler visar på att 

de skapar självständighet och även minskar flera risker som kunden annars är rädd att utsättas 

för (Schröder & Zaharia, 2008, s. 462). Forskning visar att integrationen mellan handels-

kanalerna är en av de betydande faktorer som minskar kundens upplevda risk vid val av han-

delskanal (Neslin et al., 2006, s. 102). Genom integrering av handelskanaler skapas möjligheten 

att erbjuda kunden det den vill ha i varje steg av köpprocessen (Herhausen et al., 2015, s. 311; 

Neslin & Shankar, 2009, s. 74). I en studie av Herhausen et al. (2015, s. 320) visas det att 

integrerade handelskanaler ökar upplevd service samt kvalitet i online butiker och påverkar inte 

återförsäljarens egna fysiska butik negativt (Herhausen et al., 2015, s. 320). Ingen signifikant 

kannibalism mellan internet och fysisk butik uppkommer alltså, istället anses internet komplet-

tera den fysiska butiken (Herhausen et al., 2015, s. 320). 

 

Kunder med mer erfarenhet av köp via internet påverkas mindre av integrerade handelskanaler 

när de väl beslutar vilken handelskanal dem ska använda (Herhausen et al., 2015, s. 320). När 

kunden får mer erfarenhet av handelskanaler online desto mer ser kunden över alternativ och 

konkurrerande erbjudanden (Melis et al., 2015, s. 285). Detaljister som implementerar flera 

handelskanaler kan därmed inte ta förgivet att deras lojala offline kund fortsätter vara lojala 

även online (Melis et al., 2015, s. 285). För att skapa lojalitet mellan online och offline är det 

viktigt att utbudet är densamma mellan handelskanalerna (Melis et al., 2015, s. 285). När en 

sådan integrering sker ökar detta sannolikheten för önskat konsumentbeteende och att kunden 

stannar genom hela köpprocessen (Neslin et al., 2006, s. 102).  

 

Multikanal-kunder, kunder som använder flera handelskanaler, tenderar att köpa större volymer 

och spenderar mer än kunder som endast använder en handelskanal (Neslin & Shankar, 2009, 

s.72; Konus et al., 2008, s. 399; Neslin et al., 2006, s. 100; Chiu et al., 2011, s. 268). Detta gör 

att en multikanal-kund blir potentiellt mer värdefull utifrån ett företagsperspektiv (Neslin & 

Shankar, 2009, s. 72; Konus et al., 2008, s. 399). Anledningen till att multikanal-kunder spen-

derar mer har visats bero på faktorer så som högre lojalitet och kundnöjdhet (Neslin et al., 2006, 

s. 100; Melis et al., 2015. s. 272). Lojalitet är dock ett brett och svårdefinierat begrepp som 

utgår från kundens erfarenheter och är således svårt att förklara (Neslin et al., 2006, s. 100).  

 

Detta avsnitt har påvisat genom tidigare forskning att valet av handelskanal utgår ifrån vart 

kunden befinner sig i köpprocessen. Vad som vidare avgör vilken handelskanal som används 

är i vissa fall specifika och i andra fall mer komplexa. Utifrån denna forskning är användandet 

av integrerade handelskanaler positivt för att nå ut till en lönsam kundgrupp. Vad som dock inte 

visas genom forskning är om kunden jämför återförsäljare med integrerande handelskanalerna 

och om denna integration kan användas som en konkurrensfördel inom olika branscher och vid 

olika produktköp. Slutsatsen som kan tas utifrån tidigare forskning är att köpprocessen och 

handelskanaler har en koppling. 

 

3.5 Den pålästa kunden 

 

I följande avsnitt påvisas hur kundens köpbeteende har utvecklats då forskning visar på den 

allt mer informationssökande kunden. Utifrån detta fenomen har nya beteenden utvecklats 
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kring kundens köpprocess där informationssökning har en allt mer betydande roll. I detta av-

snitt kartläggs kundgrupper, använda av tidigare forskning, som definierar och redovisar van-

liga beteenden bland kunder och deras användning av handelskanaler. 

 

Att erbjuda försäljning via flera handelskanaler har funnits sedan tidigt 2000-tal (Rapp et al., 

2015, s. 358). I samband med att allt fler företag använder sig av olika handelskanaler har nya 

sätt att köpa och söka information influerat kundens köpprocess (Verhoef et al, 2007, s. 129). 

Kundens sätt att hantera det stora utbudet av information, produkter och återförsäljare har 

skapat nya beteenden där kunden använder flera handelskanaler vid köp (HUI, 2016, s. 28; 

Verhoef et al., 2015, s. 175). Ett numera vanligt sätt att handla benämns som research shopping, 

informationssökning genom köpprocessen. Research shopping innebär att kunden söker in-

formation i en handelskanal men genomför köpet i en annan (Verhoef et al., 2007, s. 129). 

Verhoef et al. (2007, s. 129) menar att detta beteende är vanligt förekommande då kunden söker 

information på internet för att sedan slutföra köpet i butik. Detta fenomen innebär nya utma-

ningar för företagen eftersom att det är lättare att förlora kunder när de byter mellan handels-

kanaler (Verhoef et al., 2007, s. 129; Herhausen et al., 2015, s. 309). För kunden finns det olika 

motiv till att leta information i en handelskanal för att sedan genomföra köpet i en annan. Ex-

empel på motiv är att olika handelskanalerna har vissa attribut som är mer anpassade för att 

antingen söka eller köpa (Verhoef et al., 2007, s. 129; Neslin & Shankar, 2009, s. 74). Exem-

pelvis är online butik, internet, lämpligt som sökmotor samtidigt som det anses mer riskabelt 

att genomföra köpet via (Verhoef et al., 2007, s. 129). Utifrån köpbeteendet research shopping 

har två vidare begrepp och beteenden utvecklats (HUI, 2016, s. 28). Första begreppet är webroo-

ming och innebär att kunden söker information om produkten online för att sedan köpa produk-

ten i en fysisk butik, offline (HUI, 2016, s. 28; Verhoef et al., 2015, s. 175). Det andra begreppet 

är showrooming där kunden känner, tittar eller provar produkten i en fysisk butik för att sedan 

avsluta köpet på internet (HUI, 2016, s. 28; Verhoef et al., 2015, s. 175; Rapp et al., 2015, s. 

358). 

 

Sammanfattningsvis finns det enligt Verhoef et al. (2007) tre faktorer som anses skapa beteen-

det research shopping. En faktor är när attributen av en handelskanal avgör användandet, för-

delar och nackdelar med olika handelskanaler utvärderas. Vidare är en faktor avsaknaden av 

handelskanalens förmåga att behålla kunden, vilket innebär att kunden söker sig vidare till andra 

handelskanaler i köpprocessen. Slutligen är även synergin mellan handelskanalerna en faktor 

som främjar bytet av handelskanal. Detta innebär att genom kundens sökning i Kanal A ökar 

detta upplevelsen av att handla i Kanal B. (Verhoef et al., 2007, s. 132) I och med beteendet 

research shopping har begreppen webrooming och showrooming, kring kundernas beteende, 

använts i allt större utsträckning. Det finns begränsad forskning inom säljpersonalens påverkan 

av showrooming fenomenet (Rapp et al., 2015, s. 358). Säljpersonalen måste alltid vara beredd 

på att möta kunder i olika delar av köpprocessen i och med att kunderna idag söker mer inform-

ation själva (Rapp et al., 2015, s. 359). När kunden informationssöker i fysisk butik förekommer 

det att varan köps i samma återförsäljares online butik, dock är det mer vanligt att kunden byter 

till en konkurrents hemsida (Rapp et al., 2015, s. 359). Säljpersonal indikerar att när de hjälper 

en kund som endast söker information, påverkar det personalens effektivitet och prestation ne-

gativt (Rapp et al., 2015, s. 360). Känslan av personligt misslyckande uppstår när säljpersonalen 

känner att de gör sitt bästa men uppnår inte de förväntade resultaten (Rapp et al., 2015, s. 365). 

Personalens prestation anses också försämras på grund av showrooming (Rapp et al., 2015, s. 

365). 
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Showrooming har skapat en etisk diskussion kring hur kunden upplever att sitt eget beteende 

påverkar andra. Forskning kring hur kunder upplever deras etiska ansvar när det gäller att an-

vända olika handelskanaler är begränsad. Vi kommer beröra detta ämne vidare i resultatet av 

denna studie genom att bland annat se till om kunden är medveten kring sitt beteende. 

 

Uppkomsten av integrerade handelskanaler uppmuntrar sökning av information vilket gör att 

kunden kan ledas till att slutföra köpet hos andra företag (Neslin et al., 2006, s. 100). Multika-

naler kan därmed skada kundens lojalitet mot ett företag eller ett märke (Neslin et al., 2006, s. 

100). Att lojaliteten minskar kan även grundas i att många moderna handelskanaler, som exem-

pelvis internet har lite personlig kontakt (Neslin et al., 2006, s. 100). Dock visar majoriteten av 

forskning att en multikanals-miljö främjar lojalitet (Neslin et al., 2006, s. 100). Detta grundas i 

att multikanaler skapar en bättre uppfattning om företaget vilket i sig är nära sammankopplat 

med kundnöjdhet och lojalitet (Neslin et al., 2006, s. 100). 

 

I en studie av Chiu et al. (2011, s. 268) visas det att 20,4 procent av köp offline skedde efter att 

kunden konsulterat ett annat företags online butik (Chiu et al., 2011, s. 268). Det innebär att 

kunder anskaffar gratis information från ett företags handelskanal för att sedan byta företag och 

handelskanal när produkten ska köpas (Chiu et al., 2011, s. 268).  Detta benämns i andra studier 

som ”konkurrerande informationssökningskund” (Neslin & Shankar, 2009, s.74). Konkurre-

rande informationssökningskunder jämför därmed valet av handelskanal samt återförsäljare. 

Om företag lyckas få kunden att stanna hos dem, är det en stor konkurrensfördel och benämns 

som ”lojal informationssökningskund” (Chiu et al., 2011, s. 269; Neslin & Shankar, 2009, s. 

74). Lojal informationssökningskund innebär således att företag lyckas med att få kunden att 

stanna inom företagets olika handelskanaler. 

 

De ovannämnda kundsegmenten nämns i studien genomförd Neslin & Shankar (2009, s. 74) 

där kunderna delas in i följande tre kundsegment; 

 

 “Konkurrerande informationssökningskund”, använder olika handelskanaler och olika 

företag vid sökning information och slutförande av köp. (Konkurrerande-isk) 

 “Lojal informationssökningskund” stannar inom samma företag men använder företa-

gets olika handelskanaler för informationssökning och slutförande av köp. (Lojal-isk) 

 “Onestop kund” använder samma företag och samma handelskanal vid sökning av in-

formation och slutförande av köp. 

 

Kundgrupperna representerade de tre vanligaste beteenden inom fenomenet “Research shop-

ping” (Neslin & Shankar, 2009, s. 74). Resultatet av studien och de tre kundgrupperna visar på 

den stora utsträckningen av användandet av flera handelskanaler och beteendet där kunder byter 

mellan olika företag och handelskanaler i köpprocessen (Neslin & Shankar, 2009, s. 74). Tyd-

ligare förklaring kring dem tre segmentens beteende redovisas i Tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2 - Kundsegment i tidigare forskning 

Informationssökning Köp av produkt Typ av kund 

Kanal A i företag 1 Kanal B i företag 2 Konkurrerande informationssökningskund 

Kanal A i företag 1 Kanal B i företag 1 Lojal informationssökningskund 

Kanal A i företag 1 Kanal A i företag 1 Onestop kund  

 

Vi kommer vidare att använda dessa tre kundsegment i denna studie för att koppla till vanliga 

beteenden kring kunder och dess köpprocess. Vi vill i denna studie undersöka om dessa tre 
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kundgrupper även är applicerbara på köpbeteenden och köpprocessen vid köp av elektronik-

produkter. 

 

3.6 Elektronikbranschen 

 

I genomförandet av denna studie ville vi kunna se till kopplingen mellan kundens köpbeteende 

och valet av handelskanal till en relevant marknad med välkända produkter. Vi valde att un-

dersöka köpprocessen, kunders köpbeteende och val av handelskanal utifrån elektronikbran-

schen. Elektronikbranschen innefattar försäljning av produkter så som datorer och tillbehör, 

mobil, GPS, ljud och bild, hushållsapparater, personvård och hälsa, kameror och videokame-

ror med tillbehör, spelkonsoler mer mera (HUI, 2016, s. 60). Kapitlet ligger bland annat till 

grund för studiens praktiska frågeställning ”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders 

val av elektronikåterförsäljare?”. 

 

Elektronik säljs i dagsläget för 11 miljarder kronor per år i Sverige (HUI, 2016, s. 8). Det är en 

av de främsta branscherna inom svensk e-handel vilket tydligt visas genom att branschens till-

växt noterades till 16 procent år 2015 (HUI, 2016, s. 8). Anledningen bakom dessa framgångar 

anses vara kundens behov och vilja att jämföra produktegenskaper, priser och även att kunna 

se kundrecensioner (HUI, 2016, s. 8; Chiu et al., 2011, s. 272).  

 

Kunder är i allmänhet välinformerade inför ett köp av elektronik och det är framförallt männen 

som genomför informationssökningar och använder sig av jämförelse-sajter. Elektronikhandeln 

är i överlag den bransch där flest kunder genomför en informationssökning innan ett köp. För 

kunderna är hemsidans information den viktigaste faktorn när kunden ska välja återförsäljare 

på internet. Samtidigt använder sig även allt fler av information utanför återförsäljarnas hemsi-

dor.  Elektronikhandeln utmärker sig också för att ha flest kunder som beställer via internet och 

sedan hämtar ut varan i butik. (HUI, 2016, s. 8) Detta illustrerar vikten av en god integration 

mellan företagets handelskanaler för detaljisterna som säljer elektronikprodukter. 

 

När kunden använder flera handelskanaler är sannolikheten större att kunden köper större vo-

lymer och spendera mer pengar (Konus et al., 2008, s. 399). Elektronikprodukter är ett exempel 

på en vara som skapar behovet av att använda fler handelskanaler (Konus et al., 2008, s. 399). 

I studie av Konus et al. (2008) så beskriver författarna studiens respondenter utifrån deras an-

vändande av integrerade handelskanaler vid köp av elektronikprodukter (Konus et al., 2008, s. 

408). Studien visar att vid köp av elektronik så väljer 17 procent av respondenterna inte han-

delskanal aktivt (Konus et al., 2008, s. 408). 27 procent av respondenterna visade sig vara lojala 

till fysiska butiker och använde sällan andra handelskanaler för att genomföra sitt köp (Konus 

et al., 2008, s. 408). Studien visade att den största andelen av elektronikkunder är vana multi-

kanals-kunder som har positiva attityder till att välja olika handelskanaler för att söka inform-

ation och för att genomföra köpet (Konus et al., 2008, s. 408). 

 

I studie genomförd av Herhausen et al. (2015) beskrivs frågeställningar som liknar denna stu-

dies. Resultat av studien påvisar att kunden väljer återförsäljare med integrerade handelskanaler 

över återförsäljare med icke integrerade handelskanaler (Herhausen et al., 2015, s. 320). I stu-

dien av Herhausen et al. (2015, s. 320) användes dock produktsegment så som solglasögon, 

flip-flops och sportutrustning. Studien publicerades 2015 och visar på aktualiteten av ämnet 

kring integrerade handelskanaler. En avgörande skillnad är dock att vi valt att se till ett an-

norlunda produktsegment som omfattar mer komplicerade produktattribut, elektronikproduk-

ter. I studien av Herhausen et al. (2015) behandlas endast internet samt fysiskt butik och därmed 

färre handelskanaler är i denna studie. Utifrån produktkategorierna och antalet handelskanaler 
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ser vi att Herhausen et al. (2015) resultat inte går att generalisera till denna studies valda pro-

duktkategori. 

 

Elektronik är en produktkategori som använts i tidigare forskning tack var sin aktualitet och 

framgång inom e-handeln. Vi såg möjligheten att använda elektronikprodukter som en produkt-

kategori som representerar en intressant marknad och därmed kan leda till en studie med tydliga 

och intressanta resultat. Forskning kring kundens köpbeteende visar på att flera handelskanaler 

används vid köp av elektronikprodukter där även viss forskning har visat på handelskanaler 

som kunden allmänt föredrar beroende på vart i köpprocessen de befinner sig. Hur vida kunden 

aktivt värdesätter integrerade handelskanaler och om det avgör valet av elektronikåterförsäljare 

har denna studie som avsikt att visa. Studien kan även visa på om integrering av handelskanaler 

kan användas som ett konkurrensmedel för elektronikåterförsäljare och på detta sätt nå ut till 

fler potentiella kunder. Utifrån de teoretiska bidraget blir det därmed intressant att vidare be-

svara den praktiska frågeställningen ”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders val av 

elektronikåterförsäljare?”.  
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4. Praktisk metod  
 

I följande kapitel ämnar vi att behandla de tillvägagångssätt och undersökningsmetoder som 

använts för att praktiskt genomföra den kvantitativa undersökningen. Detta innefattar arbetet 

med operationalisering och strukturering av undersökningsmetoden. I kapitlet diskuteras även 

för- och nackdelar med den valda metodiken. Studiens urval och bortfall behandlas även då 

dessa faktorer utgör en betydande grund för studien. 

 

4.1 Undersökningsmetod  

 

Det finns ett flertal olika undersökningsmetoder så som strukturerade intervjuer och enkäter vid 

en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2015, s. 184). För insamlingen av data i denna 

kvantitativa studie valde vi att genomföra en enkätundersökning. Enkäter möjliggör för studien 

att nå en större massa på ett smidigt sätt och samtidigt uppnå hög svarsfrekvens. 

 

Enkäter är ett formulär som består av frågor med fasta svarsalternativ. Frågorna besvaras av 

respondenter som själva fyller i enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 7-8). Enkäter är ett kvantitativt 

instrument som ska vara enkelt att förstå och besvara i och med att respondentens förkunskaper 

kring ämnet enkäten behandlar kan vara begränsade (Bryman, 2011, s. 228). Fördelar med att 

använda sig av enkäter är att dem är billiga och snabba att administrera jämfört med andra 

forskningsmetoder som exempelvis intervjuer (Bryman, 2011, s. 228). Användningen av enkä-

ter innebär även att respondenterna inte kan påverkas av den som intervjuar och dess åsikter 

och fördomar (Bryman, 2011, s. 229). När en intervjuare närvarar har respondenter en benä-

genhet att försöka framställa sig så gynnsamt som möjligt (Bryman, 2011, s. 229). Genom att 

använda en enkät så undviks liknande faktorer som kan påverka hur respondenten väljer att 

besvara frågorna. Ejlertsson diskuterar i sin bok “Enkät i praktiken - en handbok i enkätmeto-

dik” hur enkäter bör utformas kopplat till syftet med undersökningen och den aktuella fråge-

ställningen (Ejlertsson, 2014, s. 11). Enkäter gör det även möjligt att nå ut till och använda sig 

av ett relativt stort urval (Ejlertsson, 2014, s. 12). För att minska bortfallet och få fler antal svar 

ligger vikten på att skapa meningsfulla frågor som är enkla för respondenten att förstå (Ejlerts-

son, 2014, s. 13). Enkätens egenskaper gör det till en fördelaktig metod att använda i denna 

studie då det bland annat gör det möjligt att nå ut till ett stort antal respondenter samt minskar 

studiens bortfall. 

 

Att använda enkät som undersökningsmetod medför vissa begränsningar. Enkäter är begrän-

sande när det kommer till användandet av uppföljningsfrågor samt att ingen enkätansvarig finns 

närvarande för att hjälpa respondenten vid möjliga frågor (Bryman, 2011, s. 229). Att ingen 

intervjuare närvarar kan således leda till att vissa frågor ignoreras när respondenten inte vet hur 

den ska besvara en viss fråga (Bryman, 2011, s. 229). Att använda en enkät bidrar även till 

svårigheter gällande att använda mer komplicerade frågor (Bryman, 2011, s. 230). Vissa frågor 

kan alltså vara svåra för respondenten att besvara i enkätform på grund av strukturen, läs- och 

skrivsvårigheter och liknande (Bryman, 2011, s. 230). Risken för felaktighet gällande genera-

liserbarhet ökar även vid användningen av enkäter då större bortfall är vanligare än vid exem-

pelvis intervjuer (Bryman, 2011, s. 231).  

 

En alternativ undersökningsmetod vid kvantitativa studier är strukturerade intervjuer. Denna 

metod skiljer sig inte särskilt mycket från enkäter. Strukturerade intervjuer innebär att respon-

denter besvarar frågor i exakt samma ordningsföljd och som i flera fall utger exakta svarsalter-

nativ. Fördelen med denna metod är att intervjuaren kan hjälpa respondenten vid vidare frågor 

eller svårare begrepp. Samtidigt som sammanställningen av datan vid strukturerade intervjuer 
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skapar tillförligheten och enkelhet jämfört med andra typer av intervjuer. (Bryman & Bell, 

2015, s. 211-212) 

 

Strukturerade intervjuer hade varit ett intressant alternativ till en enkät studie då strukturerade 

intervjuer har många betydande fördelar bland annat möjligheten att hjälpa respondenten vid 

besvarandet av frågorna. Vi ser dock att de fördelar som en enkätundersökning ger överväger 

strukturerade intervjuers för-och nackdelar. Att använda en enkät ser vi är en billig och effektiv 

metod för att studera det valda ämnet. De frågor vi önskar ställa ser vi även som möjliga att 

formulera på ett fördelaktigt sätt i enkätform. Vi har även granskat teori som visat att liknande 

studier använt sig av enkäter i sin forskning vilket talade för valet av enkät som undersöknings-

metod. 

 

4.1.1 Webbenkät 

 

Vid distributionen av en enkät finns det ett flertal olika metoder så som post, gruppenkät, enkät 

till besökare och webbenkät (Ejlertsson, 2014, s. 8-10). Uppkomsten av internet har ökat an-

vändningen av webbenkäter som verktyg för att samla in data kring kunder och företag (Bryman 

& Bell, 2015, s. 662). Vid skapandet av enkäten valde vi att utforma denna online. Vi såg för-

delarna med att kunna samla in ett så stort antal svar på ett så effektivt sätt som möjligt genom 

att utforma en webbenkät.  

 

Vid användandet av en webbenkät kan respondenterna besvara enkäten via en hemsida på in-

ternet (Bryman, 2011, s. 599). Med en webbenkät kan frågorna anpassas genom att göra filter-

frågor som avgränsar respondenten från att ta sig vidare till ytterligare frågor i webbenkäten 

(Bryman, 2011, s. 600). Detta innebär att om en respondent väljer ett visst svar kan den svarande 

guidas till en annan fråga (Bryman, 2011, s. 600). För studien blir denna egenskap lämplig då 

vi exempelvis endast vill behandla svarande som handlat elektronik inom de senaste sex måna-

derna. Således kan vi anpassa enkäten så att respondenter som ändå skulle bli klassade som 

bortfall, inte behöver besvara hela enkäten. Ytterligare en fördel med webbenkäter är att den 

datan som samlas in redan finns strukturerad och insamlad redo för analys (Bryman, 2011, s. 

600). Således går det att undvika ett tidkrävande arbete med att koda enkätsvar för hand (Bry-

man, 2011, s. 600). I detta fall kan webbenkäten istället vara öppen för svar under längre tid 

som i annat fall hade behövts för att koda exempelvis en postenkät. Detta möjliggör för oss att 

nå fler respondenter vilket kan bidra till ett mer representativt urval. 

 

Utifrån ovanstående faktorer ser vi att webbenkät är en lämplig undersökningsmetod för just 

denna studie. Tack vara bland annat metodens egenskaper att vara effektiv samt möjligheten att 

nå ut till ett stort antal respondenter. Vi är medvetna om att det finns en viss problematik vid 

användning av webbenkäter gällande bortfall och urval. Dessa områden behandlas ytterligare i 

avsnitten 4.6 samt 4.7.1 där urval och bortfall diskuteras. 

 

4.2 Enkätkonstruktion 
 

Att utforma frågor är en utmaning oavsett om det är till en intervju eller enkät (Bryman & Bell, 

2015, s. 257). Det skall tas ett flertal beslut för att avgöra frågornas utformning och om exem-

pelvis frågorna ska vara öppna eller stängda (Bryman & Bell, 2015, s. 257). Öppna frågor till-

låter respondenten att besvara frågan med hjälp av egna ord och kan med fördel användas när 

nya ämnen ska undersökas eller för att upptäcka annorlunda ståndpunkter och svar (Bryman & 

Bell, 2015, s. 258). Öppna frågor är däremot tidskrävande när det gäller både för respondenten 

att svara men också för intervjuaren att hantera och koda alla svar (Bryman & Bell, 2015, s. 
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258). Frågor som istället är stängda ger respondenten ett flertal fasta svarsalternativ att välja 

mellan (Bryman & Bell, 2015, s. 259). Detta möjliggör att en studie enklare kan hitta samban-

den mellan två variabler där svarsalternativen även kan öka respondenten förståelse kring frå-

gan (Bryman & Bell, 2015, s. 259). Däremot kan det vara svårt att utforma svarsalternativ som 

speglar alla respondenters åsikter eller beteenden (Bryman & Bell, 2015, s. 260). 

 

I ett tidigt stadium, vid utformningen av enkäten, valde vi att endast använda oss av stängda 

frågor. Framförallt innebär stängda frågor en möjlighet för oss att tydligt se till sambanden 

mellan två variabler. Detta möjliggjorde att vi kunde se till olika faktorer och samband som 

påverkar kundens val i köpprocessen vid köp av elektronikprodukter.  

 

Vidare valde vi att utforma en webbenkät uppdelad i två delar där första delen bestod av bak-

grundsfrågor. Vid konstruktionen av enkäten valde vi att använda oss utav fem stycken bak-

grundsfrågor. Bakgrundsfrågor har som avsikt att samla in mer information kring respondenten 

(Ejlertsson, 2014, s. 86). En fördel med att inleda en enkät med frågor som intresserar respon-

denten, och är enkla att besvara är att den kan bidra med högre svarsfrekvens (Bryman & Bell, 

2015, s. 243). Studiens bakgrundsfrågor innefattades av kön, ålder, utbildning, inkomst, vart 

respondenten bor och slutligen om respondent köpt eller funderat på att köpa elektronikproduk-

ter de senaste sex månaderna. Detta anser vi gav respondenten en enkel start på enkäten och 

möjliggör högre svarsfrekvens. Bakgrundsfrågorna användes även som ett sätt för oss att kon-

trollera att vi fått en god spridning bland studiens respondenter.  

 

I den senare delen av enkäten, del två sållades respondenter bort som svarat nej eller vet ej på 

frågan om respondent köpt eller funderat på att köpa elektronikprodukter de senaste sex måna-

derna. Dessa respondenter fick således avsluta enkäten och resterande respondenter fick tillgång 

till den andra delen av enkäten, del två. Del två innefattades av tretton frågor var av två besva-

rades med hjälp av fasta svarsalternativ, två stycken med flervalsalternativ och resterande nio 

frågorna besvarades med en likert-skala. Ytterligare innefattades även denna del av enkäten av 

situationsfrågor med fasta svarsalternativ. Frågor som använder en likert-skala möjliggör för 

respondenten att själv skatta sin egen attityd. Likert-skala är en skala där respondenten kan ta 

ställning till frågan genom en oftast fem- eller sjugradig likert-skala (Ejlertsson, 2014, s. 95). 

Vid utformningen av enkäten valde vi att använda oss av en sjugradig likert-skala utifrån att 

liknande studier kring samma ämne också tagit beslutet att använda detta. Studien genomförd 

av Rapp et al., (2015, s. 363) och även studien av Chiu et al. (2011, s. 273) använder sig båda 

av en sjugradig likert-skala. Genom att använda en sjugradig likert-skalan ansåg vi att respon-

denten enklare kan skatta sitt eget tycke. 

 

Vid sju av frågorna, som hade som avsikt att besvara respondentens beteende, valde vi att de-

finiera dem två yttersta skalorna (1) i väldigt liten utsträckning och (7) i väldigt stor utsträck-

ning. I två av frågorna som använde sig av likert-skala men som istället frågade kring attityd 

valde vi att definiera dem två yttersta skalorna (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt. 

Oftast definieras inte alla steg i skalan utan endast de två motpolerna i alternativen (Ejlertsson, 

2014, s. 57). Användningen av olika definitioner i likert-skalan anser vi är väl argumenterat då 

frågorna ser till olika faktorer så som beteende och attityd och kräver därmed olika definitioner 

på skalorna. Bryman & Bell (2015, s. 263) argumenterar även för det faktum att i det fall där 

frågor som omfattas av attityder eller beteenden som inkluderas i samma studie bör definieras 

med olika likert-skalor. Genom att separera frågorna och utformningen av likert-skalorna kan 

det motverka att studien validitet påverkas negativt (Bryman & Bell, 2015, s. 263). 
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Del två av enkäten avslutades med att situationsfrågor som besvarades med hjälp av fasta svars-

alternativ. Dessa frågor skapades med avsikt att efterlikna en autentisk situation där responden-

ten i frågan var avsedd att handla en specifik elektronikprodukt. De tre situationsfrågorna inne-

fattades av tre olika produkter med olika attribut. Respondentens användning av handelskanaler 

vid informationssökning och genomförande vid köp var frågornas centrala fokus. Samt om re-

spondenten valt att använda samma elektronikåterförsäljare vid köpet av produkten. 

 

4.2.1 Layout 
 

En enkät ska vara välutformad och ge ett seriöst intryck med en logisk ordning på frågor 

(Ejlertsson, 2014. s. 99). Det finns ett flertal olika sätt att utforma en enkät där webbaserad 

enkät är alltmer vanligt förekommande (Ejlertsson, 2014. s. 99). Fördelaktigt är att skapa en 

logisk utformning av svarsalternativ där exempelvis samma återkommande svarsalternativ bör 

placeras likadant i alla frågor (Ejlertsson, 2014. s. 99). För att bland annat öka läsbarheten av 

en enkät kan olika indelningar göras i enkäten genom att exempelvis använda avgränsande 

nyckelord (Ejlertsson, 2014. s. 99). För att skapa en sammanhängande ordning av frågorna kan 

ett försöka att hitta gemensamma teman i specifika frågor göras (Ejlertsson, 2014. s. 101). Bak-

grundsfrågor så som ålder, kön etcetera kan med fördel läggas i början av enkäten då de anses 

som neutrala av respondenten för att senare använda mer känsliga frågor som inte är direkt 

kopplade till syftet (Ejlertsson, 2014. s. 103). 

 

I utformningen av enkäten valde vi att dela upp enkäten i två delar på grund utav flera anled-

ningar. Den första delen bestod av bakgrundsfrågor så som ålder, kön och utbildning och den 

andra delen bestod av frågor kring attityder och beteenden i relation till handelskanaler. Detta 

anser vi skapade en tydlig avgränsning och därmed ökade läsbarheten i enkäten. För att respon-

dent vidare skulle få besvara frågorna i del två av enkäten var den tvungen att ha svarat “Ja” på 

frågan om den köpt eller funderat på att köpa elektronikprodukter inom de senaste sex måna-

derna. Del två bestod sedan av tre olika typer av frågor, beteendefrågor, attitydfrågor och situ-

ationsfrågor. Dessa frågor lades i sammanhängande ordning i enkäten för att skapa ett tydligt 

tema och gruppering av frågorna. Dessa besluts togs för att öka andelen svar och för att förstå-

elsen bland respondenterna skulle öka. 

 

4.2.2 Etik 
 

Varje enkätundersökning bör i sin utformning grundats utifrån etiska riktlinjer och enligt svensk 

etiklag. Etiklagen i Sverige reglerar etiska frågeformuleringen och vad som får användas i 

forskningssyfte. Etiklagen skapar en förutsättning på utformning kring vad som är lämpligt eller 

olämpligt. Vid lägre nivå än doktorand-uppsats omfattas dock arbeten istället av universitetens 

egna ramverk kring etik. Vid genomförandet av en enkätundersökning oavsett nivå rekommen-

deras dock att följa fyra forskningsetiska krav. De fyra kraven omfattar, informationskravet där 

respondenterna tydligt ska kunna avgöra undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta, 

Samtyckeskravet att medverkan i undersökningen är frivillig, konfidentiallitetskravet där en-

skilda individer inte ska kunna pekas ut och att personuppgifter ska förvaras konfidentiellt, 

Nyttjandekravet att informationen som samlas in får endast användas i det ändamål som enkäten 

avser att undersöka och inte i något annat sammanhang. (Ejlertsson, 2014. s. 31-32) 

 

I utformningen av enkäten valde vi att inkludera ett följebrev. Följebrev är ett brev till målgrup-

pen för undersökningen som ska bestå av lättförståelig information där motivet och syftet till 

undersökningen beskrivs (Ejlertsson, 2014. s. 113). Följebrevet bör därmed inkludera de etiska 

rekommendationer som att undersökningen är frivillig och att svaren behandlas konfidentiellt 
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(Ejlertsson, 2014. s. 115). I följebrevet klargjordes de etiska riktlinjerna kring studien. Respon-

denternas anonymitet och även att genomförandet av enkäten var frivillig var några av dem 

punkterna som inkluderades i följebrevet. Vi valde att även definiera ett flertal begrepp som vi 

ansåg kunde underlätta förståelsen för respondenten. Bakgrundsfrågorna i enkäten utformades 

utifrån de etiska riktlinjer Ejlertsson (2014) rekommenderar där exempelvis frågan om ålder 

utgjordes av representativa grupperingar.  

 

4.3 Operationalisering  

 

För att kunna utveckla en lättförståelig enkät som möjliggör hög svarsfrekvens har vi valt att 

använda oss av boken skriven av Ejlertsson (2014) när vi utformat enkäten. Vid utformning av 

frågor valde vi att arbeta på ett strukturerat sätt där syftet och frågeställningen omvandlades till 

konkreta frågor. Frågeområdet bryts ner till mindre delar som sedan konstrueras till konkreta 

frågor som resulterar i aktualiserade frågor (Ejlertsson, 2014, s. 48). I denna studie har vi kon-

struerat frågor som avser att mäta i vilken utsträckning kunden väljer elektronikåterförsäljare 

utifrån uppkomsten av integrerade handelskanaler med undantag för de frågor vi inledningsvis 

i enkäten ställer. De inledande frågorna, bakgrundsfrågorna har som avsikt att bland annat sä-

kerställa ett representativt urval. Konstruktionen av frågorna i enkäten går att koppla till en eller 

flera vetenskaplig artiklar där kopplingen mellan frågorna redovisas nedan i Tabell 3  och tabell 

4 nedan. Alla frågor har som avsikt att besvara studiens frågeställningar. 

 

4.3.1 Bakgrundsfrågor  

 

I enkäten använde oss av sex stycken bakgrundsfrågor där vi valde att började fråga om respon-

dentens kön för att vidare fråga om ålder. Delvis ville vi se respondenternas ålder för att möj-

liggöra en analys och diskussion runt huruvida ålder kan påverka kundens sätt värdera integre-

rade handelskanaler. I forskning har det visat sig att variabeln ålder kan påverka hur kunder 

handlar och beter sig i köpprocessen (Blackwell et al., 2006, s. 270). Det blev därför även rele-

vant för oss att inkludera denna variabel. Vi grundade även frågan i ett flertal vetenskapliga 

studier så som i studien av Riquelme & Román (2014, s. 411) och Gensler et al. (2012, s. 994) 

där ingen respondent fick vara under 18 år. Beslutet grundas i att respondenten vid en ålder från 

18 år har eget ansvar över sin ekonomi och därmed sina egna inköp. Vi såg det därför relevant 

att ta med ålder som en betydande variabel och vidare valt att hantera svarande under 18 år som 

bortfall. Senare valde vi även att fråga respondenten om dess hushålls inkomst samt hur respon-

dentens bostadssituation ser ut i form av storlek på dess kommun. Visat av Blackwell et al. 

(2006, s. 256) har individens inkomst och ekonomi en betydande roll för hur, varför och när 

kunden köper en produkt. Således blir variabeln inkomst relevant att inkludera i denna studie. 

Bakgrundsfrågor fungerar som en grund för senare analys då det kan bli relevant att undersöka 

huruvida kön, ålder, inkomst och bostadssituation påverkar hur och om kunden värderar inte-

grerade handelskanaler. 

 

De bakgrundsfrågor som behandlade personlig fakta baserades utifrån tidigare frågor skapade 

av bland annat statistiska centralbyrån. Det är fördelaktigt att använda frågor som redan använts 

i tidigare studier, således är frågorna redan kvalitetstestade i andra sammanhang (Ejlertsson, 

2014, s. 7-8; Bryman, 2011, s. 260). En tydligare hänvisning till vilka källor som bidragit till 

respektive bakgrundsfråga redovisas i Tabell 3 nedan. 

 

För denna studie var det även relevant att säkerställa att kunden hade aktuell erfarenhet och 

kunskap kring att handla elektronikprodukter. Vi valde därmed att ställa frågan om kunden köpt 

eller funderat på att köpa elektronikprodukter dem senaste sex månaderna. Anledningen till att 
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vi valde “de senaste sex månaderna” grundade sig i flera vetenskapliga artiklar. Verhoef et al., 

(2007, s. 133) valde att i sin studie kräva att respondenterna skulle ha köpt produkten i fråga 

inom de senaste tre månader. Chiu et al. (2011, s. 272) valde även de att respondenten skulle, 

inom de senaste tre månader, haft erfarenhet av att köpa produkten, lika så Konus et al. (2008, 

s. 403). Främsta anledningen till användningen av en begränsad tidperiod var för att kunna 

säkerställa kundens aktualitet kring uppfattning av handelskanalen (Verhoef et al., 2007, s. 

133). Vi valde att efterlikna tidigare studier för att få svar från respondenter med tidsenlig erfa-

renhet men där målet även var att inkludera större andel respondenter. Vi valde därför att in-

kludera respondenter som även funderat på att köpa elektronikprodukter och öka tidsspannet 

till sex istället för tre månader. Denna fråga avslutade första delen av enkäten och var även 

avgörande för om respondenten fick tillgång till andra delen av enkäten och resterande andel 

frågor. Respondenter som besvarade frågan “Under de senaste sex månaderna har jag köpt eller 

funderat på att köpa en eller flera elektronikprodukter” med alternativen “Nej” eller “Vet inte” 

fick inte tillgång till resterande frågor då de inte innefattades av studiens urval. 

 
Tabell 3 - Bakgrundsfrågor operationalisering 

Fråga: Teori: Avser att mäta: 

1. Kön. 

Svarsalternativ: (Man/kvinna/ 

vill inte ta ställning). 

Blackwell et al. 2006 Visa huruvida studien har en jämn fördelning 

av kvinnor och män som respondenter. 

2. Min ålder är. 

Svarsalternativ: (Yngre än 18 

/18-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 

55-64 / 65 eller äldre). 

Riquelme & Román, 

2014 

 

Gensler et al. 2012 

 

Wärneryd et al. 1993 

 

Blackwell et al. 2006 

För att fastställda att de svar vi ska använda 

kommer från respondenter över 18 år. Ger oss 

även en grund för fortsatt analys angående 

huruvida ålder kan vara en påverkande variabel 

gällande hur kunder handlar elektronik. Funge-

rar även som en bakgrundsfråga för att värma 

upp respondenten. 

3. Min högsta utbildning är: 

Svarsalternativ: (Grund-

skola/gymnasieutbildning/uni-

versitets- eller högskoleutbild-

ning). 

SCB, 2004 

 

Fungerar som en introduktionsfråga för att 

värma upp respondenten. Ger oss även ytterli-

gare en variabel som kan visas vara betydande 

i analys av datan. 

 

4. Mitt hushålls ungefärliga 

sammanlagda månadsinkomst 

före skatt är: 

Svarsalternativ: (0-14 999/15 

000 – 29 999/30 000 – 44 999/45 

000 eller mer). 

SCB, 2004 

 

Blackwell et al. 2006 

Fungerar som en introduktionsfråga för att 

värma upp respondenten. Ger oss även ytterli-

gare en variabel som kan visas vara betydande 

i analys av datan. 

5. Jag bor i en. 

Svarsalternativ: (Storstads-

kommun/mindre stads- eller 

förortskommun / glest befol-

kad kommun). 

 Svanström, 2015 

 

Ger oss material för att analysera huruvida av-

stånd till affärer och handel kan påverka re-

spondentens köpbeteende. 

6. Under de senaste sex måna-

derna har jag köpt eller funde-

rat på att köpa en eller flera 

elektronikprodukter 

Svarsalternativ: (Ja / nej / vet 

inte). 

Verhoef et al. 2007 

 

Chiu et al. 2011 

 

Konus et al. 2008 

Visar hur aktuell respondentens kunskap och 

minne är från en köpupplevelse av elektronik-

produkter. Detta blir även den sista frågan för 

de respondenter som svarar att de inte har köpt 

eller funderat på att köpa elektronik inom 

denna period. 

Bakgrundsfrågorna återfinns även i enkäten, bilaga 7 - enkät. 
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4.3.2 Del två av enkäten 

 

I del två av enkäten behandlas de huvudsakliga frågorna som avser att svara på studiens prak-

tiskt tillämpbara frågeställning ”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders val av elekt-

ronikåterförsäljare?”. Då vi främst ser till att mäta beteenden är de flesta av frågorna i del två, 

formulerade så att respondenterna svarar på hur de söker information, köper produkter och lik-

nande. Frågorna 7-17 är alltså utformade för att mäta beteenden då dessa ger oss en uppfattning 

av hur respondenten föredrar att handla sina elektronikprodukter. 

 

De två senare frågorna i denna del av enkäten är således utformade för att mäta respondenternas 

attityder kring två olika påståenden. Genom att även se till attityder anser vi att vi på ett mer 

utförligt sätt kan besvara studiens frågeställning. Respondenterna får således uttrycka deras 

uppfattning av integrerade handelskanaler. Som nämnt i avsnitt 4.2 Enkätkonstruktion särskiljer 

vi på hur vi mäter beteenden och attityder genom att ändra likert-skalans ytterligheter samt 

formulera om påståendena. Genom att mäta både beteenden och attityder kan vi särskilja på hur 

respondentens faktiska köpprocess generellt ser ut, hur respondenten önskar att handla och 

huruvida det är viktigt för respondenten att återförsäljare använder sig av integrerade handels-

kanaler. I Tabell 4 nedan presenteras frågorna, teorin de kopplats till och vad frågorna avser att 

mäta. 

 
Tabell 4 - Frågorna 7 till 19, del två i enkäten 

Fråga: Teori: Avser att mäta: 

7. Det förekommer att jag 

handlar elektronikprodukter 

på internet.  

Svarsalternativ: (Ja / nej / vet 

inte). 

HUI, 2016 

 

Konus et al. 2008 

Ger en uppfattning om respondentens 

vana av att använda olika handels-

kanaler och även dess internetvana. 

8. Jag föredrar att använda 

följande handelskanaler när 

jag köper elektronikproduk-

ter 

Svarsalternativ: (Online bu-

tik / offline butik / mobila ap-

plikationer / katalog / annan 

kanal). 

 Neslin & Shankar, 2009 Visar huruvida respondenten föredrar 

flera olika handelskanaler eller endast 

en. Ger även en uppfattning om hur 

kunden föredrar att handla överens-

stämmer med hur kunden faktiskt 

handlar. Detta faktum visas i kombi-

nation med situationsfrågor med mera. 

9. Det förekommer att jag sö-

ker information innan jag kö-

per elektronikprodukter. 

Svarsalternativ: (Ja / nej / vet 

inte). 

Verhoef et al. 2007 

 

Chiu et al. 2011 

 

Neslin et al. 2006 

 

Riquelme & Roman, 2012 

Visar till vilken grad respondenten sö-

ker information inför ett köp av elekt-

ronik. I sin tur kan detta innebära 

huruvida respondenten har en åsikt om 

integrerade handelskanaler eller inte. 

10. Jag föredrar att använda 

följande kanaler när jag söker 

information kring elektronik-

produkter 

Svarsalternativ: (Återförsäl-

jares hemsidor / återförsälja-

res butiker /  prisjämförelse-

sajter / forum kring elektro-

nikprodukter / tillverkarens 

hemsida / andra kanaler). 

Neslin & Shankar. 2009 

 

Verhoef et al. 2007 

Då studiens fokus är på informations-

sökning och köp hos återförsäljare, vi-

sar fråga 10 om respondenterna använ-

der andra typer av källor för att söka 

information. Ger även möjligheten att 

analysera hur respondenterna föredrar 

att söka information jämfört med hur 

de beskriver att de faktiskt söker in-

formation. 
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11. Jag söker information off-

line hos elektronikåterförsäl-

jare 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(I väldigt liten utsträckning / i 

väldigt stor utsträckning). 

Blackwell et al. 2006 

 

Neslin & Shankar, 2009 

 

Verhoef et al. 2007 

Ger en grund för att analysera respon-

dentens köpbeteende och hur den sö-

ker information.  

12. Jag söker information on-

line hos elektronikåterförsäl-

jare 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(I väldigt liten utsträckning / i 

väldigt stor utsträckning). 

Blackwell et al. 2006 

 

Neslin & Shankar, 2009 

 

Verhoef et al. 2007 

Ger en grund för att analysera respon-

dentens köpbeteende och hur den sö-

ker information. 

13. Jag söker information 

från endast en återförsäljare 

vid köp av elektronik 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(I väldigt liten utsträckning / i 

väldigt stor utsträckning). 

Rapp et al. 2015 

 

Konus et al. 2008 

 

Gensler et al. 2012 

 

Verhoef et al. 2015 

 

Neslin & Shankar, 2009 

Ger en uppfattning om respondentens 

köpbeteende genom att visa till vilken 

grad respondentens endast söker in-

formation från en återförsäljare. I 

kombination med fråga 14 och 15 gör 

frågan det möjligt att kategorisera vil-

ken typ av kund respondenten är. 

14. Jag söker information 

från endast en återförsäljare 

som jag sedan köper elektro-

nikprodukten av. 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(I väldigt liten utsträckning / i 

väldigt stor utsträckning). 

Neslin & Shankar. 2009 

 

Verhoef et al. 2007 

 

Chiu et al. 2011 

Ger möjlighet till att kartlägga respon-

denten. Visar till vilken grad respon-

denten är lojal till en specifik återför-

säljare. Går därefter analysera 

huruvida denna respondent värdesätter 

integrerade handelskanaler. I kombi-

nation med fråga 13 och 15 gör frågan 

det möjligt att kategorisera vilken typ 

av kund respondenten är. 

15. Jag söker information i en 

handelskanal men köper pro-

dukter i en annan handels-

kanal. 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(I väldigt liten utsträckning / i 

väldigt stor utsträckning). 

Konus et al. 2008 

 

Chiu et al. 2011 

 

Gensler et al. 2012 

 

Verhoef et al. 2007 

 

Verhoef et al. 2015 

 

Neslin & Shankar, 2009 

Visar på respondentens lojalitet till en 

specifik kanal. Utifrån svaret från 

fråga 15 i kombination med ytterligare 

svar, ges möjligheten att kartlägga och 

kategorisera respondenten. I kombi-

nation med fråga 13 och 14 gör frågan 

det möjligt att kategorisera vilken typ 

av kund respondenten är. 

16. Jag jämför återförsäljare 

innan jag köper en elektro-

nikprodukt. 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(I väldigt liten utsträckning / i 

väldigt stor utsträckning). 

 Blackwell et al. 2006 

 

 Frambach et al. 2007 

 

 Chiu et al. 2011 

Ger en uppfattning om huruvida re-

spondenten är lojal till en specifik åter-

försäljare eller inte. Utifrån denna 

fråga i kombination med andra kan vi 

kartlägga respondenten. 

17. Jag tänker på etiskt an-

svar när jag köper elektronik-

produkter online efter att jag 

sökt information i butik. 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(I väldigt liten utsträckning / i 

väldigt stor utsträckning). 

Rapp et al. 2015 

 

Neslin & Shankar. 2009 

 

Chiu et al. 2011 

Ger en etisk dimension till studien. 

Skapar en uppfattning om huruvida re-

spondenten reflekterar över den pro-

blematik som kan uppstå när allt fler 

kunder använder butiken som ett 

showroom för att sedan genomföra kö-

pet online. 
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18. Det är viktigt för mig att 

hitta samma information i 

återförsäljarens olika han-

delskanaler. 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(Instämmer inte alls / instäm-

mer helt). 

Neslin et al. 2006 

 

Melis et al. 2015 

 

Herhausen et al. 2015 

 

Gensler et al. 2012 

Påståendet är ett vanligt kännetecken 

för väl integrerade handelskanaler. Be-

roende på respondentens svar är det 

därför möjligt att, i kombination med 

fråga 19, uppskatta om respondenten 

värdesätter integrerade handels-

kanaler.  

19. Det är viktigt för mig att 

återförsäljare har flera stycken 

handelskanaler när jag köper 

elektronikprodukter. 

Svarsalternativ: Likert-skala 

(Instämmer inte alls / intstäm-

mer helt). 

Herhausen et al. 2015 

 

Chiu et al. 2011 

Ger oss en uppfattning om responden-

tens attityd till integrerade handels-

kanaler. Skapar tillsammans med fråga 

18 en bild av hur viktigt respondenten 

anser att integrerade handelskanaler 

är. Går sedan jämföra mot hur respon-

denten besvarat frågor gällande hur 

den faktiskt handlar. 

Frågorna återfinns även i enkäten, bilaga 7 - enkät. 

 

 

4.3.3 Del två av enkäten - situationsfrågor 

 

Del två av enkäten avslutades med tre stycken situationsfrågor. Situationsfrågorna skapades 

med avsikt att återskapa situationer där respondenten skall ta beslut kring köp av elektronikpro-

dukter. De tre situationsfrågorna exemplifierar tre olika produkter inom elektroniksegmentet 

som innefattas av olika priskategorier och även hur komplexa produkternas attribut upplevs. 

Situationsfrågorna kunde därmed se om respondenten agerade annorlunda kring användningen 

av handelskanaler beroende på vilken produkt som inhandlas (se bilaga 7 - enkät). I en studie 

av Verhoef et al. (2007, s. 132) användes sex olika produktkategorier som skiljde sig i köpkom-

plexitet och resultatet ansågs kunna visa på variation i beteende och uppfattning av handels-

kanaler beroende på produktsegment. Således anser vi att situationsfrågorna med de olika pro-

dukterna hörlurar, surfplatta och Tv möjliggjorde intressanta resultat och slutsatser. I skapandet 

av situationsfrågorna ansågs Tv som den produkt med högst komplexitet då vi ansåg denna 

produkt som i regel dyrast och innehålla flest attribut i jämförelse med surfplatta och hörlurar. 

 

4.4 Pilotstudie 

 

För att enkäten ska tolkas korrekt och mäta det den avser att göra, så valde vi att testa enkäten 

med hjälp av en pilotstudie. Detta gjordes genom att åtta bekanta i olika åldrar både kvinnor 

och män fick besvara enkäten. Efter att de besvarat enkäten fick de möjlighet att ge oss kon-

struktiv kritik på de delar av enkäten de upplevt mindre tydliga och även de delar som upplevts 

bra. När enkäten testades bad vi även respondenterna att notera hur lång tid det tog för dem att 

besvara enkäten.  

 

Att utföra en pilotstudie är någonting som rekommenderas speciellt i de fall då studien använder 

sig av enkäter. Respondenter fyller i en enkät själva utan en intervjuares närvaro och en god 

förståelse för frågorna är därmed avgörande. En pilotstudie ökar möjligheten att upptäcka pro-

blem kring frågor. (Bryman & Bell, 2015, s. 272) 

 

Tack vare pilotstudien upptäckte vi frågor som behövde förtydligas och formuleras om. Vi for-

mulerade om frågorna tills att vi fick allt mindre feedback kring missförstånd eller förbättringar. 

Att genomföra en pilotstudie innan vi gav ut den färdiga enkäten anser vi bidrog till tydligare 

frågor. Gällande tidsåtgången så noterade vi att det tog ungefär lika lång tid för respondenterna 
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att fylla i enkäten. Vi använde denna tid som mall för att skatta en genomsnittlig tidsåtgång och 

vi kunde utifrån detta bedöma huruvida enkäten behövde förlängas eller kortas ner. Efter ett 

flertal utkast och förändringar utformades en slutgiltig enkät som redovisas i bilaga 7 – enkät. 

 

4.5  Forskningsdesign  

 

Utifrån att vi har valt att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av enkäter som undersök-

ningsmetod har en tvärsnittsdesign vidare valt att använda i denna studie. En tvärsnittdesign 

representeras av några nyckelbegrepp och tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2015, s. 63). 

Bland annat avser en tvärsnittsdesign att mäta flera fall där variation är av intresse (Bryman & 

Bell, 2015, s. 63). Ytterligare sker en tvärsnittsdesign vid ett tillfälle exempelvis där respon-

denten i fråga besvarar en enkät som lämnas in vid ett och samma tillfälle (Bryman & Bell, 

2015, s. 63).  

 

Studiens avsikt är att undersöka en större grupp respondenter och se till variationen mellan 

individer för att senare kunna se till möjliga generaliseringar. Vi avser även att mäta konsu-

mentbeteende och attityder till integrerade handelskanaler vid ett tillfälle, sammanfattningsvis 

anser vi att denna forskningsdesign lämpar sig väl.  

 

4.6 Population och respondenturval 

 

I denna studie vill vi undersöka elektronikkunder i Sverige, vi kan därmed kalla denna grupp 

för vår målpopulation. En population är den grupp som forskare önskar att studera och därmed 

även generalisera samt göra ett urval ifrån (Bryman, 2011, s. 179).  

 

För att skapa en studie som är generaliserbar över den valda populationen genomförs ett san-

nolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att författarna utgår från en urvalsram när de for-

mar studien (Bryman, 2011, s. 179). En urvalsram är en förteckning över alla de människor som 

studien avser att undersöka och generalisera. Utifrån urvalsramen kan människor slumpmässigt 

väljas för att få delta i studien (Bryman, 2011, s. 190). Då vi inte hade tillgång till en urvalsram 

över alla de svenska kunder som köpt eller köper elektronik så kunde vi således inte skicka ut 

enkäten till slumpmässiga respondenter. Detta är en avgörande faktor för denna studie som 

måste tas i beaktning då vi endast kommer kunna uttala oss om den specifika grupp vi väljer att 

undersöka.  

 

Utifrån avsaknad av urvalsram, blev det naturlig för att oss att använda ett så kallat icke-sanno-

likhetsurval. Ett sådant urval kan ta form på olika sätt varav vi valde att genomföra ett bekväm-

lighetsurval samt ett snöbollsurval. Utmärkande för ett bekvämlighetsurval är att författarna 

låter människor i sin närhet och de som är lättillgängliga, att få vara en del av undersökningen 

(Bryman, 2011, s. 194). Att använda ett snöbollsurval är en typ av kedjeurval som gör att de 

personer forskaren kontaktar, i sin tur kontaktar ytterligare människor (Bryman, 2011, s. 196). 

Att vi valde att inkludera ett snöbollsurval grundar sig i den önskade spridningen vi vill att 

enkäten ska uppnå. Genom att använda dessa former av urval får vi tillgång till en stor mängd 

respondenter vilket blir en effektiv metod för oss att samla in data.  

 

För att undersöka vår population av elektronikkunder i Sverige krävdes det att vi tillgång till 

denna grupp. Då förteckning över målpopulationen saknades, alltså en urvalsram, över elektro-

nik kunder i Sverige kan vi därmed inte nå ut till hela vår population i denna studie. För att på 

bästa sättet nå ut till vår önskade målgrupp skapade vi en webbenkät. På så vis kunde vi nå ut 
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till största möjliga grupp av elektronikkunder på ett effektivt sätt. Att vi valde att göra en web-

benkät innebär att endast respondenter med tillgång till internet och teknik så som dator, mobil, 

surfplatta eller liknande kan delta i studien. I en studie av SCB visas att år 2015 hade strax 

under 90 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet i hemmet (SCB, 2015). Även i en 

studie av Findahl (2014, s. 10) visas att år 2014 hade 91 procent av Sveriges befolkning som är 

över 18 år, tillgång till internet och dator. Denna information gav oss en bild av att vi kunde nå 

ut till många olika individer genom distribution via internet. Utifrån bekvämlighets- samt snö-

bollsurvalet kunde vi dock inte nå ut till alla individer som använder sig av internet utan endast 

till de vi, eller de som skickar vidare enkäten, har tillgång till. Då vi endast ser till att generali-

sera individer som besvarar enkäten bedömer tillgängligheten till vår population som god.  

 

Att respondenter väljs ut på detta sätt skapar som ovan nämnt en problematik gällande studiens 

generaliserbarhet. Detta beror på att en grupp som inte är slumpmässigt utvald, generellt inte 

kan utgöra en representativ grupp för den population som önskas undersökas (Bryman, 2011, 

s. 194). Då vi är medvetna om bekvämlighetsurvalets egenskaper så ser vi även att denna studie 

inte kommer vara möjlig att generalisera. Detta grundas således i att alla de respondenter som 

kommer att delta i studien, inte har samma sannolikhet att bli valda. Vi ser dock att en god 

spridning kan skapas i vårt urval. Vi har därför valt att inkludera kön, ålder, inkomst, utbildning 

och bostadssituation som variabler i enkäten. Således kan vi avgöra om vårt urval är represen-

tativt och därmed bidra positivt till studiens möjligheter att efterlikna vår målpopulation, 

svenska elektronikkunder. Valet att använda ett snöbollsurval ansåg även öka möjligheten att 

nå fler respondenter och därmed öka generaliserbarhet. 

 

4.7 Praktisk genomförande av enkätundersökning 

 

Efter att ha genomfört en pilotstudie valde vi att distribuera enkäten den 12:e april 2016. Då vi 

valt att göra en webbenkät för att få en så bra spridning som möjligt, beslutade vi att distribue-

rade enkäten via sociala medier. Genom att använda sociala plattformar för att sprida enkäten, 

ansåg vi att en bred grupp av individer kunde nås. De flesta respondenter som kunde nås via 

dessa plattformar var bekanta till oss författare vilket vi ansåg vara en faktor som kunde bidra 

till ökad svarsfrekvens. Vid spridandet av länken till enkäten uttryckte vi syftet med studien 

och besvarade även frågor som uppkom i bland annat kommentarsfält. Detta har enligt oss 

skapat större förståelse bland respondenterna och inneburit en högre svarsfrekvens. Enkäten 

blev således tillgänglig för respondenter genom en länk på sociala medier där främst Facebook 

användes.  

 

Bekvämlighetsurvalet utfördes alltså genom distribution av webbenkäten via sociala medier. 

Som vi tidigare nämnt i avsnitt 4.6 valde vi även att utföra ett snöbollsurval. Detta urval skedde 

genom att andra individer delade och spred enkäten via sina sociala medier, mail, mobiler och 

liknande. På så vis kunde vi nå ut till en större grupp av människor som inte ingick i vår egen 

bekantskapskrets. Genom att göra detta kunde vi öka sannolikheten för att få ett mer represen-

tativt urval främst gällande variabeln ålder.  

 

För att enkäten skulle få så många svar som möjligt inom den tidsram vi haft så utgick vi från 

att enkäten skulle vara tillgänglig på sociala medier i sju dagar.  Efter att enkäten varit tillgäng-

lig i sju dagar hade vi fått in 173 stycken svar som inkluderade 16 bortfall. Vi tog därför beslutet 

att låta enkäten vara tillgänglig i en dag till. Detta bidrog till att vi fick 267 svar med 48 bortfall 

där beslutet bidrog till att antalet svar ökade med 94 svar och innebar en möjlighet för enkäten 

att vara mer representativ.  
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4.7.1 Bortfall  

 

Vid användandet av webbenkät är det svårt att beräkna hur stor svarsfrekvens en studie har 

uppnått (Bryman & Bell, 2015, s. 684). Detta gör det svårt att därmed avgöra storleken på bort-

fallet. Det är faktumet att det inte går att avgöra populationens storlek samt att ingen urvalsram 

finns som gör det svårt att utreda svarsfrekvensen. I det fall svarsfrekvensen i en studie är låg 

kan studien ifrågasättas i möjligheten att vara representativ (Bryman & Bell, 2015, s. 244). Vid 

utformningen av enkäten valde vi därför att använda oss av bakgrundsfrågor för att med hjälp 

av svaren på dessa frågor avgöra om vårt urval kan anses representativt även om vi inte kunde 

avgöra bortfallet och svarsfrekvensen. 

 

Bortfall uppkom däremot på grund av respondenternas svar utifrån enkäten. Som tidigare nämnt 

i avsnittet 4.3.1 Bakgrundsfrågor, valde vi att utforma två av enkätfrågorna på ett sådant sätt att 

vi kunde försäkra oss om att vi nått ut till vår önskade målgrupp. Ena frågan behandlade varia-

beln ålder där sju stycken av respondenterna visade sig vara under 18 år. I och med att vi valt 

att endast inkludera respondenter som var 18 år eller äldre i studien, klassades dessa sju respon-

denter som ett bortfall. Enkätens andra bakgrundsfråga som behandlade huruvida respondenten 

köpt eller funderat på att köpa en elektronikprodukt inom de senaste sex månaderna, gav även 

bortfall. 43 stycken respondenter besvarade frågan med svarsalternativen “nej” respektive “vet 

inte”. Då vi anser att dessa svarsalternativ inte talar för att aktuell kunskap kring köp av elekt-

ronikprodukter så blev de 43 svaren klassade som bortfall. Två av de som besvarat denna fråga 

med “nej” respektive “vet inte” var även under 18 år vilket resulterade i att det totala bortfallet 

blev 48 stycken respondenter. Av studiens totala insamling av svar beräknades studiens bortfall 

till 17,9 procent. Detta resulterade i 219 användbara svar från respondenter när det gäller bete-

ende och attityder kring handelskanaler. 

 

4.8 Databearbetning 

 
Totalt samlades 267 stycken enkäter in genom att distribuera en webbenkät via sociala medier. 

Webbenkäten var tillgänglig i åtta dagar, 12 april till 20 april. Enkäten besvarades via ett Google 

formulär som möjliggjorde att vi senare kunde exportera alla svar vidare i ett Excel-dokument. 

Svaren som omfattades av svarsalternativ, exempelvis bakgrundsfrågorna kodades därefter för 

hand. Informationen i Excel-dokumentet exporterades vidare till statistikprogrammet SPSS. 

SPSS är ett av det mest använda datasystemen vad det gäller analysarbetet av kvantitativ data 

(Bryman & Bell, 2015, s. 365). Respondenternas svar på bakgrundsfrågorna kunde därefter med 

hjälp av SPSS analyseras. Fördelar med att använda webbenkäter är att viss data redan finns 

tillgänglig i rätt form. Således går det att minimera risken att felaktigt bearbeta datan eftersom 

att den inte behöver behandlas manuellt (Bryman, 2011, s. 601).  
 

Vidare valde vi att använda oss av tre frågor för att kunna gruppera studiens respondenter till 

olika kundgrupper baserat på tidigare forskning. Vi valde att använda oss av frågorna “Jag söker 

information från endast en återförsäljare vid köp av elektronik”, “Jag söker information från 

endast en återförsäljare som jag sedan köper elektronikprodukten av” och “Jag söker informat-

ion i en handelskanal men köper elektronikprodukten i en annan handelskanal”. Dessa tre frågor 

besvarades med hjälp av en sjugradig likert-skala som vi därmed valde att tolka. Om frågorna 

besvarades med värdet ett innebar det “i väldigt lite utsträckning” och värdet sju “i väldigt stor 

utsträckning” vidare tolkade vi mittenvärdet fyra på likert-skalan, som “ibland”. Vi valde att 

därför genomföra en gruppering av likert-skalan för att kunna gruppera respondenterna. Svars-

alternativen ett till tre kodade vi som noll och svarsalternativen fyra till sju kodade vi som ett. 

Därmed ansåg vi att ett till tre innefattades av den lägre del av likert-skalan medan fyra till sju 
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innefattades av den högre del av likert-skalan då svaret “ibland” tolkades som nog ofta för att 

anses som ett frekvent beteende. I Tabell 5 redovisas de frågor och hur svaren på dessa avgjorde 

vilken kundgrupp respondenterna delades in i. 

 
Tabell 5 - Respektive kundgrupps svar 

Kundgrupp Jag söker in-

formation från 

endast en åter-

försäljare vid 

köp av elektronik 

Jag söker informat-

ion från endast en 

återförsäljare som 

jag sedan köper elekt-

ronikprodukten av 

Jag söker informat-

ion i en handelskanal 

men köper elektro-

nikprodukten i en an-

nan handelskanal” 

Konkurrerande - isk 0 0 1 

Lojal- isk 1 1 1 

Onestop kund 1 1 0 

Lojal handelskanalkund 0 0 0 

 

Utifrån denna gruppering var det 12 respondenter som inte kunde inkluderas i någon av de fyra 

kundgrupperna. Dessa 12 respondenter innefattades av tre minoritetsgrupper bestående av en, 

tre och åtta respondenter. I och med att dessa respondenter innefattades av olika beteenden även 

inom denna grupp valde vi att vidare inte undersöka eller analysera dessa. Framförallt innefat-

tades svaren från denna minoritets grupp av motsägelsefulla svar som gjorde det svårt att se till 

någon form av beteende. Dessa 12 respondenter är således exkluderade när kundgrupperna ska 

jämföras och testas mot enkätens frågor. När det totala antalet respondenter analyseras och på-

visas är de 12 respondenterna delaktiga i studien då deras beteenden fortfarande är relevant för 

det generella resultatet.  

 

Vidare i studien valde vi att använda oss av statistiska tester för att undersöka eventuell signi-

fikans mellan olika frågor och kundgrupper. Att testa statistisk signifikans visar på hur rimligt 

det är att ett resultat kan generaliseras över en hel population (Bryman & Bell, 2015, s. 358). 

När signifikans visas styrker det således ett resultats pålitlighet (Bryman & Bell, 2015, s. 358). 

Vid de statistiska testerna har vi utgått från en fem procentig signifikansnivå för att bedöma 

huruvida signifikans visas. De tester vi använt oss av för att undersöka signifikans är korrelat-

ionstester samt R2 – test som genomfördes i SPSS. Genom att göra korrelationstester visas det 

huruvida ett samband finns mellan två variabler (Bryman & Bell, 2015, s. 169). God korrelation 

skapas när respondenter besvarat flera frågor med svar som förklarar varandra (Bryman & Bell, 

2015, s. 169). Korrelationstester blev användbara i denna studie för att undersöka samband 

mellan kundgrupper och frågor rörande attityder, beteende och etik. Genomförandet av ett R2 – 

test är ett sätt att utforma en modell som visar till vilken grad variationen i en variabel förklarar 

en annan variabel (Bryman & Bell, 2015, s. 354). Genom att utföra ett sådant test så kunde vi 

undersöka huruvida de tre frågor som använts för att gruppera respondenterna, faktiskt förklarar 

de olika kundgrupperna. De olika kundgrupperna R2-testades även var för sig mot de tre frågor 

som använts vid grupperingen av respondenter. Dessa tester gjordes för att ytterligare styrka 

kundgrupperingen.  

 

Vid analys av situationsfrågorna valde vi att använda oss utav korstabeller för att tydligt avgöra 

hur de olika kundgrupperna besvarat vardera situationsfråga. Korstabeller visar hur stor andel 

av respondenterna som besvarat de olika alternativen rörande de aktuella frågorna (Se bilaga 4, 

5 och 6). Vi använde även medelvärdestester på de generella frågor vars svarsalternativ bestått 

av likert-skalor. Genom att se över medelvärden kan läsaren tydligt se resultatet av studien då 

ett värde får representera samtliga svar i en viss fråga. Risken med att använda medelvärden är 
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dock att spridningen i svaren inte visas. För att komplettera medelvärdena har vi därför tagit 

fram stapeldiagram för att visa på fördelningen över svaren från vissa frågor.  

 

4.8.1 Presentation av resultat 

 

Vid presentationen av studiens resultat valde vi att först presentera den allmänna fördelningen 

bland studiens respondenter för att vidare diskutera allmänna resultat, kundgrupper och situat-

ionsfrågor. Efter att visat på resultaten av olika tester och statistiska sammanställningar valde 

vi att efter det avgränsade avsnitten direkt genomföra en analys. Därmed kunden läsaren direkt 

efter att ha läst exempelvis respondenternas fördelning vidare läsa analysen av dessa resultat. 

Denna struktur av resultat och analys kapitlet ansåg vi bidrog till bättre förståelse av resultaten 

och skapade även en tydlig struktur.  

 

Vid presentationen av resultat valde vi att använda oss utav tabeller, diagram och figurer. Vid 

framställningen av dessa använde vi oss av Excel. Genom att huvudsakligen använda ett pro-

gram ansåg vi att upplägget och utseendet blev mer konsekvent vilket därmed underlättade för-

ståelse för de olika presentationsinstrumenten.  
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5. Empiri och analys 
 

Detta kapitel har som avsikt att redovisa studiens resultat, empiri och därefter analysera detta 

utifrån tidigare forskning. Vi börjar med att visa på studiens resultat kring bakgrundsfrågor 

och studiens representation. Vidare presenteras generella resultat och gruppering av respon-

denterna utifrån dess beteenden. Redovisning av situationsfrågorna och en analys av dessa 

avslutar kapitlet med koppling till de olika kundgrupperna. 

 

5.1 Resultat bakgrundsfrågor 
 

I första delen av resultatet och analysen kommer vi att behandla fördelningen över studiens 

bakgrundsfrågor. Som tidigare nämnt i avsnittet 4.6 Population och respondenturval så nämner 

vi vikten av en bra spridning i vårt urval för att vidare visa på studiens möjlighet att represen-

tera en vidd olika individer. Bakgrundsfrågorna används därmed för att kunna påvisa och sä-

kerställa att vi nått ett representativt urval och därmed öka studiens generaliserbarhet. För att 

visa på studiens fördelning redovisas enkätens bakgrundsfrågor och hur de besvarats av studi-

ens 219 respondenter. Information och tillvägagångssätt kring hanteringen av bortfall hänvisas 

till avsnitt 4.7.1 Bortfall. 

 

Resultatet av bakgrundsfrågorna baserades på studiens 219 svar. Svaren var jämnt fördelade 

över könen med en något större majoritet kvinnor som besvarat enkäten. Andelen respondenter 

som var kvinnor var 59 procent och andelen män var 40 procent. Den sista procenten bestod av 

svarande som valde att inte ta ställning till denna fråga.  

 

Nästkommande bakgrundsfråga i enkäten hade som avsikt att se till respondenternas ålder. Frå-

gan innefattade sju svarsalternativ där ett av dessa representerade ett bortfall, respondenter un-

der 18 år. Vidare sammanställdes sex svarsalternativ för att se till respondenternas spridning. 

Svarsalternativen presenteras i Figur 1 nedan med andelen respondenter presenterade i ett 

cirkeldiagram. Resultatet visade att största andelen respondenter var mellan 18-24 år och den 

minsta andelen respondenter var 65 år eller äldre. 
 

 
Figur 1 - Fördelning över respondenternas ålder 

Senare besvarade respondenterna vilken som var deras högsta utbildningsstatus. I bakgrunds-

frågan angavs tre alternativ där två av alternativen: gymnasieutbildning och universitets- samt 

högskoleutbildning omfattade 99 procent av de svarande. Mellan dessa två alternativ, var det 

en relativt jämn fördelning med en majoritet universitets- samt högskoleutbildade respondenter. 
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38 procent av de svarande visade sig alltså ha en gymnasieutbildning och 61 procent av enkä-

tens svarande hade en högre utbildning än detta. Frågans tredje alternativ, att respondenten hade 

grundskola, folkskola, realskola eller liknande som högsta utbildning, valdes endast av två sva-

rande och representerade således en procent.  

 

Vidare besvarade respondenterna en bakgrundsfråga kring hushållet totala månadsinkomst före 

skatt där fyra olika svarsalternativ angavs. Resultatet visade att majoriteten av de svarande hade 

en månadsinkomst på 45 000 kr eller mer. De övriga svarsalternativen hade en jämn fördelning 

svar, resultatet redovisar i Figur 2.  

 

 
Figur 2 - Fördelning över respondenternas totala hushållsinkomst 

Respondenterna besvarade även en bakgrundsfråga gällande deras bostadssituation och därmed 

om de var bosatta i en tät- eller glesbefolkad kommun. Respondenterna hade möjlighet att be-

svara frågan utefter tre svarsalternativ; Storstadskommun, mindre stads eller förortskommun 

och glesbefolkad kommun. Resultatet visade på att majoriteten, 66 procent var bosatta i en 

storstadskommun och därefter 33 procent av respondenterna som bodde i en mindre stads eller 

förortskommun. Endast en procent av respondenterna visade sig vara bosatta i en glesbefolkad 

kommun.  

 

5.1.1 Analys bakgrundsfrågor 

 

Utifrån de resultat som vi fått i de fem ovannämnda bakgrundsfrågorna kan en diskussion kring 

studiens representering av svenska elektronikkonsumenter göras. Studien har som avsikt att på 

ett bra sätt representera olika individer med en variation av kön, ålder, utbildning, inkomst och 

bostadssituation. Resultatet visar sammantaget på en god fördelning mellan de olika variablerna 

där vissa frågor visar på en bättre representation än andra. 

 

Vidare ser vi att resultatet visar en låg representation av respondenter med en högsta utbildning 

som grundskola, folkskola, realskola eller liknande. Den låga andelen respondenter tillhörande 

denna grupp medför att studiens representation gällande utbildning blir något bristande. Inga 

slutsatser i denna studie kan därmed tas i relation till den underrepresenterade gruppen och 

köpbeteende. De resterande alternativen i denna fråga representeras dock väl.  

 

Gällande respondenternas bostadssituation ser vi att de som bor i en glesbefolkad kommun är 

underrepresenterade i denna studie. Då endast 1 procent av de svarande har en sådan form av 

boendesituation så är fördelningen i denna fråga bristfällig. Studien kan därmed ha gått miste 
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om att se till beteendet bland respondenter bebodda i en glesbefolkadkommun. Dock represen-

teras de andra grupperna, respondenter som är bosatta i en storstadskommun alternativt mindre 

stads- eller förortskommun väl då fördelningen av svar är jämn mellan dessa alternativ. 

 

God representering påvisades i framförallt två av bakgrundsfrågorna; hushållets totala månads-

inkomst samt respondenternas ålder. Representeringen bland studiens respondenter och deras 

hushålls totala månadsinkomst är god. Resultatet av studien blir därmed mer generaliserbart till 

den svenska befolkningen. Kundens inkomst har i forskning visats påverka köpbeteende gäl-

lande hur, när och varför kunden köper en produkt (Blackwell et al., 2006, s. 256). Det kan 

således tänkas att beteendet mellan respondenter med olika inkomst kan skilja sig åt i och med 

de olika antalet tillgängliga resurser. Respondenternas fördelning bland de olika svarsalternati-

ven vid angivande av ålder visade på en god representering och ökar studiens generaliserbarhet. 

Ålder kan även tänkas påverka valet av handelskanal i och med bekvämligheten och kunskapen 

kring olika handelskanaler som även visats i tidigare forskning genomförd av Blackwell et al. 

(2006, s. 270).  

 

Utifrån svaren på de olika variablerna ser vi att fördelningen bland studiens respondenter kan 

räknas som god då svaren tillsammans utgör en representativ spridning. Detta förbättrar möj-

lighet att generalisera studiens resultat.  

 

5.2 Allmänna resultat 
 

I detta avsnitt avser vi att behandla de resultat som framkommit av del två i studiens enkät. 

Dessa frågor behandlar respondentens allmänna köpbeteende, både hur den svarande föredrar 

att handla elektronikprodukter och även respondentens attityd till integrerade handelskanaler. 

För att tydligt redovisa resultatet används figurer, tabeller och medelvärden för att visa gene-

rella svar. Resultaten från de 219 respondenterna redovisas för att till sist analyseras.  

 

Resultatet av enkäten visade att respondenterna var eniga i deras köpbeteende gällande några 

av frågorna i del två av enkäten. Exempelvis svarade samtliga 219 respondenter, 100 procent 

att de söker information innan de köper elektronikprodukter. En stor andel respondenter svarade 

även att de handlar elektronikprodukter online, exempelvis via online butik. Därmed visades 

resultatet att majoriteten av de svarande, 76 procent, handlar elektronikprodukter på internet 

medan 23 procent inte handlar elektronik på detta sätt. Den kvarstående procenten besvarade 

frågan genom svarsalternativet “vet ej”. Därmed är användandet av internet vid köp av elektro-

nikprodukter vanligt förekommande. 

 

Vidare resultat av studien visade även att i princip samtliga respondenter anser att de jämför 

elektronikåterförsäljare ibland eller i väldigt stor utsträckning vid köp av elektronikprodukter. 

Med hjälp av ett medelvärdestest visades detta ytterligare då det totala medelvärdet av frågan 

var 6 utifrån den sjugradiga likert-skalan. Således jämför en stor andel respondenter elektroni-

kåterförsäljare till stor utsträckning innan de genomför ett köp. 

 

För att undersöka hur respondenten föredrar att handla elektronikprodukter ställdes två frågor 

om den svarandes föredragna köpbeteende. De frågor som ställdes var  

“Jag föredrar att använda följande handelskanaler när jag köper elektronikprodukter” och 

“Jag föredrar att använda följande kanaler när jag söker information kring elektronikprodukter”. 

Respondenten kunde därefter välja bland flera olika handelskanaler och alternativ. Frågan om 

vilka handelskanaler respondenten föredrar att använda vid köp av elektronik visade resultatet 
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att 41 procent av de svarande valde fler än ett alternativ i denna fråga. Resultatet betyder således 

att respondenterna föredrar att använda olika typer av handelskanaler vid köp av elektronikpro-

dukter. De handelskanaler som valdes mest frekvent vid köp av elektronikprodukter var elekt-

ronikåterförsäljares online butik och offline butik. 71 procent av respondenterna valde att in-

kludera online butik i sitt svar och 60 procent valde att inkludera offline butik. De övriga svars-

alternativen; mobila applikationer, katalog eller annan kanal, valdes av sammanlagt 20 procent 

av de svarande. Dessa alternativ valdes i de flesta fall ihop med ytterligare handelskanaler så 

som offline- och online butik. Resultatet visar på att respondenten föredrar att använda olika 

handelskanaler vid köp av elektronikprodukter. 

 

I frågan, vilka handelskanaler respondenten föredrar att använda vid informationssökning inför 

ett köp av elektronik, var det en majoritet som valde att besvara frågan med flera stycken alter-

nativ. 81 procent föredrog således två eller flera kanaler vid sökning av information inför ett 

köp av elektronik. Endast 19 procent av de svarande valde att besvara frågan med endast ett 

alternativ. Gällande samtliga respondenter var det återförsäljarens hemsida och prisjämförelse-

sajter som var de kanaler som valdes mest frekvent vid informationssökning. De övriga kanaler 

fick färre svar men visade en jämn fördelning på svarsfrekvens då även återförsäljarens butiker, 

forum kring elektronikprodukter, tillverkarens hemsida och andra kanaler valdes av flera re-

spondenter.  

 

För att skapa en ytterligare förståelse för respondenternas köpbeteende ställdes frågor om de 

söker information online samt offline. Frågorna besvarades med hjälp av en sjugradig likert-

skala. Gällande frågan om de svarande söker information offline visade ett medelvärdestest att 

alternativ 3 var ett snitt på hur samtliga respondenter besvarat frågan (se Figur 3). Detta repre-

senterar att de svarande sällan söker information offline vid köp av elektronikprodukter. Vid 

frågan om respondenterna söker information online inför ett köp av elektronik visade resultatet 

däremot motsatsen. Ett medelvärde av respondenternas svar blev 5,5 (se Figur 3). Detta innebär 

således att de svarande i genomsnitt besvarade frågan med alternativ fem eller sex vilket innebär 

att respondenterna i stor utsträckning söker information online. Resultaten utifrån dessa frågor 

visar således att en majoritet av de svarande söker information online inför ett köp av elektro-

nikprodukter och en mindre del söker information offline. 

 

I studien valde vi även att fråga respondenterna om de tänker på etiskt ansvar när de köper 

elektronikprodukter online efter att de sökt information i butik. Frågan besvarades med en 

sjugradig likert-skala där respondenterna fick uppskatta i vilken utsträckning de tänker på etiskt 

ansvar vid denna typ av köpsituation. Resultatet av frågan visade en viss spridning över de olika 

alternativen. Ett medelvärde över svaren blev således 3 vilket visar att respondenterna sällan 

tänker på etiskt ansvar vid denna typ av köpsituation (se Figur 3). 
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Figur 3 - Medelvärden över hur respondenterna besvarat beteendefrågorna 

 

För att få en god bild över respondentens köpbeteende ville vi utöver att undersöka deras fak-

tiska beteende även undersöka deras attityder. Dessa studerades genom två av frågorna i enkä-

ten, frågorna löd; “Det är viktigt för mig att hitta samma information i återförsäljarens olika 

handelskanaler” och “Det är viktigt för mig att återförsäljaren har flera stycken handelskanaler 

när jag köper elektronikprodukter”. Frågorna besvarades med en sjugradig likert-skala där re-

spondenterna fick avgöra till vilken grad de instämde i påståendet. 

 

Gällande frågan “Det är viktigt för mig att hitta samma information i återförsäljarens olika han-

delskanaler” visade det sig att en tydlig majoritet instämde i stor grad till frågan. I ett medel-

värdestest av svaren visade det sig att 5 var det värde som representerade respondenternas totala 

svar (se Figur 4). Således ansåg de svarande generellt att de instämde i påståendet och anser det 

vara viktigt att hitta samma information i återförsäljarens olika handelskanaler.  

 

Vidare behandlades frågan “Det är viktigt för mig att återförsäljaren har flera stycken handels-

kanaler när jag köper elektronikprodukter”. Resultatet av ett medelvärdestest över samtliga re-

spondenter visade att medelvärdet av svaren antog värdet 4 (se Figur 4). Resultatet tolkas där-

med som att respondenterna sammantaget anser att det ibland är viktigt att återförsäljaren er-

bjuder flera stycken handelskanaler vid köp av elektronikprodukter. 

 

 
Figur 4 - Medelvärden över hur respondenterna besvarat attitydfrågorna 
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5.2.1 Analys allmänna resultat 

 

Studiens resultat av de ovannämnda frågorna visade att en majoritet av respondenterna inform-

ationssökte online inför ett köp av elektronikprodukter. Respondenterna informationssökte 

även offline dock representerade detta en mindre andel svarande. I forskning av Verhoef et al. 

(2007, s. 136) visas att internet är en populär kanal att använda för informationssökning men 

inte för köp av produkter. Samma studie visar att den fysiska butiken används desto mer för 

köp men nyttjas även till viss del för informationssökning (Verhoef et al., 2007, s. 136). Vid 

informationssökning är det således vanligt förekommande att ett flertal kanaler används (Ver-

hoef et al., 2007, s. 136). Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning då 81 pro-

cent av de svarande föredrog att använda två eller fler kanaler vid informationssökning. De 

kanaler som föredrogs mest var återförsäljares hemsidor samt prisjämförelsesajter. Detta styr-

ker således tidigare forskning då de svarande i regel föredragit att informationssöka online. 

Sammantaget visar resultatet att kunden använder flera olika källor till att söka information vid 

köp av elektronikprodukter och att de som föredras mest är kanaler online.  

 

Som ovan nämnt visar forskning att internet är en populär kanal för informationssökning men 

desto färre väljer att genomföra ett köp via internet och handlar istället i fysisk butik (Verhoef 

et al., 2007, s. 136). Denna studie visade dock ett annat resultat då 71 procent av de svarande 

bland annat valde online butik som en handelskanal de föredrog att använda vid köp av elekt-

ronik. En mindre andel på 60 procent valde offline butik som ett av alternativen i samma fråga. 

Bland studiens respondenter visades det således att användningen av online butiker nyttjas i 

större grad än offline butiker och därmed styrker denna studie inte tidigare forskning.  

 

Vidare undersökte vi huruvida respondenterna reflekterade över sitt etiska ansvar vid en situat-

ion som att informationssöka i fysisk butik för att sedan handla produkten online, också kallat 

showrooming. Forskning visar en ökande problematik gällande butikspersonalens arbetsförhål-

landen och välmående i och med att butiker förlorar kunder till online handeln (Rapp et al., 

2015, s. 360). I denna studie visade respondenterna att de inte reflekterade över denna proble-

matik i stor grad när de köper elektronik på ett liknande sätt. Resultatet visar således att butiks-

personalens påverkan av att butiken används som informationskälla, är något som responden-

terna endast är medvetna om till en låg grad.  

 

I studien berördes även respondenternas attityder till integrerade handelskanaler. Forskning vi-

sar att företag som erbjuder flera, välintegrerade handelskanaler ökar upplevd service och kva-

litet för kunden (Herhausen et al., 2015, s. 320). I denna studie visar resultatet att responden-

terna anser att det är viktigt att hitta samma information i en återförsäljares olika handels-

kanaler. Att informationen är konsekvent är ett exempel på hur ett företag kan skapa välinte-

grerade handelskanaler och således en ökad service. Denna studie bekräftar därmed att respon-

denterna anser att konsekvent information värderas av kunden och kan således skapa ökad 

kundnytta. 

 

I studier av Chiu et al. (2011) samt Herhausen et al. (2015) visades det att kunder föredrog att 

använda flera handelskanaler när en tjänst eller vara skulle köpas. Huruvida respondenten ansåg 

det viktigt att en elektronikåterförsäljare erbjuder ett flertal handelskanaler var i denna studie 

mindre tydligt. Med endast en svag majoritet ansåg respondenterna att det var viktigt att elekt-

ronikåterförsäljare kan erbjuda flera handelskanaler. Detta resultat kan således styrka forsk-

ningen till viss grad då respondenterna generellt anser det viktigt att en återförsäljare erbjuder 

flera handelskanaler. Att resultatet endast visade en svag majoritet som instämmer i påståendet 
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visar att det även finns en andel respondenter som anser det mindre viktigt att elektronikåter-

försäljare erbjuder flera handelskanaler. Att studiens respondenter besvarat denna fråga väldigt 

olika ter sig rimligt utifrån tidigare forskning. De som inte värderar att elektronikåterförsäljare 

erbjuder flera handelskanaler, kan fortfarande använda flera handelskanaler men från olika 

elektronikåterförsäljare.  

 

5.3 Gruppering av respondenter - Kundgrupper 
 

I detta avsnitt kommer studiens gruppering av respondenter att redovisas i form av kundgrup-

per. Vilka frågor som legat till grund för grupperingen samt kundgruppernas karaktärsdrag 

kommer att redogöras. Ytterligare information kring metodiken av grupperingen hänvisas till 

avsnitt 4.8 Databearbetning. 

 

För att kunna se till respondenternas lojalitet till handelskanaler och återförsäljare valde vi att 

gruppera respondenterna. Utifrån tre frågor valde vi att se till respondenternas beteenden kring 

handelskanaler och återförsäljare. De tre frågor som användes var; “Jag söker information från 

endast en återförsäljare vid köp av elektronik”, “Jag söker information från endast en återför-

säljare som jag sedan köper elektronikprodukten av” och “Jag söker information i en handels-

kanal men köper elektronikprodukten i en annan handelskanal”. Dessa tre frågor tydliggjorde 

bland annat respondentens beteende kring handelskanaler så som om dem byter handelskanal 

mellan informationssökning och köp. Även användandet av en eller flera återförsäljare under-

söktes genom att se huruvida respondenten byter återförsäljare mellan informationssökning och 

köp av en elektronik. Avsikten med dessa frågor var att kunna gruppera studiens respondenter. 

Grupperingen av respondenterna skede utifrån till vilken grad, utifrån en sjugradiga likert-ska-

lan respondenten besvarat de tre frågorna. I Tabell 6 nedan redovisas de fyra olika kundgrup-

perna och dess karaktärsdrag samt hur många respondenter varje kundgrupp innefattas av. 

 
Tabell 6 - Kundgruppernas karaktärsdrag och representering 

Typ av kund Karaktärsdrag Informationssökning Köp av produkt Antal 

Konkurrerande  

informationssök-

ningskund  

Söker information i olika 

handelskanaler och olika 

återförsäljare 

Kanal A i företag 1 Kanal B i företag 2 147 

Lojal  

informationssök-

ningskund 

Söker information i olika 

handelskanaler men an-

vänder samma återför-

säljare 

Kanal A i företag 1 Kanal B i företag 1 24 

Onestop kund Använder samma han-

delskanal och samma 

återförsäljare genom 

hela köpprocessen 

Kanal A i företag 1 Kanal A i företag 1 3 

Lojal  

handels-

kanalskund 

Använder samma han-

delskanal men olika åter-

försäljare 

Kanal A i företag 1 Kanal A i företag 2 33 

 

 

Utöver dessa fyra kundgrupper var det 12 respondenter som inte kunde inkluderas i någon 

kundgrupp utifrån svaren på de tre ovannämnda frågorna. Med denna grund kommer dessa 

respondenter inte behandlas ytterligare när de specifika kundgrupperna behandlas. 
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Vidare valde vi att genomföra ett R2-test där kundgrupperna var den beroende variabeln och 

där de tre ovannämnda frågorna kring beteende i handelskanaler och återförsäljare var obero-

ende variabler. Testresultat visade sig var signifikant och att det tre frågorna till en stor grad, 

83 procent, förklarar gruppindelningen (se Figur 5). Att de tre frågorna visar sig förklara kund-

grupperna till en så hög grad innebär att grupperingen av respondenterna är relevant.  

  

 

 

 
* 
VariabAC: Kundgrupperna 

VariabM: “Jag söker information från endast en återförsäljare vid köp av elektronik”,  

VariabN: ”Jag söker information från endast en återförsäljare som jag sedan köper elektronikproduk-

ten av”  

VariabO: ”Jag söker information i en handelskanal men köper elektronikprodukten i en annan handels-

kanal” 
Figur 5 - R square-test mellan samtliga kundgrupper och de tre grupperingsfrågorna 

 

Vidare valde vi att jämföra varje kundgrupp var för sig mot de förklarande variablerna, alltså 

de frågor som använts vid gruppering av respondenterna. Jämförelsen gjordes genom ett R2-

test mellan de olika kundgrupperna var för sig mot de tre frågorna (se Bilaga 8). Resultatet av 

testerna visade att samtliga kundgrupper var signifikanta mot variabeln N samt O. Dessa frågor 

förklarade således de olika kundgrupperna väl. Variabel M visade sig dock vara icke signifikant 

gentemot samtliga kundgrupper. Detta innebär således att denna fråga inte bidrar till att förklara 

de olika kundgrupperna i lika stor grad som de andra två frågorna. Sammantaget visade samtliga 

tester en god förklaringsgrad gentemot de olika kundgrupperna vilket visar att frågorna är rele-

vanta som verktyg för att kategorisera respondenterna på det sätt som gjorts. 

 

Vid jämförelse av de olika kundgrupperna mot studiens bakgrundsfrågor redovisades en jämn 

fördelning. De olika kundgrupperna hade alltså ingen över- eller underrepresentation i någon 

av bakgrundsfrågorna. Det var alltså ingen större skillnad i andelen inkomst, kön, utbildning, 

ålder eller bostadssituation mellan eller i kundgrupperna.  
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5.3.1 Analys kundgrupper 

 

Utifrån tidigare studier genomförd av Neslin & Shankar (2009) delades respondenterna in i tre 

kundgrupper; konkurrerande informationssökningskund, lojal informationssökningskund och 

onestop kund. Kundgrupperna karaktäriserades av beteenden kring återförsäljare och handels-

kanaler och om de kunde anses vara lojala eller illojala till antingen en handelskanal eller åter-

försäljare. Därmed valde vi att använda tre frågor som vi ansåg liknande de kriterier som tidi-

gare forskning använt. Utifrån resultat av dessa tre frågor grupperades respondenterna in i de 

tre befintliga kundgrupperna identifierade av Neslin & Shankar (2009). Vidare hittade vi en ny 

kundgrupp, lojal handelskanalskund, som innefattades av ett annat beteende än de som nämnts 

i tidigare forskning. Kundgruppen, lojal handelskanalskund visade sig bestå av 33 respondenter 

och därmed den näst största av de fyra kundgrupperna. Med den fjärde och nya kundgruppen 

kan vi vidare diskutera kring studiens bidrag till forskningen. 

 

Vid sammanställning av resultatet inkluderades en kundgrupp bestående av endast tre stycken 

respondenter, onestop kunder. I och med att kundgruppen innefattas av ett sådant litet antal 

respondenter kan vidare analys av resultaten utifrån denna kundgrupp inte göras. Valet att in-

kludera kundgruppen i studien baserades utifrån tidigare forskning genomförd av Neslin & 

Shankar (2009) som behandlade samma typ av respondenter som en enskild kundgrupp. Det 

mindre antalet respondenter kan bero på studiens representering av den svenska befolkningen. 

Samtidigt kan studien genomförd av Neslin & Shankar från 2009 också innebära att de teknolo-

giska utvecklingen har påverkat kundernas beteende och val av handelskanal, därmed är upp-

komsten av denna kund 2016 möjligtvis inte lika vanlig. 

 

R2- test genomfördes på kundgrupperingen och frågorna “Jag söker information från endast en 

återförsäljare vid köp av elektronik”, “Jag söker information från endast en återförsäljare som 

jag sedan köper elektronikprodukten av” och “Jag söker information i en handelskanal men 

köper elektronikprodukten i en annan handelskanal”. Testet visade signifikans och resultatet av 

testet styrker således studiens gruppering av respondenterna då de oberoende variablerna, frå-

gorna, förklarar kundgrupperingen till 83 procent. Resultatet av detta innebär en hög och även 

bra korrelation som är absolut acceptabel samtidigt som resultatet även visar på signifikans. 

Dock innebär inkluderandet av fler förklarande variabler en högre förklaringsgrad per automa-

tik men där ett värde på 83 procent fortfarande innebär ett mycket bra resultat. Resultatet gör 

att vi fortsatt kan använda oss av dessa kundgrupper i analys och diskussion.  

 

Var för sig testades samtliga kundgrupper med hjälp av R2-tester gentemot de tre frågorna som 

använts för grupperingen av respondenterna. Förutom frågan ”Jag söker information från endast 

en återförsäljare vid köp av elektronik” visade sig samtliga frågor vara signifikanta gentemot 

alla kundgrupper. Trots den ena frågans låga signifikans valde vi att inkludera den i gruppe-

ringen av respondenterna då vi anser att svaret på frågan kan vara av betydande grund för att 

avgöra respondentens grad av lojalitet till en specifik återförsäljare.  Frågorna tillsammans för-

klarade även de olika kundgrupperna till stor grad. Den tidigare forskningen av Neslin & Shan-

kar (2009) har således skapat användbara kundgrupperingar tillämpbara även på denna studie. 

 

Vidare valde vi att analysera om kundgrupperna var jämnt fördelade över bakgrundsfrågorna. 

Resultatet visade att de olika beteendena i kundgrupperna inte är beroende av respondentens 

karaktäristiska drag. Bakgrundsfrågorna visar därmed ingen större betydelse för hur responden-

tens köpbeteende ter sig.  
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Vid grupperingen av respondenter fann vi att 12 stycken respondenter inte kunde inkluderas i 

någon av de tre befintliga kundgrupperna eller i den nya kundgruppen. Dessa 12 respondenter 

innefattades av tre olika beteenden som skapade grupperingar av en, tre och åtta respondenter. 

Beteendet bland dessa respondenter visade på motsägande svar. Därför kommer dessa inte att 

behandlas vidare i gruppering utan tillåter istället ett ämne för vidare forskning men inkluderas 

i de generella resultaten av denna studie. 

 

5.3.2 Attityd och etik mot kundgrupperna 

 

För att bilda en uppfattning om huruvida de olika kundgrupperna särskiljer sig gällande deras 

etiska medvetenhet valde vi att jämföra kundgrupperna mot följande fråga: “Jag tänker på etiskt 

ansvar när jag köper elektronikprodukter online efter att jag sökt information i butik”. För att 

undersöka huruvida det fanns ett samband mellan de 207 respondenterna som inkluderats i nå-

gon av kundgrupperna och frågan valde vi att göra korrelationstester. Korrelationstesterna 

skedde mellan respektive kundgrupp och frågan kring etik. De tre större kundgrupper besvarade 

frågan fördelat över de olika alternativen och inget av korrelationstesterna blev således signifi-

kant. Resultatet av testerna visade dock att kundgruppen onestop var signifikant mot frågan. 

Genomgående besvarade de olika kundgrupperna frågan lågt vilket resulterade i låga medel-

värdestester över samtliga kundgrupper (se Figur 6).  

 

 
Figur 6 - Diagram över kundgruppernas medelvärde kring etisk medvetenhet 

 

Vidare i undersökningen valde vi att jämföra de olika kundgrupperna mot de frågor som var av 

yttersta vikt för studiens praktiskt tillämpbara frågeställning, ”Hur påverkar integrerade han-

delskanaler kunders val av elektronikåterförsäljare?”. Detta innefattade att se huruvida respon-

denterna värderar integrerade handelskanaler. Avsikten var att avgöra om ett visst köpbeteende 

påverkar respondenternas attityder gentemot integrerade handelskanaler. Kundgrupperna jäm-

fördes således mot de olika attitydfrågorna.  

 

Frågan “Det är viktigt för mig att hitta samma information i återförsäljarens olika handels-

kanaler” valde vi att korrelationstesta gentemot de olika kundgrupperna. Testet visar således 

om ett högt eller lågt resultat på frågan kan kopplas samman med en specifik kundgrupp. Re-

sultatet av de olika testerna visade att endast två kundgrupper; konkurrerande informationssök-

ningskund och lojal handelskanalkund var signifikanta och därmed visade på korrelation.  
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Kundgruppen konkurrerande informationssökningskund visade på en positiv korrelation i frå-

gan. Den positiva korrelationen visar att höga svar på den sjugradiga likert-skalan har ett sam-

band med kundgruppen konkurrerande informationssökningskund. De som tillhör denna kund-

grupp anser det således viktigt att hitta samma information i återförsäljarens olika handels-

kanaler. Kundgruppen lojal handelskanalkund visade på en negativ korrelation gentemot frå-

gan. Den negativa korrelationen visar således att de som tillhör kundgruppen lojal handels-

kanalkund huvudsakligen besvarat frågan i den lägre delen av skalan och anser det således inte 

viktigt att hitta samma information i en återförsäljares olika handelskanaler. I Figur 7 redovisas 

de olika kundgruppernas medelvärden utifrån hur de besvarat frågan med hjälp av den sjugra-

diga likert-skalan. 

 

 
Figur 7 - Diagram över kundgruppernas medelvärde utifrån ovanstående frågeställning 

Vidare genomförde vi liknande korrelationstester gällande frågan “Det är viktigt för mig att 

återförsäljaren har flera stycken handelskanaler när jag köper elektronikprodukter”. De korre-

lationstester som genomfördes mellan de olika kundgrupperna och frågan resulterade i att ingen 

av kundgrupperna korrelerade med denna fråga, därmed visades ingen signifikans. Resultatet 

visar således att ingen av kundgrupperna har besvarat frågan homogent inom kundgruppen utan 

svaren har en spridning över de olika alternativen. Resultatet visar således att det ingen av 

kundgrupperna antar ett homogent ställningstagande gällande huruvida de anser det viktigt att 

återförsäljare har flera handelskanaler vid köp av elektronikprodukter. I Figur 8 redovisas de 

olika kundgruppernas medelvärden utifrån hur de besvarat frågan med hjälp av en sjugradig 

likert-skala.  

 

 
Figur 8 - Diagram över kundgruppernas medelvärde utifrån ovanstående frågeställning 
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5.3.3 Analys av attityder och etik mot kundgrupperna 

När de olika kundgrupperna besvarade attityd och etik frågorna blev resultatet till stor del den-

samma som vid den generella analysen av frågorna. Fördelningen märktes bland annat i frågan 

rörande etik “Jag tänker på etiskt ansvar när jag köper elektronikprodukter online efter att jag 

sökt information i butik”. Kundgrupperna visade ingen större differens gentemot varandra då 

den flesta korrelationstester mellan kundgrupperna och frågan inte visat någon signifikans. Det 

kan således antas att respondenterna endast till låg grad ser till etiskt ansvar som i situationer 

när de handlar online efter att de informationssökt i butik. Detta ställningstagande är därmed 

oberoende av kundgrupp. Det visas således ingen distinkt skillnad mellan kundgrupperna utan 

det är en allmän ståndpunkt hos majoriteten av samtliga respondenter.  

 

Vidare behandlades studiens två frågor gällande respondentens attityd till integrerade handels-

kanaler. Forskning visar att kunder i stor grad väljer återförsäljare med integrerade handels-

kanaler över återförsäljare med icke integrerade handelskanaler (Herhausen et al., 2015, s. 320). 

Forskning visar således att en god integration mellan handelskanaler kan vara en påverkande 

faktor för att kunden ska stanna hos en återförsäljare genom hela köpprocessen (Neslin et al., 

2006, s. 102). Denna studie särskiljer sig något gentemot tidigare forskning genom beteendet 

av kundgruppen, lojala informationssökningskund, vilka kännetecknas av att byta handelskanal 

men samtidigt vara lojal mot en specifik återförsäljare. Denna kundgrupp visade dock inte nå-

gon korrelation mot frågorna, “Det är viktigt för mig att hitta samma information i återförsälja-

rens olika handelskanaler” samt “Det är viktigt för mig att återförsäljaren har flera stycken han-

delskanaler när jag köper elektronikprodukter”. Att ingen korrelation finns visar således att 

kundgruppen inte har en konsekvent åsikt om till vilken grad de värdesätter integrerade han-

delskanaler. Resultatet av denna studie visar därmed att de lojala informationssökningskun-

derna är lojala till en återförsäljare men att de inte värderar att återförsäljaren erbjuder ett flertal 

handelskanaler eller en integration mellan handelskanalerna. Kundgruppen lojal informations-

sökningskund separerar sig därmed något gentemot tidigare forskning då kundgruppen inte vär-

derar integrerade handelskanaler.  

 

Den andra kundgruppen som visade på korrelation mot en av attitydfrågorna var kundgruppen 

konkurrerande informationssökningskund. Denna kundgrupp hade en klar majoritet som anser 

det vara viktigt att hitta samma information i en återförsäljares olika handelskanaler. Kundgrup-

pen visar dock ingen korrelation gällande vikten av att en återförsäljare kan erbjuda flera han-

delskanaler. Denna kundgrupp värdesätter således en god integration mellan en återförsäljares 

handelskanaler men har ingen generell värdering om en återförsäljare erbjuder flera handels-

kanaler. Kundgruppen konkurrerande informationssökningskund kännetecknas av individer 

som är illojala till både handelskanal och återförsäljare (Neslin & Shankar, 2009, s. 74). Det är 

således naturligt att resultatet visar att det inte finns något samband mellan kundgruppen och 

huruvida en återförsäljare har flera handelskanaler. Utifrån att kundgruppen byter mellan åter-

försäljare ser kundgruppen det därmed inte viktigt att en specifik återförsäljare erbjuder flera 

handelskanaler.  

 

Vidare visade resultatet att kundgruppen lojal handelskanalskund korrelerade negativt med frå-

gan “Det är viktigt för mig att hitta samma information i återförsäljarens olika handelskanaler”. 

Således visade resultatet att kundgruppen inte ser det viktigt att en viss återförsäljare använder 

sig av konsekvent information i dess olika handelskanaler. Gällande frågan “Det är viktigt för 

mig att återförsäljaren har flera stycken handelskanaler när jag köper elektronikprodukter” vi-

sade kundgruppen ingen korrelation och därmed fanns en bredd av olika svar från kundgruppen. 

Svaren på dessa attitydfrågor visar således att kundgruppen inte värderar integrerade handels-



46 
 

kanal till en större grad. Resultatet visar sig rimligt då de lojala handelskanalskunderna känne-

tecknas av sin lojalitet till en viss handelskanal och att de byter återförsäljare mellan informat-

ionssökning och köp. Att denna kundgrupp därför inte hade någon konsekvent åsikt i frågor 

rörande en specifik återförsäljare kring dess integration och antalet handelskanaler, ter sig där-

med naturligt. Då kundgruppen generellt är lojala mot endast en handelskanal blir det därmed 

rimligt att integrationen mellan andra handelskanaler inte är av större vikt. 

 

5.4 Resultat av situationsfrågor 

 

Vidare valde vi att se till resultatet av studiens situationsfrågor som baserades utifrån studiens 

219 respondenter. För att se om respondenternas köpbeteende varierande beroende på vilken 

typ av elektronikprodukt som de köper inkluderades tre stycken situationsfrågor. Frågorna han-

terade produkterna hörlurar, surfplatta samt TV. Respondenterna fick besvara i vilken handels-

kanal de skulle söka efter information om produkten och i vilken handelskanal de skulle köpa 

produkten samt om de byter återförsäljare mellan informationssökningen och köpet.  

 

Resultatet visade att inför ett köp av hörlurar så informationssöker 83 procent av de svarande 

via internet. Endast ett fåtal respondenter valde alternativet att de inte söker någon information 

inför detta köp. De övriga svarande valde alternativen fysisk butik och annan handelskanal när 

de söker information och dessa alternativ hade en jämn fördelning av svar. Vid köpet av hörlu-

rarna var det en större andel respondenter, än vid informationssökningen, som använde den 

fysiska butiken. Det var cirka 46 procent som genomförde köpet i den fysiska butiken medan 

52 procent genomförde köpet via internet. De resterande två procenten valde alternativet annan 

handelskanal vid denna fråga. Det var således ett flertal respondenter som bytte handelskanal 

mellan informationssökningen och köpet av hörlurarna. Resultatet visar således att vid köp av 

hörlurar informationssöker respondenterna på internet för att sedan slutföra köpet via samma 

handelskanal eller byta och genomföra köpet i fysisk butik. En majoritet av de svarande, 84 

procent, valde att byta återförsäljare mellan informationssökningen och köpet av hörlurarna. 16 

procent valde att vara lojala och därmed använda samma elektronikåterförsäljare vid sökning 

av information och genomförande av köp. I Tabell 7 nedan redovisas hur de 219 respondenterna 

agerat vid situationen av att söka information och köpa hörlurar via elektronikåterförsäljare. 

 
Tabell 7 - Situationsfrågorna hörlurar 

Situationsfråga - Hörlurar Informationssökning * Köp 

Internet 83 % 52 % 

Fysisk butik 7 % 46 % 

Annan handelskanal 7 % 2 % 

* 3 % valde att inte söka någon information 

 

Nästa situationsfråga beskrev en situation där respondenten hade som avsikt att köpa en surf-

platta. Vid informationssökning av en surfplatta svarade 81 procent av respondenterna att de 

sökte information via internet. De resterande 19 procenten var jämt fördelade och informations-

sökte antingen via fysisk butik eller via annan handelskanal. När respondenterna fick välja vil-

ken handelskanal de skulle genomföra köpet via valde en svag majoritet den fysiska butiken. 

52 procent ville därmed slutföra köpet av surfplattan via fysisk butik, 46 procent via internet 

och resterande via en annan handelskanal. En stor andel av respondenterna har således sökt 

information på internet för att sedan genomföra köpet i fysisk butik eller via internet. Mellan 

informationssökningen och köpet av surfplattan bytte 86 procent av respondenterna återförsäl-

jare. 14 procent valde således att inte byta elektronikåterförsäljare vid sökning av information 

och köp. Resultatet kring kundens informationssökning och köp redovisas i Tabell 8 nedan. 
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Tabell 8 - Situationsfråga surfplatta 

Situationsfråga - Surfplatta Informationssökning Köp 

Internet 81 % 46 % 

Fysisk butik 9 % 52 % 

Annan handelskanal 10 % 2 % 

 

Resultatet av den sista situationsfrågan där en Tv skulle inhandlas visade att 21 procent av de 

svarande informationssökte i fysisk butik. En mindre andel valde även alternativet annan han-

delskanal men den största majoriteten, 67 procent, valde att informationssöka via internet. Det 

var dock desto färre, 26 procent, som valde att genomföra köpet av Tv:n via internet. Med 

undantag från en procent valde resterande 73 procent av respondenter att använda den fysiska 

butiken som handelskanal för köpet av Tv:n. Liknande de ovanstående situationsfrågorna så 

valde 83 procent av de svarande att byta återförsäljare mellan informationssökningen och köpet 

av Tv:n. 17 procent av de svarande valde således att inte byta återförsäljare mellan informat-

ionssökningen och köpet av Tv:n. Resultatet av kundens informationssökning och köp utifrån 

situationen att inhandla en Tv redovisas i Tabell 9. 

 
Tabell 9 - Situationsfråga Tv 

Situationsfråga - Tv Informationssökning* Köp 

Internet 67 % 26 % 

Fysisk butik 21 % 73 % 

Annan handelskanal 11,5 % 1 % 

* 0,5 % av respondenter valde att inte söka information 

 

5.4.1 Analys av situationsfrågor 

 

Resultatet av situationsfrågorna visade sig ha ett liknande beteendemönster mellan sig där in-

ternet är den mest efterfrågade handelskanalen för informationssökning. Tidigare forskning vi-

sar att internet är en populär handelskanal att använda för sökning av information (Verhoef et 

al., 2007, s. 136). Tidigare studier menar att internet är ett sätt för kunden att effektivt samla in, 

organisera och utvärdera information (Riquelme & Román, 2013, s. 405; Frambach et al., 2007, 

s. 29; Herhausen et al., 2015, s. 310). Studien styrker denna forskning då majoriteten av respon-

denterna använder internet för informationssökning oavsett produkt. Beteendet visar sig vara 

genomgående över de olika situationsfrågorna då majoriteten av de svarande valde internet vid 

informationssökning av både hörlurar, surfplatta samt TV. 

 

Trots att de flesta valde att informationssöka via internet var det desto fler respondenter som 

valde att genomföra köpen i den fysiska butiken. Detta uppstod främst vid köp av surfplattan 

samt Tv:n. Enligt Verhoef et al. (2007, s. 129) är det vanligt att kunder handlar genom att söka 

information via internet för att sedan slutföra köpet i fysisk butik, detta kallas även webrooming. 

En anledning till köpbeteendet anses vara att internet är förknippat med högre risk och gör sig 

därför mer lämpligt som sökmotor än som handelskanal att göra ett köp via (Verhoef et al., 

2007, s. 129). Denna studie motsäger dock tidigare forskning som menar att internet inte an-

vänds som handelskanal att köpa produkter via. Resultat av denna studie visar att internet är 

populär som handelskanal när det kommer till köp av mindre komplexa produkter så som surf-

platta och hörlurar. När respondenterna i denna studie skulle besvara via vilken handelskanal 

de ville köpa Tv:n var dock internet mindre populär som handelskanal. Så som Binder (2014, 
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s. 45) menar kan informationen på internet uppfattas som otillräcklig när en produkt med kom-

plexa attribut ska inhandlas. Resultatet av studien stärker detta påstående då köp via fysisk butik 

ökar bland studiens respondenter samtidigt som att produkternas komplexitet ökar. Därmed har 

hörlurar minst andel respondenter som genomför köpet via fysisk butik och TV störst andel 

respondenter som genomför köpet via fysisk butik.  

 

5.4.2 Resultat av situationsfrågor utifrån de fyra kundgrupperna 

 

För att studera kundgrupperna ytterligare undersökte vi hur de fyra kundgrupperna - 207 re-

spondenter besvarat situationsfrågorna. Detta gjorde vi genom att utforma korstabeller för de 

olika kundgrupperna mot varje situationsfråga. Korstabellerna återfinns i bilaga 4, 5 och 6. 

 

Hörlurar 
Vi valde att utforma en korstabell över hur kundgruppen konkurrerande informationssöknings-

kund besvarat den första frågan där respondenten ska informationssöka och köpa ett par hörlu-

rar. Korstabellen visade att 82 procent av kundgruppens respondenter valde att informations-

söka på internet. De resterande handelskanalerna som användes vid informationssökning, fysisk 

butik och andra handelskanaler var jämt fördelade med resterande svar. Att de flesta respon-

denter valt att informationssöka via internet visade sig även vara överensstämmande gentemot 

resultatet från kundgrupperna lojal informationssökningskund samt lojal handelskanalkund. 

Vardera kundgrupp visade en tydlig majoritet som informationssökte via internet och en relativt 

jämn fördelning över resterande val av handelskanaler. Kundgruppen lojal handelskanalskund 

visade dock en något större andel respondenter som valt att informationssöka via den fysiska 

butiken.  

 

Vidare visade resultatet att en stor andel av samtliga kundgrupper valde att byta handelskanal 

när köpet av hörlurarna skulle genomföras. Desto fler genomförde då köpet via den fysiska 

butiken efter att ha informationssökt via internet. Resterande andel som sökt information på 

internet valde därmed att även genomföra köpet via internet. Endast kundgruppen onestop kund 

hade fler svarande som valde att köpa hörlurarna genom en fysisk butik. Resultatet visar således 

att med undantag från kundgruppen onestop valde samtliga kundgrupper att informationssöka 

på internet för att sedan genomföra köpet via samma handelskanal eller byta till den fysiska 

butiken. 

 

Respondenterna tillfrågades även om de valde att byta återförsäljare mellan informationssök-

ningen och köpet av hörlurarna. Samtliga kundgrupper visade en majoritet som valde att byta 

återförsäljare, se Tabell 10. Den kundgrupp som hade högst andel respondenter som valde att 

göra ett byte var kundgruppen konkurrerande informationssökningskund. 88 procent av denna 

kundgrupp valde att byta återförsäljare mellan informationssökningen och köpet av hörlurarna. 

Kundgrupperna onestop och lojal informationssökningskund hade en svagare majoritet som 

valde att byta elektronikåterförsäljare, 67 procent av respondenterna i vardera kundgrupp valde 

att göra ett byte. I kundgruppen lojal handelskanalkund valde 79 procent att byta återförsäljare.  

 

Resultatet visar således att vid köp av hörlurar följer kundgrupperna konkurrerande informat-

ionssökningskund, lojal informationsökningskund samt lojal handelskanalkund liknande möns-

ter. En majoritet av de svarande söker information via internet för att sedan handla hörlurarna 

via samma handelskanal eller byta och genomföra köpet via en fysisk butik. De flesta kund-

grupper väljer även i regel att byta elektronikåterförsäljare mellan informationssökningen och 

köpet av hörlurarna.  
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Tabell 10 - Andelen respondenter i respektive kundgrupp som byter återförsäljare vid köp av hörlurar 

 

Kundgrupp 

Andelen respondenter som använder sig av olika elekt-

ronikåterförsäljare genom köpprocessen av hörlurar 

Konkurrerande informationssökningskund 88 % 

Onestop 67 % 

Lojal informationssökningskund 67 % 

Lojal handelskanalskund 79 % 

 

Surfplatta 
Vidare tillfrågades respondenterna vilka handelskanaler de avsåg att använda för att söka in-

formation om samt använda vid köpet en surfplatta. Med undantag från kundgruppen onestop 

sökte majoriteten av respondenterna i samtliga kundgrupper information via internet.  

 

Vid köpet av surfplattan valde desto fler respondenter att genomföra köpet via en fysisk butik. 

I kundgruppen lojal handelskanalkund valde en svag majoritet av respondenterna att köpa surf-

plattan via internet. I resterande kundgrupper valde istället en majoritet att handla produkten 

via den fysiska butiken.  

 

Vid frågan om respondenterna bytte återförsäljare mellan informationssökningen och köpet av 

surfplattan var svaren liknande gentemot situationsfrågan rörande köp av hörlurar. Resultatet 

visade att 100 procent av onestop respondenterna och 92 procent av kundgruppen konkurre-

rande informationssökningskund valde att byta återförsäljare, se Tabell 11. Även i kundgruppen 

lojal handelskanalkund valde en stor andel på 82 procent att göra ett byte av återförsäljare. Den 

kundgrupp där den minsta andelen respondenter valde att byta återförsäljare var kundgruppen 

lojal informationssökningskund där 67 procent valde att byta återförsäljare.  

 
Tabell 11 - Andelen respondenter i respektive kundgrupp som byter återförsäljare vid köp av surfplatta 

 

Kundgrupp 

Andelen respondenter som använder sig av olika elektro-

nikåterförsäljare genom köpprocessen av surfplatta 

Konkurrerande informationssökningskund 92 % 

Onestop 100 % 

Lojal informationssökningskund 67 % 

Lojal handelskanalskund 82 % 

 

Resultatet av situationsfrågan visar således att de fyra kundgrupperna agerar efter liknande be-

teenden då de flesta byter från att söka information på internet till att köpa surfplattan i fysisk 

butik. En majoritet i samtliga kundgrupper väljer att byta återförsäljare där kundgruppen lojal 

informationssökningskund har den jämförelsevis minsta andelen svarande som byter mellan 

elektronikåterförsäljare.  

 

TV 
När respondenterna blev tillfrågade via vilka handelskanaler de skulle informationssöka om 

samt använda vid köp av en TV blev svaren generellt något annorlunda än vid tidigare produk-

ter. Förutom för kundgruppen onestop visade sig internet fortfarande vara den mest använda 

handelskanal för att söka information. För samtliga kundgrupper hade dock denna andel blivit 

betydligt mindre och desto fler valde att söka information om Tv:n i den fysiska butiken. I 

kundgruppen onestop valde samtliga att söka information om Tv:n via den fysiska butiken och 
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för övriga kundgrupper var det ca 20 procent av vardera kundgrupps respondenter som valde 

den fysiska butiken som kanal för informationssökning.  

 

Vid köp av Tv:n bytte en stor andel av de svarande handelskanal från att informationssöka via 

internet till att genomföra köpet via den fysiska butiken. Cirka 70 procent av vardera kund-

grupps respondenter valde att genomföra köpet vid den fysiska butiken. TV var således den 

produkt med största andelen respondenter som genomförde köpet via fysisk butik.  

 

Vid frågan om de svarande byter mellan elektronikåterförsäljare vid informationssökning och 

köp visade kundgrupperna ett liknande beteende som i tidigare situationsfrågor. Kundgruppen 

konkurrerande informationssökningskund och var tillsammans med lojal handelskanalkund de 

kundgrupper som mest frekvent valde att byta återförsäljare vid köp av Tv:n då 87 procent 

respektive 84 procent av kundgrupperna valde att byta återförsäljare. Kundgruppen lojal in-

formationssökningskund innefattades av 63 procent som bytte återförsäljare och i kundgruppen 

onestop valde 67 procent att byta återförsäljare, se Tabell 12. De olika kundgrupperna följer 

således liknande mönster vid köp av TV då de flesta väljer att informationssöka via internet för 

att sedan handla Tv:n i fysisk butik. En majoritet i vardera kundgrupp valde även att byta åter-

försäljare mellan informationssökningen och köpet.  

 

Tabell 12 - Andelen respondenter i respektive kundgrupp som byter återförsäljare vid köp av Tv 

 

Kundgrupp 

Andelen respondenter som använder sig av olika elekt-

ronikåterförsäljare genom köpprocessen av Tv 

Konkurrerande informationssökningskund 87 % 

Onestop 67 % 

Lojal informationssökningskund 63 % 

Lojal handelskanalskund 84 % 

 

5.4.3 Situationsfrågor kundgrupper analys 

 

När kundgrupperna jämfördes mot de olika situationsfrågorna blev det påtagligt att de olika 

kundgrupperna följde liknande köpbeteende både inom och mellan kundgrupperna. Baserat på 

de olika frågorna visade resultatet därmed att kundgrupperna följde samma beteende till stor 

grad. En skillnad som påvisades mellan kundgrupperna var huruvida kundgrupperna valt att 

byta återförsäljare mellan informationssökningen och köpet av de olika produkterna. Samtliga 

kundgrupper representerades av en majoritet respondenter som vid alla produkter valde att byta 

återförsäljare. Kundgruppen lojal informationssökningskund var dock den kundgrupp som ge-

nomgående hade lägst andel svarande som valde att byta återförsäljare. Av de olika kundgrup-

perna var det således denna kundgrupp som visade sig mest lojal till en specifik elektronikåter-

försäljare och därmed agerade en mindre del av kundgruppens respondenter utefter dess för-

väntade beteende.  

 

Vidare visade resultatet av situationsfrågorna att internet är den mest populära handelskanalen 

att använda vid informationssökning för samtliga kundgrupper. Detta är genomgående för samt-

liga produkter. Studien visar även att i takt med att produkterna blir mer komplexa i dess attribut 

så ökar respondenternas användning av den fysiska butiken som handelskanal att söka inform-

ation via men främst att köpa via. Forskning visar att valet av handelskanal anpassas beroende 

på produktens attribut (Neslin & Shankar, 2009, s. 74; Binder, 2014, s. 45). Exempelvis så kan 
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information på internet upplevas otillräcklig när en produkt med komplexa attribut ska inhand-

las (Binder, 2014, s. 45). Användningen av flera olika handelskanaler är därmed vanligare när 

en produkt har mer avancerade och komplexa attribut (Frambach et al., 2007, s. 27; Riquelme 

& Román, 2013, s. 411). Vår studie bekräftar således tidigare forskning vilket talar för att mer 

komplexa produkter uppmuntrar till användning av fysisk butik i kombination med fler han-

delskanaler så som internet. Att handla produkter på detta sätt, att informationssöka på internet 

för att sedan köpa produkten i butik kallas för webrooming (HUI, 2016, s. 28; Verhoef et al., 

2015, s. 175). Motsatsen till detta beteende kallas showrooming och innebär att kunden antar 

ett beteende så som att informationssöka i fysisk butik men genomföra köpet i butik online 

(HUI, 2016, s. 28). Resultatet av denna studie visar inte på beteende showrooming vid köp av 

elektronik däremot är beteendet webrooming utbrett genomgående bland kundgrupperna. 

 

Resultatet av situationsfrågorna visade således att det i större grad var de olika produkterna som 

bestämde respondenternas beteenden, inte de olika kundgrupperna. De skillnader som visades 

mellan kundgrupperna var få och desto större skillnader visades i hur samtliga kundgruppers 

beteenden förändrades beroende på produkten. Kundgrupperna visade sig inte avgörande för 

det situationsbaserade frågorna utan respondenterna antar istället ett övergripande generellt be-

teende. 
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6. Slutsats 
 

I följande kapitel avser vi att behandla och besvara studiens teoretiska frågeställning "Hur 

påverkas kunders köpbeteende av integrerade handelskanaler?" samt studiens praktiska fråge-

ställning ”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders val av elektronikåterförsäl-

jare?”.  För att besvara frågan kommer studiens resultat och analys tillsammans med vald teori 

att utgöra grunden för slutsatser som kan dras av studien. Utifrån besvarandet av både den 

teoretiska och den praktiska frågeställning kopplas slutsatserna sedan till återförsäljare och 

rekommendationer för hur de bör agera för att möta kundens köpbeteende.  

 

Resultatet av studien utifrån den praktiska frågeställningen ”Hur påverkar integrerade handels-

kanaler kunders val av elektronikåterförsäljare?” visar att uppkomsten av integrerade handels-

kanaler är något som generellt uppskattas av respondenterna. Slutsatsen av studien är dock att 

även om integrerade handelskanaler uppskattas är det inte något som avgör respondentens val 

av elektronikåterförsäljare. Således är integrerade handelskanaler, enligt denna studie inte ett 

konkurrensmedel för elektronikåterförsäljare med avsikt att nå specifika kunder.  

 

Sammanfattningsvis har studien bidragit till forskningen med en ny kundgrupp, lojal handels-

kanalkund, som kännetecknas av dess lojalitet till en handelskanal och en illojalitet till återför-

säljare. Utifrån tidigare forskning av Neslin & Shankar (2009) som redovisat de tre kundgrup-

perna som legat till grund för denna studie, kan nu fyra kundgrupper klargöras. De fyra kund-

grupperna utmärker sig kring lojalitet och illojalitet mot återförsäljare och handelskanaler. 

Denna kundgrupp, lojal handelskanalskund bidrar till studiens praktiska inriktning mot elekt-

ronikbranschen samt anses resultatet även kunna appliceras på fler teoretiska områden. 

 

Generella resultat av denna studie visar på att respondenter sammanfattningsvis är illojala mot 

både handelskanal och återförsäljare vid köp av elektronikprodukter. Däremot visar studien att 

kunder använder flera stycken handelskanaler vid köp av elektronikprodukter. Detta köpbete-

ende möjliggör för företag med flera handelskanaler att nå ut till ett större spektra av olika 

kunder oavsett vart de befinner sig i köpprocessen. Flera olika handelskanaler kan uppfylla 

olika kundgruppers preferenser som antingen är lojala eller illojala. Utifrån kundens perspektiv 

är slutsatsen därmed att elektronikåterförsäljare bör erbjuda en portfölj med olika typer av väl-

fungerande handelskanaler som i viss utsträckning interagerar med varandra. Vi anser att detta 

möjliggör för elektronikåterförsäljare att nå ut till fler och olika kunder även om integrerade 

handelskanaler inte avgör kundens val av elektronikåterförsäljare. Således bör elektronikåter-

försäljare istället se till vidare forskning för att kunna behålla kunden inom de olika handels-

kanalerna. På grund av kundgruppernas inkonsekventa beteende kan dessa inte användas som 

ett instrument för elektronikåterförsäljare att förstå eller anpassa sig till kundens beteende. Istäl-

let anser vi att elektronikåterförsäljare kan anpassa sig efter det mer etablerade köpbeteendet; 

webrooming, ett beteende där kunder informationssöker online för att sedan köpa produkten i 

fysisk butik. Detta beteende syntes även tydligt i denna studie. Vid anpassning av webrooming 

beteendet kan således företagen utveckla sina handelskanaler och möta kunden vid försäljning 

av elektronikprodukter.  

 

Studiens teoretiska frågeställning "Hur påverkas kunders köpbeteende av integrerade handels-

kanaler?" kan besvaras genom att se till studiens resultat kring ett generellt konsumentbeteende. 

Resultatet visade att det etablerade konsumentbeteendet webrooming var hur majoriteten av 

respondenterna agerade då de använde integrerade handelskanaler. Detta genom att responden-

terna informationssökte online för att sedan genomföra köpet i fysisk butik. Generellt visade 

resultatet även på att kunden agerar illojalt mot återförsäljare. Slutsatsen är därmed att kunder 
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agerar illojalt mot återförsäljare och att handelskanaler anses vara olika attraktiva beroende på 

vart i köpprocessen kunden befinner sig.  

 

Denna studie har därmed påvisat att uppkomsten av integrerade handelskanaler inte är ett in-

strument som respondenterna anser vara en konkurrensfördel eller avgör kundens val av elekt-

ronikåterförsäljare. Integrationen innebär heller inte att kunden stannar inom företagets olika 

handelskanaler och kundens lojalitet påverkas således inte av integrerade handelskanaler. Stu-

dien ser till elektronikåterförsäljare och elektronikprodukter men vi anser att det även går att 

applicera vissa slutsatser, specifikt kring kundernas köpbeteende och preferenser på andra 

branscher. 

 

Med grund i tidigare forskning genomförd av Herhausen et al. (2015) som sett till specifika 

produktsegment har generalisering av dessa resultat genomförts och därmed applicerats på 

andra branscher. Vidare anser vi att även denna studies resultat gällande hur respondenterna 

värderar integrerade handelskanaler kan appliceras på andra branscher och produkter. Resulta-

tet av studien genomförd av Herhausen et al. (2015) visar på att kunden väljer integrerade han-

delskanaler över icke integrerade handelskanaler. Denna studies resultat visar sig därmed mot-

sägande till tidigare forskning då studiens respondenter inte ser att integrerade handelskanaler 

är avgörande vid val av elektronikåterförsäljare.  

 

Slutligen utifrån den praktiska frågeställningen, vill vi uppmärksamma återförsäljare på att ta i 

beaktning vilka produkter de erbjuder sina kunder. I denna studie har komplexa elektronikpro-

dukter visat sig påverka kundens val av handelskanal där användningen av fysisk butik är allt 

vanligare vid genomförandet av köp. Detta resultat anser vi kan tillämpas inom fler branscher 

där företag vid försäljningen av komplexa produkter bör erbjuda tydlig information för att öka 

möjligheten till försäljning. Slutsatsen kan således dras att produkten är avgörande för vilken 

handelskanal kunden använder vid informationssökning och genomförandet av köp. Slutsatsen, 

utifrån den teoretiska frågeställningen, är därmed att företag bör fokusera försäljning av pro-

dukter kopplade till olika handelskanaler beroende på produktens komplexitet. Detta för att 

påverka kundens köpbeteende i integrerade handelskanaler. 
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7. Allmän, samhällelig och etisk diskussion 
 

Detta kapitel har som avsikt att diskutera studiens resultat och hur dessa kan tillämpas på 

elektronikåterförsäljare. Studiens resultat skapar även en etisk diskussion som baseras på kun-

dens köpbeteende och attityd. Med grund i teori och resultat har detta kapitel som avsikt att 

visa på studiens bidrag till framtida strategier och forskning inom integrerade handelskanaler 

och kundens köpbeteende. 

 

7.1 Resultatets betydelse för företag och samhälle 

 

Kunder erbjuds numer allt fler handelskanaler att välja mellan i deras köpprocess av en produkt 

eller tjänst. Detta har således påverkat företag och återförsäljare inom ett flertal marknader. 

Elektronikprodukter är ett segment som lyckats med sin försäljning genom nya handelskanaler 

så som internet (Riquelme & Román, 2013, s. 411). Kundens köpprocess och beteende vid köp 

av elektronikprodukter har därmed förändras och således påverkat och förändrat marknaden för 

elektronikåterförsäljare. Tidigare forskning har visat på att kunder uppskattar uppkomsten av 

flera handelskanaler då kunden väljer integrerade handelskanaler framför icke integrerade han-

delskanaler (Herhausen et al., 2015, s. 320). Samtidigt visar forskning på att produkten och dess 

attribut påverkar kundens köpprocess på ett flertal olika sätt (Verhoef et al., 2007, s. 132). Vil-

ken av dessa faktorer som vägde tyngst i kundens köpprocess har inte visat sig i tidigare forsk-

ning. 

 

Resultatet och slutsatsen av denna studie visar på att produkten och dess attribut formar kundens 

köpprocess. Integrerade handelskanaler uppskattas men är inte en avgörande faktor vid val av 

elektronikåterförsäljare. Detta resultat styrker forskningen i den meningen att resultatet visar på 

att integrerade handelskanaler uppskattas. Dock har tidigare forskning visat på att integrerade 

handelskanaler avgör kundens val av återförsäljare, denna studies resultat styrker således inte 

tidigare forskning. Företag kan med dessa resultat möta den förändrade konkurrensen och stora 

andelen olika handelskanaler.  

 

Produkten har visat sig avgöra kundens val av handelskanal och företagen bör därmed utforma 

sina handelskanaler utifrån specifika produkter. Komplexa elektronikprodukter bör enligt 

denna studie säljas i fysisk butik och med möjligheten att söka stor del information och expert-

hjälp från både butikspersonal och internetbutik. Anpassningen av handelskanaler kan därmed 

hjälpa elektronikåterförsäljare att fortsätta bedriva sin verksamhet genom att försöka få kun-

derna att bli lojala mot företaget och dess handelskanaler. Studien bidrar till att stärka nationella 

elektronikåterförsäljare då de kan utforma sin företagsstrategi och handelskanalstrategi utifrån 

produkternas attribut och komplexitet. 

 

En utmaning för elektronikåterförsäljare anses vara att behålla kunden inom företagets olika 

handelskanaler i och med kundens allt mer illojala köpbeteende. Resultat av denna studie tyder 

på att respondenterna, vid köp av elektronikprodukter agerar illojalt främst mot återförsäljare 

men även mot handelskanaler. Trots att studiens respondenter värdesätter integrerade handels-

kanaler visar resultatet att respondenterna använder de olika handelskanalerna hos olika åter-

försäljare. Det blir således viktigt att vidare undersöka hur företagen kan skapa lojalitet hos de 

kunder som antar ett illojalt köpbeteende i relation till integrerade handelskanaler. 

 



55 
 

Resultatet av studien visar vidare på kundens användning av prisjämförelsesajter. Denna typ av 

kanal tillåter inte återförsäljare att ha någon form av kontroll över kunden. Användningen av 

denna kanal styrker ytterligare resultatet att kunderna agerar illojalt, i detta fall jämför återför-

säljares priser. Resultatet styrker ytterligare det faktum att kunder i allt större utsträckning in-

formationssöker via flera handelskanaler vid köp av elektronik. Elektronikåterförsäljare och 

andra branscher bör därmed möta kunden i dessa typer av kanaler för att få kunden att aktivt 

välja återförsäljare och på så sätt skapa lojalitet. Exempelvis kan elektronikåterförsäljare pris-

sätta sina produkter utifrån informationen tillgänglig från kanaler så som prisjämförelsesajter. 

 

I denna studie visas ett konsekvent beteende där en andel respondenter söker information online 

för att sedan genomföra köpet i fysisk butik, detta beteende kallas för webrooming. Det motsatta 

beteende kallas showrooming, alltså när kunden söker information i butik och köper produkten 

online. Webrooming och showrooming har under en period visat sig bli allt vanligare och skapat 

problem för företagen att få kunderna att stanna inom företaget när de byter mellan olika han-

delskanaler. Ytterligare har det även skapat en etisk diskussion i och med påverkan på sälj-

personalen i den fysiska butiken (Rapp et al., 2015, s. 365). I denna studie visar resultatet att 

beteendet webrooming är dominant då en stor andel av respondenterna uppvisar ett sådant köp-

beteende i studiens situationsfrågor. Tidigare forskning anser dock att showrooming är att allt 

mer vanligt beteende. Denna studie visar dock motsatsen till detta då det endast är enstaka re-

spondenter som söker information i fysisk butik för att sedan köpa elektronikprodukter online. 

Vad som inte framträder i denna studie är därmed den etiska diskussionen att säljpersonalen 

förlorar möjligheten till försäljning och provision i och med kundens möjlighet att använda 

andra handelskanaler. Eftersom att köpbeteendet showrooming inte förekommer i denna studie 

till någon större grad, ter det sig även rimligt att denna studies respondenter inte reflekterade 

kring de etiska konsekvenserna av sitt beteende vid köp i en showrooming situation.  

 

Showrooming beteendet kan hävdas att ske vid de köpsituationer där kunden kräver fysisk kon-

takt med produkten, så som att klämma och känna. Vidare kan det diskuteras att elektronikpro-

dukter avgjorde kundens beteende då elektronikprodukter kan anses inte innefattas av attribut 

som uppmuntrar till showrooming beteendet. Produkter som exempelvis kläder, där passform 

etcetera kan vara viktigt kan istället i större grad uppmuntra till showrooming. Den etiska dis-

kussionen och dilemmat som påverkar de fysiska butikens säljpersonal kan därmed vara rele-

vant till olika grad beroende på branschens produkter och dess attribut. Beteendena showroo-

ming och webrooming hade vidare varit ett intressant ämne för framtida forskning utifrån pro-

duktens attribut. 
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8. Sanningskriterier och fortsatta studier 
 

8.1 Reliabilitet & replikerbarhet  

 

För att säkra kvalitén på en studie kan en utvärdering av tre kriterier göras, dessa kriterier är; 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Reliabilitet behandlar huruvida en studie kan uppnå 

samma resultat i liknande eller fortsatta studier. Därmed bör det avgöras om studiens resultat 

är slumpmässigt eller om samma resultat går att uppnå i senare studier. Reliabilitet är framför-

allt ett kriterium som utvärderas vid genomförandet av kvantitativa studier. (Bryman & Bell, 

2015, s. 49) 

 

Vid utförandet av denna studie har vi försökt främja studiens reliabilitet. Vi har under studiens 

gång varit tydliga kring studiens utformning och även hur vi vidare har gått tillväga kring olika 

beslut. Denna tydliga redovisning ska ligga till grund för eventuella forskare att replikera stu-

dien på ett liknande och överstämmande sätt. Vi har i denna studie valt att använda oss av en 

webbenkät som distribuerats elektroniskt online. Det har därför inte funnits någon möjlighet för 

oss att kontrollera under vilka förutsättningar och omständigheter som respondenterna besvarat 

enkäten. Detta faktum talar emot möjligheten om att datainsamlingen skett under liknanden 

förhållanden. Distributionen av enkäten skedde dock vid ett tillfälle under en kort tidsperiod 

som säkerställer att respondenternas skattning av beteende och attityder inte bör ha påverkats 

av eventuella förändringar på elektronikmarknaden eller valen av handelskanaler. Vidare har 

det korta tidsperioden som webbenkäten varit tillgänglig ökat möjligheten för att responden-

terna befunnit sig i snarlika förhållande runt om i Sverige. Därmed heller inte påverkat reliabi-

liteten negativt. 

 

I boken av Bryman & Bell (2015, s. 168) anges tre olika påverkande undermeningar med be-

nämningen reliabilitet varav stabilitet är en av dessa. För att undersöka studiens stabilitet kan 

ett ”test-retest” användas vilket innebär att studien genomförs vid två tillfällen under en kort 

tidsperiod. I och med att vi i denna studie använde oss av ett bekvämlighetsurval och snöbolls-

urval när vi distribuerade webbenkäten, främst via sociala medier innebar det att vi använde oss 

av personliga kontakter. Dessa kontakter skulle vid genomförandet av ytterligare en studie tro-

ligtvis inte vara lika positiva till att sprida enkäten ytterligare en gång. Att använda oss av me-

toden ”test-retest” skulle därmed vara svårt för oss. 

 

Den andra metoden är att testa studiens interna reliabilitet där korrelation mellan svar från frå-

gor som ämnar att fråga samma sak studeras. Resultatet av detta kan ge en antydan på om frå-

gorna istället ger en indikation på någonting annat (Bryman & Bell, 2015, s. 168). Vi har använt 

oss av denna metod till en viss grad då vi har undersökt och jämfört liknande eller motsägande 

svar. Vår avsikt var att se om beteenden i generella och specifika situationer skiljde sig åt eller 

överensstämde. Studien når inte full intern reliabilitet men där avsikten med studien inte har 

varit att styrka specifika påståenden eller beteenden. Snarare har studien velat se till specifika 

och generella beteenden och på så sätt upptäcka nya konsumentbeteende. 

 

Vidare anger Bryman & Bell internbedömarreliabilitet som ytterligare en påverkande under-

mening vid bedömning av reliabilitet (2015, s. 169). Denna metod handlar om att se till över-

ensstämmelsen av subjektiva tolkningar av data som författarna har gjort. Test kring författar-

nas tolkning genomförs och är vanligt i kvantitativa studier. Ett sådant test kräver dock kunskap 

som vi inte besitter och testet hade således varit svårt för oss att genomföra. Ytterligare inne-

fattas denna studie av ett objektivistisk synssätt och våra egna värderingar eller tolkningar ska 



57 
 

och har därmed inte framkommit. Statistikprogrammet SPSS har istället används med avsikt att 

skapa en objektiv analys och resultat. 

 

Reliabilitet är starkt kopplad till kriteriet replikerbarhet. Att replikera en studie kan göras på 

grund av ett flertal anledningar exempelvis i det fall studiens resultat går emot tidigare forsk-

ning. För att öka möjligheten att göra studien replikerbar är det av största vikt att studiens till-

vägagångssätt är väl presenterat och beskrivet. (Bryman & Bell, 2015, s. 49) Studien är genom-

förd under våren 2016 och anser att studera kundens beteende vid köp av elektronikprodukter 

och hur valet av återförsäljare och handelskanal ter sig. I och med den snabba teknologiska 

utveckling både kring elektronikprodukter men också handelskanaler kan detta komma att be-

gränsa replikerbarheten i framtiden. Samtidigt har metod och tillvägagångsätt presenterats tyd-

ligt för att möjliggöra god replikerbarhet. 

 

8.2 Validitet 

 

Validitet är ett av de kriterier som anses vara ett av det viktigaste för en studie. Validitet har 

som avsikt att se till att ett mätinstrument mäter det som det avser att mäta. När validitet uppnås 

i mätningarna antas även att det finns reliabilitet i studien. (Bryman & Bell, 2015, s. 50) 

 

För att öka studiens validitet valde vi att genomföra en pilotstudie. Denna pilotstudie hade som 

avsikt att avgöra om frågorna kunde tolkas olika och i detta fall då ändras. Detta gjorde att vi 

kunde se till att vi mätte vad vi avsåg att mäta. För att ytterligare säkerställa validiteten i studiens 

frågor valde vi att noggrant utforma frågorna i relation till studiens syfte. Enligt Ejlertsson 

(2014, s. 109) är detta faktum en viktig del där validiteten avser utformningen av frågorna i 

relation till syftet snarare än frågorna var för sig. Uppkomsten av frågorna presenterades tydligt 

i avsnitt 4.3 Operationalisering. Genomgående i enkäten använde vi oss av likert-skalor för att 

möjliggöra för den svarande att själv skatta sitt beteende. Vid utformningen av likert-skalor är 

det viktigt att separera frågorna och utformningen av likert-skalorna för att motverka att studi-

ens validitet påverkas negativt (Bryman & Bell, 2015, s. 263). Därmed valde vi att utforma två 

olika likert-skalor för beteendefrågor och attitydfrågor för att bidra till studiens validitet.  

 

Ytterligare diskuterar Bryman & Bell (2015, s. 50) extern validitet. Extern validitet kan kopplas 

till studiens generaliserbarhet och är en av anledningarna till att kvantitativa studier vill få ett 

representativt urval (Bryman & Bell, 2015, s. 51). Då vi i vår kvantitativa studie har genomfört 

ett bekvämlighets- och snöbollsurval kan vi inte dra slutsatsen att studien är generaliserbar. 

Dock har vi med hjälp av en bra spridning i bakgrundsfrågorna och ett stort antal svar bidragit 

till studiens validitet. Vi valde att även styrka validiteten av studien genom att använda oss av 

ett snöbollsurval för att få en bättre representering. Att kunna generalisera denna form av studie 

förändras även under tid. Studien avser att se till elektronikkunder och handelskanaler som i 

framtiden troligtvis kommer att uppleva förändringar i och med teknologisk utveckling.  

 

8.3 Fortsatta studier  

 

I denna studie har vi valt att undersöka ”Hur påverkar integrerade handelskanaler kunders val 

av elektronikåterförsäljare?”. Studien är gjord med en kvantitativ inriktning då vi haft som av-

sikt att kunna generalisera ett beteende inom en viss kundgrupp. Ett generellt resultat av denna 

studie visade ett allmänt illojalt beteende hos de olika respondenterna. Vidare är det således 

intressant att studera hur företag ska arbeta för att skapa lojalitet i relation till integrerade han-

delskanaler. 
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I studien genomfördes grupperingar av kunder utifrån lojalitet mot handelskanaler och återför-

säljare som baserades utifrån grupperingar från tidigare studier. I samband med grupperingen 

upptäcktes även en ny kundgrupp som inte nämns i tidigare forskning. Den kundgruppen som 

upptäcktes var lojal handelskanalkunder som karaktäriseras av att vara lojal till en viss handels-

kanal men desto mer illojal till återförsäljare. Då denna studie endast visar denna kundgrupps 

grundläggande beteenden skulle ytterligare studier kunna bidra med mer information om kund-

gruppen. Det skulle således vara intressant att djupare undersöka och analysera denna kund-

grupp. Genom att göra en kvalitativ studie med djupintervjuer skulle det gå att känneteckna 

kundgruppen lojal handelskanalkunds ytterligare. Det skulle därmed gå undersöka vad dessa 

kunder drivs av och hur de värderar olika handelskanaler mot varandra. En sådan studie skulle 

kunna bidra med relevant fakta till företag för hur de ska hantera och attrahera sådana kunder.  

 

Vidare ser vi även att studiens frågeställning skulle vara intressant att tillämpa på fler områden 

inom handeln. Genom att endast undersöka elektronikbranschen har vi studerat hur kunder beter 

sig vid köpprocessen vid en bransch. Fortsatta studier skulle därmed kunna undersöka ytterli-

gare branscher inom detaljhandeln för att täcka fler segment. Således kan eventuella skillnader 

påvisas när det kommer till de integrerade handelskanalernas roll i val av återförsäljare. Studien 

kan då undersöka om olika segment av produkter spelar roll för värderingen av integrerade 

handelskanaler. Vid fortsatta studier liknande denna ser vi att kundgrupperna antingen bör un-

dersökas djupare eller väljas bort för att besvara frågeställningen. Då kundgrupperna inte ut-

märkt sig i flera av de frågor som undersökta så ser vi att de bör studeras ytterligare för att 

omfattas av fortsatta studier. Vi ser att kundgrupperna som verktyg därför inte nödvändigtvis 

bör inkluderas i vidare forskning om integrerade handelskanaler.  

 

Vidare skulle beteendena showrooming och webrooming vara intressant att undersöka i relation 

till olika produkter. Då denna studie gett en antydan till att webrooming är mer förekommande 

än showrooming vid köp av elektronikprodukter. Om det vidare ser likande ut för andra pro-

dukter eller om det skiljer sig helt skulle fortsatt forskning kunna utforska. 

 

För att fortsatt forskning inom ämnet integrerade handelskanaler ska ge mer generaliserbara 

resultat ser vi att ett annat urval kan användas. Forskning skulle fördelaktigt kunna genomföras 

med hjälp av ett sannolikhetsurval för att ge studien en generaliserbarhet över en hel population. 

En mer omfattande studie skulle således ge mer användbara resultat som kan tala för en större 

massa 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Situationsfråga hörlurar  

Korstabeller över studiens situationsfrågor gällande produkten hörlurar och hur de olika kundgrupperna 

besvarat frågorna. 

 

Konkurrerande informationssökningskund 

VariabAD = Konkurrerande informationssökningskund 

 

VariabT = Jag söker information om hörlurarna via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabU = Jag köper hörlurarna via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabV = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av hörlurar 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av hörlu-

rarna. 
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Lojal informationssökningskund 

VariabAE = Lojal informationssökningskund 

 

VariabT = Jag söker information om hörlurarna via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabU = Jag köper hörlurarna via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabV = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av hörlurar 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av hörlu-

rarna. 
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Onestop kund 

VariabAF = Onestop kund 

 

VariabT = Jag söker information om hörlurarna via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabU = Jag köper hörlurarna via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabV = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av hörlurar 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av hörlu-

rarna. 
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Lojal handelskanalkund 

VariabAG = Lojal handelkanalkund 

 

VariabT = Jag söker information om hörlurarna via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabU = Jag köper hörlurarna via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabV = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av hörlurar 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av hörlu-

rarna. 
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Bilaga 2 – Situationsfråga surfplatta 

 

Korstabeller över studiens situationsfrågor gällande produkten surfplatta och hur de olika kundgrup-

perna besvarat frågorna. 

Konkurrerande informationssökningskund 

VariabAD = Konkurrerande informationssökningskund 

 

VariabW = Jag söker information om surfplattan via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabX = Jag köper surfplattan via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabY = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av surfplattan. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av surfplat-

tan. 
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Lojal informationssökningskund 

VariabAE = Lojal informationssökningskund 

 

VariabW = Jag söker information om surfplattan via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabX = Jag köper surfplattan via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabY = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av surfplattan. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av surfplat-

tan. 
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Onestop kund 

VariabAF = Onestop kund 

 

VariabW = Jag söker information om surfplattan via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabX = Jag köper surfplattan via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabY = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av surfplattan. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av surfplat-

tan. 
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Lojal handelskanalkund 

VariabAG = Lojal handelskanalkund 

 

VariabW = Jag söker information om surfplattan via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabX = Jag köper surfplattan via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabY = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av surfplattan. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av surfplat-

tan. 
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Bilaga 3 – Situationsfråga Tv 

Korstabeller över studiens situationsfrågor gällande produkten Tv och hur de olika kundgrupperna be-

svarat frågorna. 

Konkurrerande informationssökningskund 

VariabAD = Konkurrerande informationssökningskund 

 

VariabZ = Jag söker information om Tv:n via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabAA = Jag köper Tv:n via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabAB = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av Tv:n. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av Tv:n. 
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Lojal informationssökningskund 

VariabAE = Lojal informationssökningskund 

 

VariabZ = Jag söker information om Tv:n via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabAA = Jag köper Tv:n via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabAB = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av Tv:n. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av Tv:n. 
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Onestop kund 

VariabAF = Onestop kund 

 

VariabZ = Jag söker information om Tv:n via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabAA = Jag köper Tv:n via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabAB = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av Tv:n. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av Tv:n. 
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Lojal handelskanalkund 

VariabAG = Lojal handelskanalkund 

 

VariabZ = Jag söker information om Tv:n via:  

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

3 = Jag söker inte information 

 

VariabAA = Jag köper Tv:n via: 

0 = Internetbutik 

1 = Fysisk butik 

2 = Annan handelskanal 

 

VariabAB = Jag byter återförsäljare mellan informationssökning och köp av Tv:n. 

0 = Ja, jag byter mellan olika återförsäljare 

1 = Nej, jag använder en och samma återförsäljare under både informationssökning och köp av Tv:n. 
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Bilaga 4 – Korrelationstest 1 

Korrelationstest mellan frågan ” Jag tänker på etiskt ansvar när jag köper elektronikprodukter online 

efter att jag sökt information i fysisk butik” och studiens olika kundgrupper. 

Q = Jag tänker på etiskt ansvar när jag köper elektronikprodukter online efter att jag sökt information i 

fysisk butik. 

AD = Konkurrerande informationssökningskund 

AE = Lojal informationssökningskund 

AF = Onestop kund 

AG = Lojal handelskanalkund 
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Bilaga 5 – Korrelationstest 2 

Korrelationstester mellan de olika kundgrupperna och frågan ”Det är viktigt för mig att hitta samma 

information i återförsäljarens olika handelskanaler”.  

R = ”Det är viktigt för mig att hitta samma information i återförsäljarens olika handelskanaler” 

AD = Konkurrerande informationssökningskund 

AE = Lojal informationssökningskund 

AF = Onestop kund 

AG = Lojal handelskanalkund 
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Bilaga 6 – Korrelationstest 3 

Korrelationstester mellan kundgrupperna och frågan ”Det är viktigt för mig att återförsäljaren har flera 

stycken handelskanaler när jag köper elektronikprodukter”.  

S = ”Det är viktigt för mig att återförsäljaren har flera stycken handelskanaler när jag köper elektronik-

produkter” 

AD = Konkurrerande informationssökningskund 

AE = Lojal informationssökningskund 

AF = Onestop kund 

AG = Lojal handelskanalkund 
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Bilaga 7 – Enkät 
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Bilaga 8 – R square-tester mellan de olika kundgrupperna samt grupperings-

frågorna 

 

VariabAC: Kundgrupperna 

VariabM: “Jag söker information från endast en återförsäljare vid köp av elektronik”,  

VariabN: ”Jag söker information från endast en återförsäljare som jag sedan köper elektro-

nikprodukten av”  

VariabO: ”Jag söker information i en handelskanal men köper elektronikprodukten i en annan 

handelskanal” 

 

 
 

 

 



91 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 
 

 


