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Abstract 

The Internet is a part of everyday life and has had a great influence on people’s lifestyle. E-

commerce is a part of the wholeness that contributes to changes in consumer behavior; how 

they act and seeking information. The companies design their strategy along this to handle 

different stages of the buying process. The result of the above changes is the advent of new 

services and changes in the use of social media and other marketing channels, both from 

customers and business perspective. 

Social media is now used extensively and companies try to market themselves through these 

channels to reach their existing and potential customers. This type of marketing is not always 

appreciated by all customers, and requires that companies use social media in a favorable 

manner for all parties. Otherwise there is a risk that it could lead to the opposite effects than 

the desired result. 

Previously research from different countries and periods that are available about e-commerce 

exist, but as writers we lacked relevant results related to the Swedish market and its 

customers. Therefore, it motivated us to seek differences from previous research compared to 

the Swedish market. 

The Swedish e-retailers have proven to be successful in their risk management compared with 

other countries, and constantly working on improvements. However, there are always some 

difficulties remain to be overcome in order for customers to be motivated to shop online more 

than they are today, at the same time as the e-commerce will strengthen its position in the 

competition against the physical stores . 

In this thesis, a qualitative method is motivated by achieving an understanding of how the 

risks related to online commerce is perceived. The results showed that the customer 

respondents do not experience trading online as risky and companies are doing a good work 

identifying possible difficulties when purchasing online, to increase customer confidence in 

them. 
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Sammanfattning 

Internet är en del av vardagslivet och har fått ett stort inflytande på hur människor idag lever 

sina liv. E-handeln är en del av helheten som bidragit till förändringar i konsumenternas 

beteende; hur de handlar och söker information. Företagen utformar sin strategi utefter detta 

för att kunna hantera olika moment i köpprocessen. Resultatet av ovan nämnda förändringar 

är tillkomsten av nya tjänster samt förändringar i användningen av sociala medier och andra 

marknadsföringskanaler, både från kunders- och företags perspektiv. 

Sociala medier används idag i stor utsträckning och företag försöker marknadsföra sig genom 

dessa kanaler för att nå sina befintliga och potentiella kunder. Den typen av marknadsföring 

uppskattas inte alltid av alla kunder och ställer då krav på företagen att de använder sig av de 

sociala medierna på ett gynnande vis för alla parter. Annars finns risken att det kan leda till 

motsatta effekter än det önskade resultatet. 

Tidigare forskning från olika länder och tidsperioder finns kring ämnet. Det saknas relevanta 

resultat kopplade till den svenska marknaden och dess kunder därför motiverade det oss att 

söka skillnader från tidigare forskning jämfört med den svenska marknaden.  

De svenska e-handlarna har visat sig vara framgångsrika i sin riskhantering jämfört med andra 

länder, och arbetar ständigt med förbättringar. Dock finns alltid vissa hinder kvar som bör 

övervinnas för att kunderna ska motiveras att handla online i större utsträckning och för att e-

handeln ska stärka sin position i konkurrensen mot de fysiska butikerna.  

I uppsatsen har en kvalitativ metod används motiverad med att en förståelse om hur risker vid 

online handel upplevs och hanteras vill uppnås. Resultatet visade att kundrespondenterna inte 

upplever handel online som riskabel samt att företagen samtidigt gör bra kartläggningar av 

eventuella hinder vid köp online för att öka kundernas förtroende för dem. 
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1. Inledning 

I uppsatsens första kapitel presenteras problembakgrund, problemdiskussion samt syftet som 

lett fram till frågeställningarna som avsikten är att besvara i denna uppsats. Kapitlet avslutas 

med avgränsningar samt uppsatsens disposition.  

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Dagsläget inom e-handeln 

Det blir allt viktigare för dagens företag att ha en närvaro på webben. De kommersiella 

sidorna ökar ständigt i antal och kampen om kunderna växer. Detta har bidragit till att e-

handelssidorna måste hitta nya sätt att hålla sig konkurrenskraftiga (Deng & Poole 2012). I 

dagsläget står e-handeln i Sverige för sex procent av landets totala omsättning. Under 2013 

ökade den svenska detaljhandelns försäljning online med sjutton procent och omsatte därmed 

trettiosju miljarder kronor (E-barometern 2013). Det har under en tid pratats om att företag 

som kommer bli de med mest framgång, är de som skapar upplevelser för kunderna som är 

desamma i alla inköpskanaler. Med detta menas att företagen måste kunna integrera fördelar 

från försäljningen i fysisk butik, med fördelarna från den digitala handeln. Men det är först nu 

som tecken börjar synas på att det händer på allvar (E-barometern 2013). Andra trender som 

diskuteras är försäljningen via smarta telefoner, och den så kallade ”butiksdöden”, vilket 

innebär att kunderna kollar in varor i fysiska butiker för att sedan handla online (E-

barometern 2013). Detta är ett intressant fenomen att undersöka närmare för att skaffa 

kunskap kring varför kunderna gör på det här viset, och om det är något företagen kan dra 

nytta av eller lära från. Tidigare forskning har visat på att många online-konsumenter 

samtidigt använder information de anskaffat sig online för att göra köp off-line (Forsythe & 

Shi 2003). Endast en av tre personer som använder Internet för att leta upp 

produktinformation genomför också köpet online (Ahrholdt 2011). Det här fenomenet är 

något som bidragit till att handlarna i de fysiska butikerna måste inse förändringarna som 

håller på att ske och därmed ta till sig de nya sätten som vi konsumerar på. Enligt e-

barometerns mätningar var det sex procent av konsumenterna som först gjorde research i 

fysisk butik för att sedan genomföra köpet online när de skulle handla hemelektronik. 

Samtidigt var det trettiotvå procent av e-handelskonsumenterna som gjorde tvärtom, och 

slutligen alltså handlade i fysisk butik. Detta skedde då oftast via olika jämförelsesajter. E-

handeln är trots detta fortfarande en förhållandevis liten del av den totala handeln men plockar 

hela tiden marknadsandelar (E-barometern 2013).  

 

E-handlarna gör självklart allt för att plocka marknadsandelar från den traditionella handeln. 

Ett intresse väcktes av den senaste tidens starka utveckling av e-handeln och hur e-handlarna 

arbetar för att knappa in på den traditionella handeln. Det finns vissa framgångsfaktorer som 

e-handlare kan använda sig av i detta arbete. Det handlar om specialerbjudanden, layout 

(teckensnitt, färg och navigering exempelvis), bilder, teknisk kvalitet, sortimentsstorlek, 

orderprocess och dataskydd. För att ett företags e-handel ska bli så effektiv som möjligt krävs 

det att beslut tas gällande dessa faktorer som har en stor inverkan på kundernas förtroende för 

sidan och möjligheten att omvandla besökare till kunder (Ahrholdt 2011).
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Tidigare undersökningar visar på den så kallade butiksdöden men även att det fortfarande är 

en stor andel av dagens konsumenter som känner en osäkerhet kring att handla online. 

Konsumenternas allmänna brist på förtroende för e-handlare innebär att det fortfarande finns 

en stor potential outnyttjad inom e-handeln (Ahrholdt 2011). Generellt upplever konsumenter 

att Internet medför en ökad risk och osäkerhet (Izak, Gefen & Pavlou 2008). Detta leder till en 

nyfikenhet kring vad kunderna faktiskt litar på och som ökar deras känsla av trygghet vid ett 

köp online gentemot traditionell handel.  

 

PostNords e-handelsexperter spår för framtiden att flexibla lösningar och leveranser kommer 

bli en viktig fråga att arbeta med för e-handelsföretagen. De menar att dagens kunder inte 

längre förväntar sig snabbare leveranser utan nu istället mer flexibla alternativ. Att ständigt 

öka den digitala kompetensen hos företagen, hänga med i trenderna, se vikten av digitalisering 

och undvika rädslan för innovation är också viktiga områden för företagen att arbeta med, 

delvis för att inte tappa konkurrenskraften från utländska företag (E-barometern 2013). Både 

detaljhandelskedjor och traditionellt renodlade e-handlare satsar idag på att möta kunderna i 

flera olika kanaler, vilket bidragit till den kraftiga tillväxten under 2013. Detta har också 

bidragit till att många av de svenska detaljhandelsföretagen ligger förhållandevis långt fram i 

utvecklingen. Nya fenomen skapas eller introduceras också från andra länder, så som senaste 

exemplet Cyber Monday och Black Friday, härstammat från den amerikanska marknaden, 

som anammades första gången på riktigt kring julen 2013 i Sverige. Det var flera svenska 

företag som satsade på detta vilket resulterade i en ganska stor effekt för dem och bidrog till 

att näthandeln uppmärksammades mer (E-barometern 2013).  

 

1.1.2 Möjligheten att söka och finna information 

Mobiltelefonen blir allt viktigare i inköpsprocessen trots att den mobila e-handeln inte riktigt 

har kommit igång på allvar än. Även om det inte i dagsläget är så stor andel av 

konsumenterna som handlar via telefonen, används den ofta på vägen till ett e-handelsköp. En 

anledning till att inte hela köpet genomförs via telefonen kan vara att det fortfarande är få e-

handelsföretag som mobilanpassat sin sajt (E-barometern 2013). Utvecklingen av smarta 

telefoner som redskap för handel online är absolut en fördel för e-handlarna, och samtidigt ett 

hot mot de fysiska butikerna. Svenskarna är de som e-handlar mest, vilket till stor del beror på 

att de är de mest uppkopplade i världen (E-barometern 2013). Att konsumenterna har 

möjlighet till att hela tiden vara uppkopplade via våra telefoner gör också att konsumenterna 

lättare kan söka information om varor som ses i butikerna, och därmed kunna fatta beslut om 

det är mest fördelaktigt för oss att handla traditionellt eller online. Det här är något som bör 

vara en fördel för e-handeln som ofta har lättare att konkurrera i prissättning jämfört med de 

fysiska butikerna som har andra typer av utgifter i forma av större personalkostnader samt 

höga lokalhyror.  

De tre viktigaste källorna som dagens konsumenter använder sig av när en de ska hitta 

rätt/handla på nätet är Google eller andra sökmotorer, jämförelsesajter samt via vänner och 

bekanta. E-företagen är idag medvetna om att många konsumenter söker information innan ett 
köp, och anger att de viktigaste marknadsföringsverktygen för företagen är sökordsoptimering 

och sökordsannonser (E-barometern 2013) 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1Kundernas upplevelse vid handel online 
Tidigare forskning har visat på svårigheter att säkerställa hur konsumenter bedömer om en 

sida uppfyller säkerhetskraven eller inte. En del av konsumenterna i Chos (2007) 
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undersökning tyckte att en för enkel hemsida är mindre trygg än en komplicerad, medan andra 

tyckte tvärtom. Finns inte de betalningsalternativ som kunden önskar upplevs detta också som 

avskräckande för vissa. Även negativ publicitet kring företaget eller dåliga kundomdömen får 

konsumenterna att avstå köp från vissa sidor. Det som påverkar kunderna mest när det handlar 

om tryggheten i att e-handla enligt e-barometerns mätningar, är att sajten har ett känt 

varumärke (E-barometern 2013). Tidigare forskning har därmed kommit fram till att det är en 

svårighet för e-handelsföretagen att identifiera vad kunderna upplever som säkert online. För 

att kunna stå sig i den hårda online-konkurrensen är detta som tidigare nämnts en viktig del 

för företagen att arbeta med. Frågan är då hur medvetna företagen är om vilka kundupplevda 

risker som finns på deras sida och hur de hanteras. att dra Att dra lärdom av, och inspireras av 

de faktorer som kunderna uppfattar som positivt med den traditionella handeln kanske kan 

vara en fördel.  
 

1.2.2 Val av webbutik 
En fråga som e-handlarna måste ställa sig är varför kunderna väljer att handla online istället 

för i fysisk butik. Detta för att hela tiden kunna utvecklas och fortsätta plocka 

marknadsandelar från den traditionella handeln (E-barometern 2013). Att skaffa sig kunskap 

kring vilka webbutiker kunderna väljer och varför de väljer dem är kanske en ännu viktigare 

del att känna till. Hur väljer då kunderna vilken webbutik de ska handla varor från? Det har 

visat sig att priset är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för webbutikerna. När tre av 

arton viktiga egenskaper, som spelar in i valet av webbutik vid elektronikköp ska väljas av 

konsumenterna, hamnar lägsta pris, att totalpris tydligt framgår samt möjlighet att betala på 

önskat sätt i topp. När webbutik att handla kläder ifrån ska väljas av konsumenterna hamnar 

returhantering högt upp på listan, där fria och smidiga returer är en av tre viktiga avgörande 

faktorer. Att det är billigare, större/bättre utbud och enklare/flexiblare för kunderna att handla 

online, är faktorer som de fysiska butikerna helt enkelt har svårt att konkurrera med (E-

barometern 2013). 

1.2.3 Sociala medier 

Över hela världen har sociala medier blivit allt mer populärt de senaste åren. De sociala 

medierna har en stor påverkanskraft då informationen som delas där lätt kan leda till stor 

informationsspridning (Kwahk & Ge 2012). Det finns en stor potential i att använda sociala 

medier för att förbättra e-handeln. De sociala nätverkens medlemmar skapar en ”e – 

enviroment” eller ett e-samhälle som påverkar konsumenternas beteende (e-community).  Ett 

socialt media med ett stort antal regelbundna användare är ett marknadsföringsverktyg som 

kan utnyttas av företagen för att påverka konsumenterna (Thomas & Peters 2007).  Samtidigt 

är de sociala medierna en enorm plattform för konsumenterna när det kommer till möjligheten 

att söka, finna och dela med sig av produktinformation och egna erfarenheter. Intressant att 

undersöka är därför om trygghetskänslan hos kunderna kan ökas vid användning av sociala 

medier i samband med köpbeslut online. Hsu, Lin, och Chiang (2013) undersökte vilka 

faktorer som påverkar konsumenters beslutfattande gällande online-shopping. Bloggande 

används som e-WOM (electronic-word-of-mouth) bland konsumenter. Det behövs 

rekommendation från personer av förtroende om sidan/produkten är bra, någon som har testat 

den innan och har erfarenhet att beskriva upplevelsen.  Mode och shopping diskuteras ofta på 

sociala nätverk och är en bra möjlighet att få feedback från konsumenter (Thomas et al. 2007). 

Detta fenomen är alltså något som kan öka konsumenternas trygghet när de ska handla online 

rent teoretiskt, frågan är om så är fallet i praktiken.  
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1.2.4 Tryggheten online 

Även om tryggheten bland dagens e-handelskonsumenter har ökat anger fortfarande varannan 

konsument att de ibland eller ofta är oroade över säkerheten när de ska handla online (E-

barometern 2013). De betalningsalternativ som finns på en sida kan påverka kunderna både 

positivt och negativt. Om sidan erbjuder flera betalningsalternativ upplevs den som en 

tryggare plats att handla från. Samtidigt är en orsak till att kunderna inte vill handla från sidan 

att det inte erbjuds de betalningsalternativ som föredras. De betalningssätten som var 

populärast vid mätningen 2013 som gjordes av e-barometern var faktura i efterskott (36%), 

konto-eller kreditkort (32%) samt direktbetalning via bank (20%) (E-barometern 2013). 

Genom att undersöka vilka de kundupplevda riskerna är vid handel online, och arbeta 

förebyggande mot dessa är kanske ett av de viktigaste stegen för e-handelsföretagen i kampen 

mot den traditionella handeln. Något som underlättat utvecklingen av e-handeln är rötterna till 

kläd- och skoförsäljningen som ligger i postorderhandeln. Det är fortfarande en stor nackdel 

att handla kläder och skor på distans i och med det faktum att det inte går att prova innan (E-

barometern 2013). På detta område arbetar dagens e-aktörer för att underlätta för kunderna 

genom exempelvis mer information, bilder och kundomdömen. Detta är åtgärder som görs för 

att närma sig och likna fördelarna med den fysiska handeln, där kunderna redan känner ett 

förtroende. Självklart finns det många fördelar med e-handeln som gjort det möjligt för denna 

bransch att växa i den takt den gör. Det stora utbudet av varor som finns tillgängligt online 

tillsammans med ett välfungerande nät av varudistribution har bidragit till att skapa stora 

möjligheter för boende på landsbygden. Detta kan vara anledningar till att de mest aktiva e-

handelskonsumenterna finns utanför Sveriges tätorter, även om e-handeln är utbredd över hela 

landet (E-barometern 2013).  

 
1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar kunders 

beslutsfattande vid köp online samt hur detta hanteras av företagen. Uppsatsen söker svar på 

hur företagen arbetar för att skapa ett förtroende hos befintliga och potentiella kunder. Syftet 

är samtidigt att kunna dra slutsatser om kunder och företag har samma uppfattningar om för- 

och nackdelar vid handel online. 

1.4 Frågeställningar 

Tidigare forskning har undersökt både vad kunderna upplever som positivt med att handla 

online och vad som upplevs som negativt. Målet med undersökningen är att fylla den 

kunskapslucka som uppfattats finns gällande kundernas upplevda risker i samband med e-

handeln. Det finns tidigare forskning kring ämnet men vid en litteraturgenomgång saknades 

en djupare beskrivning och definierande av riskerna samt hur dessa potentiella risker hanteras 

av företagen. Samtidigt är det ett område som står i ständig förändring med tanke på den 

konstanta tekniska utvecklingen, vilket gör att studier gjorda bara för några år sedan snart kan 

ses som irrelevanta för dagens e-handelsföretag att ta stöd av. Därför har vi valt att formulera 

följande frågeställningar, men också för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen: 
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F1: Vilket/vilka steg i köpprocessen online bidrar till osäkerhet för konsumenterna? Ur 

kundernas perspektiv samt ur företagens perspektiv?  

F2: Vilka är riskfaktorerna kopplade till e-handeln och hur kan de förebyggas? 

 

F3: Vad har informationssökning online, word-of-mouth, recensioner eller rekommendationer 

för roll vid ett e-handelsköp? 

1.5 Avgränsningar 
 
1.5.1 Teoretisk 

De delar av teorin som behandlas i uppsatsen är enligt författarna relevanta delar som kopplas 

till det undersökta ämnesområdet. Delar som e-handel, layout, sociala medier, 

konsumentbeteende, risker och betalningsmetoder diskuteras för att kunna leda oss fram till 

ett svar på våra problemformuleringar. 

1.5.2 Geografisk 

Den geografiska avgränsning som gjorts resulterar i att enbart svenska kunder har deltagit i 

kundundersökningen som respondenter då det var dem författarna hade tillgång till. Frågan 

ställdes till de tilltänkta respondenterna om vilket eller vilka länder de handlar online ifrån, 

där majoriteten svarade att de endast handlar från svenska sidor. Detta bidrar också till att det 

endast är företag med svenska e-handelssidor som deltagit som respondenter i 

företagsundersökningen.  

1.5.3 Metodmässig 

I uppsatsen valdes det att använda en kvalitativ metod då den ansågs vara mest lämpad till den 

typ av undersökning som ämnades göras. En djupare förståelse var målet samt så detaljerade 

och utförliga svar som möjligt från respondenterna. Därför valdes det att göras intervjuer via 

telefon eller personligt möte. De svaren som samlades in från företag via mail bidrog också 

till den kvalitativa undersökning då antalet svar inte var tillräckliga för att kunna kategoriseras 

som en kvantitativ undersökning.  
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1.6 Uppsatsens disposition 

 

 

Första kapitlet presenterar problembakgrund, problemdiskussion, 

uppsatsens syfte samt problemformuleringarna. 

 

 

Andra kapitlet presenterar uppsatsens teoretiska grund. 

 

Tredje kapitlet beskriver utfört arbete samt vetenskapligt angreppssätt. 

 

Fjärde kapitlet presenterar det empiriska material som samlats in i 

genomförd undersökning, uppdelad på kunder och företag. 

 

 

Femte kapitlet innehåller utförd analys, grundat på det empiriska materialet 

och teoretisk referensram. 

 

 

Sjätte kapitlet innehåller de slutsatser som dragits utifrån utförd undersökning, 

förslag till vidare forskning, rekommendationer samt empiriskt bidrag. 

  

Kapitel 1: Inledning 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

Kapitel 4: Empiri 

Kapitel 3: Metod 

Kapitel 6: Slutsatser 

Kapitel 5: Analys 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenterars relevant sekundärdata sammanställd från 

litteratur och vetenskapliga artiklar inom området e-handel och risker kopplade till detta. För 

att visa på relevansen problemställningen, har en litteraturgranskning gjorts som visar på 

tidigare brister i området och kunskapsluckor som är i behov av att fyllas i enlighet med 

Backmans (2008) rekommendationer. Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren 

en bättre förståelse för valt studieområde sam ge möjlighet att kunna ta ställning till tidigare 

ställda frågeställningar. 

2.1 E-handel 

Sverige kan beskrivas som en pionjär inom den Internetbaserade shoppingen och ligger långt 

fram i utvecklingen (e-barometern 2013; Wikström & Persson 2001). I introduktionsfasen av 

e-handeln var konsumenterna förväntansfulla inför den nya servicen och möjligheterna som 

följde med den. Sedan dess har kunderna blivit mer erfarna och med detta mer kritiska. 

Wikström och Persson (2001) identifierade redan år 2001 flera olika teman som e-handlarna 

var tvungna att tillhandahålla för att kunna uppfylla kundernas förväntningar. Dessa teman 

eller fördelar, bestod av: hjälpa kunden att spara tid, erbjuda bekvämlighet, hjälpa kunden 

spara pengar samt underlätta för kunden att hitta information om produkter och priser. 

Fortfarande idag är dessa teman aktuella för e-handlarna även om utvecklingen gått framåt 

med stora steg. Exempelvis finns det idag en större mängd information tillgänglig online 

vilket underlättar för kunderna att hitta det de söker, vilket visade sig vara ett problem 

tidigare. Kunderna idag har även anpassat sig mer till skärmbaserade informationssökningar 

och beställningar (Wikström & Persson 2001). Ett problem som fortfarande idag finns kvar 

för e-handlarna är kampen mot de fysiska butikerna. De fysiska butikerna kan erbjuda 

kunderna olika typer av stimuli, som atmosfären i butiken, andra kunder och 

produktexponeringar. Stimuleras kunden av de här typerna av påverkan för att känna 

inspiration exempelvis, uppstår det självklart ett problem när dessa kunder ska handla online 

där dessa faktorer är omöjliga att tävla mot (Wikström & Persson 2001). För att skapa 

liknande erfarenheter online, som att shoppa i traditionella butiker krävs en strukturerad och 

organiserad webbdesign. Om en sida har visualiseringsfunktioner som möjliggör flera 

presentationer av ett plagg på en sida, bidrar detta till en ökad försäljning enligt 

Khakimdjanova och Park (2005). 

Redan år 2001 när Wikström och Persson (2001) författade sin artikel, fanns 

förtroendeproblemet för e-handlarna bland kunderna. Då försökte flera e-handlare lösa 

problemet genom att etablera sig på fysiska platser för att visa att de finns på riktigt. Det här 

är också självfallet en fördel för de traditionella handlarna som väljer att etablera sig online, 

eftersom chansen för förtroende bland kunderna ökar då de redan känner till företaget. För att 

öka förtroendet och leva upp till kundernas förväntningar krävdes det enligt Wikström och 

Persson (2001) att leveranserna var tillförlitliga och snabba samt att betalningsdelen var säker. 

De menade också att konsumenterna inte gärna lämnade ut sina kortnummer till rena e-

handlare som var okända för dem i den fysiska världen.  

Konsumenter influeras av rekommendationer när de ska göra sina val online, men alla källor 

påverkar inte på samma sätt. Vilken typ av webbsida det är kan ha inflytande över påverkan 

av en viss rekommendation. Enligt Senecal och Nantel (2004) kan rekommendationskällorna 

användas och promotas av olika typer av webbsidor. Dessa online-rekommendationer kan 

också sorteras in i olika kategorier: andra konsumenter, mänskliga experter, samt 

expertsystem.  Senecal och Nantel (2004) menar också att dessa online-rekommendationer har 

olika påverkansgrad på kunders produktval online.  
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Tidigare forskning kring användande och påverkan av rekommendationer online har placerats 

under kategorin word-of-mouth. Rekommendationerna kan också ses som framför allt en 

informationskälla. Senecal och Nantel (2004) upptäckte skillnader i upplevd kompetens från 

olika typer av rekommendationskällor. Andra konsumenter upplevdes som mindre 

kompetenta än mänskliga experter, medan de mänskliga experterna också upplevdes som mer 

kompetenta än rekommendationssystemen.  

Senecal och Nantel (2004) kom fram till i sin studie om produktrekommendationer, att kunder 

som tar hjälp av dessa rekommendationer väljer rekommenderade produkter dubbelt så ofta 

som kunder som inte läste någon. Rekommendationer online påverkar enligt dem kunders 

produktval till hög grad. Något som däremot är viktigt att skilja på är rekommendationer och 

word-of-mouth. Rekommendationer är oftast eller alltid, positivt laddade, medan word-of-

mouth kan innefatta även negativa erfarenheter. Personer som känner sig bekanta med en viss 

produkt, valde de rekommenderade produkterna oftare än de personerna som upplevde att de 

var mindre bekanta med produktkategorin i Senecal och Nantels (2004) undersökning. Vissa 

typer av produktkategorier kanske är i större behov av rekommendationer för att dels öka 

försäljningen av dem överlag, men också för att minska osäkerheten hos kunderna. Andras 

rekommendationer och omdömen av komplexa produkter kan i vissa fall minska osäkerheten 

för kunden och hjälpa till att fatta ett köpbeslut. I och med Internets starka utveckling kunde 

konsumenter redan när Senecal och Nantel (2004) publicerade sina resultat år 2004, få 

tillgång till nya opersonliga källor som kunde erbjuda personlig information och 

rekommendationer. Möjligheter har växt sedan dess och fler rekommendationssidor och 

jämförelsesiter finns idag att tillgå.  

2.2 Layout 

En av de stora utmaningarna gällande marknadsföring på nätet är att kunderna lätt kan gå från 

en webbsida till en annan om de inte hittar det de söker från den första sidan (Taylor & 

England 2006), vilket ställer krav på sidans användarvänlighet och layout. Designen och 

utvecklingen av e-butikernas layout är viktig på grund av att den styr och påverkar kundernas 

navigering online (Manganari et al. 2011). Kundernas attityder mot e-butikerna förmedlar 

effekten av upplevd användarvänlighet av layouten, som i sin tur influerar kundernas respons 

online (Manganari et al. 2011). Huarng och Christopher (2003) menar att själva 

informationssökningen är en mycket viktigt del av den kommersiella webbsidedesignen. 

Vidare hävdar författarna att de flesta butiker online var medvetna om vikten av 

informationssökning och utvärdering av information. Bevis på detta är att de erbjuder 

sökmotorer och detaljerad produktinformation på sina sidor (Huarng & Christopher 2003). 

Det är viktigt för företagen att analysera konsumenternas köpbeslutsprocess och ta reda på 

vad de vill uppnå för att kunna möta kundernas behov.  

Det är en av de största svårigheterna enligt Taylor och England (2006) som kunderna står 

inför när de besöker olika webbsidor, att hitta informationen de söker. Ju svårare det är, desto 

mindre är chansen för att kunden ska genomföra ett köp eller överväga framtida köp från 

sidan (Taylor & England 2006). Svårighet med att hitta det man söker som kund på en sida 

ökar också risken att kunden helt enkelt ger upp och byter sida. Taylor och England (2006) 

menar också att ett ytterligare problem är kundens förmåga att upptäcka eller känna igen ett 

speciellt navigationsalternativ som faktiskt är det som kunden behöver vid det tillfället. För att 

uppnå en effektiv navigationsstruktur för kunden är en möjlighet att rangordna och gruppera 

en webbsidas innehåll så att dessa grupper anpassas efter kundernas behov (Taylor & England 

2006).  
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Khakimdjanova och Park (2005) hävdade att det fanns ett stort behov av att förbättra och 

utveckla visual merchandising/varuexponering online för e-handlarna. Exempelvis nämner de 

svårigheter att se ett plaggs färger korrekt på en dataskärm (Khakimdjanova & Park 2005). 

Mycket har hänt på detta område sedan dess, och dagens e-handlare har blivit bättre på att 

exponera sina varor online med hjälp av exempelvis fler bilder, filmklipp eller 3D-bilder. 3D-

bilder gavs som förslag redan år 2005 för att minska osäkerheten för kläd-shoppare online 

(Khakimdjanova & Park 2005). Slyke et al. (2002) menar också att tydliga visuella bilder 

online kan öka trovärdigheten från företagens sida. Varuexponering och layout överlag online 

är viktigt att arbeta med för företagen på grund av att de finns just online. Internet gör det 

möjligt för kunderna att fritt välja information- och servicesidor vilket stärker vikten av att 

locka dit, behålla och få kunderna att komma tillbaka till sidan (Khakimdjanova & Park 

2005). Layouten av en webbsida spelar också en viktig roll i hur kunden har möjlighet att 

bearbeta informationen som ges.  

Layouten av en webbsida kan ses som en variabel möjlig att manipulera. I och med att dagens 

kunder blivit mer förtrogna med att navigera online, blivit skickligare och vant sig vid olika 

navigationsmönster, så har det blivit lättare för dem att använda olika typer av layouter på 

olika sidor (Manganari et al. 2011). Detta bidrar till att deras attityder till affärerna inte 

behöver påverkas av designen (Manganari et al. 2011) på samma sätt som den tidigare kanske 

gjorts. Däremot påverkar fortfarande andra kriterier som urvalet, priser, kundservice och 

leveransalternativ kundernas inställning. Tillbaka i tiden däremot påverkades kundernas 

uppfattning och attityder av sidornas layout i större utsträckning.  

Tidigare studier har visat på frustration bland e-handelskunder som innefattar respons från 

kundservice, hur lätt sidan är att navigera på, säkerhet kring transaktioner och utlämnande av 

personuppgifter samt enkelheten i utcheckningsprocessen (Elliot & Fowell 2000). Enligt Kim 

och Stoel (2004) är webbsidans utseende den mest framträdande faktorn som påverkar hur 

konsumenterna upplever skillnader om kvaliteten på konfektionssäljande webbsidor.  

2.3 Sociala medier som marknadsföringsverktyg 

Lukka & James (2014) menar att Facebook är ett lättillgänglig media runt om världen och 

tillfredsställer sociala behov hos människor. En fördel företag kan dra av de sociala medierna 

är möjligheten att marknadsföra sig online. Denna kanal hjälper till att kommunicera med en 

bred grupp av människor samtidigt, vilket tidigare bara kunde göras på ett liknande vis med 

individuell e-post till varje person. Genom de sociala mediernas framväxt har det formats 

virtuella e-communitys där människor träffas, delar erfarenhet och kommenterar områden de 

är intresserade av. Denna kommunikationskanal har stora förutsättningar att användas som en 

plats där grupper med olika intressen kan mötas för att diskutera aktuella händelser, varor 

eller tjänster. Genom detta kommunikationsmedel har kunderna möjlighet att samla in 

information om produkter runt om världen. Smarta telefoner och sociala medier bidrar till att 

användarna är involverade i specifika händelser, där de själva är aktiva och levererar 

information som sprids. Detta kan betraktas som en unik metod i masskommunikation.  

Tidigare forskare uppger familj/vänner och word-of-mouth som referenser kunder i 

traditionella butiker förlitat sig på, medan onlinekunderna hade andra utvärderingsmetoder att 

välja på i och med utvecklingen av ny informationsteknologi (Huarng & Christopher 2003). 

Som läget ser ut idag har även word-of-mouth spritt sig till Internet och handeln online, 

mycket på grund av de sociala mediernas framväxt och starka utveckling. Företagen använder 

idag till stor del dessa medier i marknadsföringssyfte och en kommunikationskanal mot sina 

kunder. Kunderna däremot kan dra nytta av denna arena till att sprida word-of-mouth i större 

utsträckning än vad som tidigare var möjligt.  
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År 2013 var det 66 procent av de svenska Internetanvändarna som uppgav att de använde 

Facebook (Nilsson 2013). Sociala medier som dagens e-handelsföretag finns på är idag mest 

representerade av Facebook och Instagram. Sociala medier är en marknadsföringskanal som 

företaget kan använda för att kommunicera med potentiella kunder och som möjliggör för 

företagen att kartlägga och nå fler kunder. Marknadsföring på sociala medier är oftast inte 

bara annonser, utan även kommunikation och möjlighet till dialog med kunderna. Företaget 

kan själv välja vilken information som ska delas med kunderna och måste vara beredd på att 

besvara och bemöta positiva som negativa kommentarer. Walaski (2013) menar att sociala 

medier har en stor betydelse i situationer där vanlig media är mindre effektiv. Respondenter 

som har medverkat i hennes forskning tyckte att de genom sociala medier har fått mer hjälp i 

nödsituationer än från traditionella medier. Det här är självklart något företagen kan använda 

som service till sina och kundernas fördel.   

Det finns olika sätt för företagen att använda sig av sociala medier som 

marknadsföringskanal. Facebook erbjuder exempelvis marknadsföring för företag av 

produkter och tjänster. Företagen kan få tillgång till olika demografiska grupper eller grupper 

med speciella intressen så att marknadsföringen kan riktas mot dem (Facebook 2014). Detta 

gör att vissa användare på dessa media kan få en viss typ av annonser presenterade för sig 

beroende på vad de har för intressen, var i livet man befinner sig eller vilka webbsidor man 

tidigare besökt. Andra strategier företagen kan använda sig av är uppdateringar av 

erbjudanden och nyinkomna varor som är vanligare via exempelvis Instagram, för att ge 

kunderna inspiration och bättre koll på nyheter.  

Lagrosen & Grundén (2014) har tittat på hur svenska hotell använder sociala medier i 

markandsföringssyfte. Deras forskning har visat på att sociala mediers potential inte utnyttjas 

till fullo, och de påpekar också att hotellen har väldigt låg kunskap om sociala mediers 

potential i marknadsföringssyfte. Med tanke på de sociala mediernas framväxt och starka 

utveckling är det därför av stor vikt att dagens e-handelsföretag sätter sig in i vilka fördelar de 

kan dra av kanalen som marknadsföringsverktyg. Samtidigt är det viktigt att ha kunskap om 

de platser företaget befinner sig på och hur de fungerar, för att undvika riskerna som kan följa 

med att bara kasta sig in i något utan förkunskap. 

2.4 Konsumentbeteende   

Olteanu (2013) har forskat i konsumenters beteende vid användning av sociala medier och 

andra elektroniska tjänster. Slutsatser som dras utifrån detta är att de flesta av respondenterna 

brukar följa samma ”scenario” vid användning av Internet. Enligt forskaren, kan 

konsumenternas beteende kartläggas och användas i kommersiella syften av företag. Andra 

slutsatser från dessa studier är att nya elektroniska hjälpmedel som surfplattor och smarta 

telefoner möjliggör för konsumenterna att få tillgång till mer information om området de 

befinner sig i. Shwu-Ing Wu (2002) konstaterade att marknadsföring på Internet är 

framgångsrikt om företaget kan få konsumentens deltagande. Konsumenternas reaktion på 

företagets marknadsföring beror på typ av konsument och processen med deras deltagande har 

inverkan på konsumentens beteende eller framtida köpvanor. Enligt författaren beror 

konsumentens beteende på situationen den är utsatt för. I Shwu-Ing Wus (2002) forskning 

nämns tre typer av situationer som konsumenter brukar vara utsatta för: informationssökning, 

informationsbehandling och beslutstagandet. 

Peterson & Merinos (2003) forskning om konsumenternas sökbeteende på nätet resulterade i 

slutsatser att Internet skulle bli det största hjälpmedlet inom informationssökning i framtiden 

men även att det kan användas i marknadsföringssyfte. Detta kan vi idag ca tio år senare 
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bekräfta var riktiga antaganden eller rekommendationer då en stor del, om inte den största 

delen, av all informationssökning inför ett köp exempelvis, sker online. Laroche (2014) menar 

att forskning bör riktas mot att utveckla kunskapen om tekniska lösningar och den inverkan 

som kultur och annan bakgrund har som konsumenterna bär med sig. Webbplatsens design 

och användarvänlighet påverkar konsumenternas beteende men ger även möjlighet för 

vidareanalys och kunskapsutveckling. Författaren har vidare dragit slutsatser kring att 

konsumenternas beteende kan kartläggas och riktas till en global konsumentkultur.  

Dahlén & Lange (2002) har undersökt svenska konsumenters köpvanor på nätet. Forskningen 

har fokuserats på hemsidors utbud men även på olika typer av reaktioner från konsumenterna 

på stimulansen och hur den påverkar konsumenternas beteende. Författarna har testat en 

storsäljarbutiks sida med elektroniska inköpslistor och observerade konsumenternas behov. 

Resultatet var att konsumenterna redan köper kända varumärken och sällan testar nya.  

2.5 Risker vid köp på nätet  

Tidigare forskning har visat att risk vid köp av varor online har stor inverkan på konsumenter 

(Miyazaki & Fernandez 2001). Konsumenterna avstår oftast från köpet om de misstänker att 

säkerheten på internet är låg, enligt forskarna nämnda ovan. Kreditkortsmissbruk och läckage 

av personlig information har visat sig riskabelt enligt Miyazaki & Fernandez (2001). De 

påpekar också att tidigare upplevelse av online-köp, TV-köp eller katalogköp påverkar 

konsumenternas riskupplevelse vid e-handel. 

Cox och Rich (1964) definierar upplevd risk som karaktären och mängden av osäkerhet 

upplevd av kunder som de väger in i ett köpbeslut (Cox & Rich 1964 se Khakimdjanova & 

Park 2005). Osäkerhet och konsekvenser spelar en viktig roll i upplevd risk även enligt 

Khakimdjanova och Park (2005). Annan forskning visar också på att kunderna upplever risker 

vid köp online. De flesta av de upplevda riskerna är kopplade till betalningsrisker, läckage av 

personlig information, internet-säkerhet, att det är smidigare för kunden att handla i fysisk 

butik och att varor inte motsvarar förväntningarna. Även Fiorito & Cho (2009) drar slutsatsen 

att risker vid online shopping är oftast kopplade till produkter och betalningen.  

Chen & Dubinsky (2003) menar att konsumenter upplever högre risk om e-säljaren har dålig 

rykte eller säljer dyrare produkter. Vid köp av billigare varor har säljarens anseende mindre 

betydelse vid själva riskupplevelsen. Detta kan tolkas som att lägre priser är riskreducerare, 

om konsumenten har mindre att förlora minskar riskupplevelsen. Ett sätt för kunderna att 

minska den upplevda risken när de handlar online är att hålla sig till en för dem tidigare känd 

försäljare/webbsida trotts att finns billigare alternativ.  

Enligt Miyazaki & Fernandez (2001), är lagstiftningen fokuserad på integritet och 

säkerhetsfrågor för att försöka reglera e-handeln genom krav på sekretess- och 

säkerhetsrelaterad praxis. Miyazaki & Fernandez (2001) var intresserade av om 

konsumenternas högre internetkonsumtion leder till högre eller lägre riskupplevelse av e-

handel. Resultatet visade att större erfarenhet av internetanvändning resulterar i mindre 

riskupplevelse vid online shopping.  

2.6 Betalningsmetoder 

Tidigare forskning om risker på nätet gjorda i utlandet har visat att betalningsmetoder är en av 

de störta riskerna och hindren inom e-handeln. Bankerna erbjuder idag nya tjänster och 

betalningsmöjligheter som underlättar för kunder att betala på nätet. Även för företagen 
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innebär bankernas tjänster en viss säkerhet då garantin för att de får betalt för sina varor eller 

tjänster ökar.  

Paypal är nämnt i några artiklar som det mest framgångsrika företaget för säker betalning på 

nätet. Gentier (2013) nämnde i sin artikel även ECache, Eagle Cash, PayMate och Digicash 

som e-betalningssystem med strategin ”Kill the Middleman”. Denna strategi betyder att bara 

Paypal finns mellan konsumenten och säljaren och är den part som ansvarar för säker 

betalning och leverans. 

Det sker en ständig utveckling av betalningsmetoder på nätet och erbjudanden skiljer sig 

mellan olika länder. Landets utvecklingsnivå avspeglas på ett sätt i banktjänster och dess 

erbjudande. Svenska konsumenter har idag möjlighet att betala med kort eller direkt betalning 

via bank exempelvis, när de handlar på nätet men har även möjlighet att betala genom faktura, 

ibland med följden att kunden blir undersökt via kreditupplysningen av företaget. Banker i 

Sverige erbjuder även möjlighet att betala med mobiltelefonen (Swedbank 2014). De flesta 

företag använder sig av Secure Sockets Layer (SSL) för att öka säkerheten vid kortbetalning. 

Många av dagens e-handlare använder sig av olika typer av certifieringar, bland annat för att 

öka betalningssäkerheten för kunderna. Frågan är om kunderna förstår vad de olika 

märkningarna betyder och vad de står för. Exempel på märkningar/certifieringar kan vara 

Trygg e-handel, som används av många e-handlare på den svenska marknaden idag.   

Det har varit svårt att hitta och referera till relevanta vetenskapliga artiklar eftersom i princip 

alla är från utlandet och några år gamla. På grund av detta kan inte så stor del av dem 

användas i uppsatsens teoridel. Med tanke på det valda ämnets (e-handel och i detta fall 

betalningsmetoder) ständiga utveckling sker det hela tiden förändringar som gör artiklar äldre 

än några år irrelevanta att referera till för att få fram en bild av hur området ser ut i dag. Detta 

är anledningen till att det valts att använda några oakademiska källor för att ändå kunna ge en 

bild av dagsläget. De artiklar som refereras till som ändå är av den äldre karaktären ses ändå 

som relevanta för den här uppsatsens syfte och problemformulering då vi ämnar få en bild av 

eventuella förändringar av området under årens gång. Vissa delar av dessa källor är trots 

publiceringsår fortfarande aktuella vilket också motiverar användningen av dem.   
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3. Metod 

En vetenskaplig uppsats bör följa vissa principer och följande kapitel kommer visa på vilka 

metoder som använts under arbetets gång, för att skapa ett förtroende hos läsaren av det 

framkomna resultatet. Nedan följer en presentation av genomförande samt ställningstaganden 

som rör arbetet med uppsatsen. Syftet med att detaljerat beskriva vad som gjort i 

undersökningen presenterat i detta metodavsnitt är dels möjlighet till replikation men också 

evaluering för att utomstående ska kunna kontrollera resultatet (Backman 2008). Enligt 

Backman (2008) uppstår allt forskningsarbete i någon form av fråga, ofta en mängd olika 

”varför”. Vikten av att ställa rätt frågor som forskare framhävs, och kan i detta arbetets fall 

kopplas till de frågor som uppstått för oss som författare. Istället för att fokusera på ”varför” 

har vi valt att lägga vikten vid ”hur” i denna uppsats. 

3.1 Metodansats 

3.1.1 Deduktion och induktion 

Bryan och Bell (2011) föreslår två olika ansatser att välja mellan: deduktiv och induktiv. 

Enligt författarna leder inte resultatet av en induktiv ansats till en ny teori utan kan resultera i 

en generell tes. För att utforska konsumenternas riskupplevelse vid onlineköp har både 

induktiv och deduktiv teori använts. Vetenskapliga artiklar och böcker har använts vid 

insamlingen av information inom fältet för att skapa förståelse för ämnet som redan har 

studerats utomlands och i Sverige med olika målgrupper och slutsatser. Med koppling till den 

induktiva ansatsen har empirisk fakta samlats in för att allmänna och generella slutsatser 

skulle kunna dras kring valt studieområde. Denna slutsatsmetod måste däremot betraktas med 

tanke på att den aldrig kan vara hundraprocentig då den grundar sig på det empiriska 

materialet som aldrig kan utgöra en fullständig visshet, även om teorier med stor sannolikhet 

kan fås fram (Thurén 2004).   

Insamlade data från tidigare forskningen används med en viss distans eftersom fältets snabba 

utveckling ifrågasätter tidigare teori och beskriven praktik. Meningen är att forskningsresultat 

från några år sedan samt teorin används som hjälpmedel och utgångspunkt för 

undersökningen. 

3.2 Förberedelser inför undersökningen 

Förberedelserna inför undersökningen gjordes genom inläsning av vetenskapliga artiklar både 

från svenska och utländska författare. Slutsatser kunde dras kring att resultat från utländsk 

forskning inte kan ses som aktuell i dagens Sverige. Likadant reflekterades det från oss som 

författare kring äldre artiklar från Sverige, skrivna bara för några år sedan, eftersom e-handeln 

har utvecklats fram tills idag.  

Målet med vår studie är att få djupare förståelse kring vilken strategi eller andra metoder som 

e-företag använder sig av för att skapa förtroende hos konsumenterna. Fokus har även legat på 

om företag förstår hur marknadsföringen på sociala medier påverkar kunder samt om företag 

resonerar likadant jämfört med sina potentiella kunder kring köp online och vilka risker som 

upplevs. 

3.3 Kvalitativ forskningsmetod 

I den kvalitativa forskningen är både respondenten och forskaren verktyg till forskningen som 

används för att utveckla ett visst vetenskaplig område eller vetenskapsutveckling inom fältet, 

Widerberg (2002).  Enligt Widerberg (2002) betyder kvalitativ forskning kunskapsutveckling 

och grundar sig på analysen och tolkningen. Det är därför uppenbart att kollektiv miljö har en 

stark påverkan på forskaren och på respondenterna. Bryan och Bell (2011) menar också att 
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den kvalitativa forskningen är fokuserad på ord och dess analys. Nackdelen med denna metod 

är om forskaren ställer svaga frågor eller har en dålig insamlingsmetod. Resultatet av 

forskningen ligger i forskarens analys och tolkning enligt författarna på grund av att denna 

metod ger mycket information till forskaren. Vid kvalitativa undersökningar ska forskaren 

inte styra de intervjuade personerna utan analysera deras svar (Widerberg 2002) likt även 

tidigare nämnda författare.  

Kvalitativ undersökning är passande forskningsmetod i fall det finns behov att komma 

närmare respondenternas resonemang om eventuella risker vid köp av varor från olika 

hemsidor. Även vid insamling av data från företag är kvalitativ metod genom intervjuer 

passande i denna undersökning, för att få bild om företagen förstår vilka faktorer som 

påverkar potentiella kunder att köpa från deras hemsidor.  

Metoden som använts var tänkt att ge svar om företag har vetskap om konsumenters beteende 

på deras hemsidor samt hur företaget hanterar det eventuellt upptäckta fenomenet eller 

beteendemönstret. Trotts att olika forskningar finns världen runt med olika tillvägagångssätt, 

har områdens snabba utveckling motiverat oss att fokusera på svenska företag. 

Holme och Solvang (1997) menar att den största skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

undersökningar visas vid analysen. Kvantitativ analys har ett strukturerat innehåll från början 

medan resultatet av kvalitativa undersökningar först ska organiseras och struktureras och 

sedan analyseras. I detta arbete har materialet från intervjuerna gåtts igenom och olika teman 

markerats som identifierats. Widerberg (2002) rekommenderar att teman från det empiriska 

materialet väljs ut vid kvalitativa undersökningar. De teman som identifierades och valdes ut 

att presentera den insamlade empirin efter, valdes ut både efter den teoretiska referensramen 

och från genomförd empiri. Dessa teman användes sedan även som grund för utförd analys.  

3.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

3.4.1 Hermeneutik vs positivism  

Olsson & Sörensen (2007) skriver att hermeneutik är människors motiv som realiseras i 

handlingar, språk och gester. Författarna menar att hermeneutik ett bygger på våra subjektiva 

upplevelser av världen samt dess tolkning genom språket och andra handlingar. Vidare har 

perspektivet fokus på människans språkanvändning i kommunikation som är primärt för 

förståelsen. Hermeneutiskt forskningsperspektiv behöver svara på frågor: vad, var, hur, 

varför? Hermeneutiskt perspektiv är lämpligt för att den ger möjlighet att tolka empirin som 

den är utan att den betraktas som rätt eller fel.   

Positivismen lämpar sig vid kvantitativ forskning eftersom den utgår från fakta eller resultat 

som är mätbart. Holme & Solvang (1997) menar att forskare som använder sig av denna teori 

inte strävar efter moralen och etiken utan presenterar fakta som den är.  

Eftersom den här uppsatsens undersökningsmetod är kvalitativ, lämpar sig hermeneutisk 

perspektiv mer vid tolkningen av resultatet. Semistrukturerade intervjuer öppnar möjligheten 

att tolka respondentens upplevelse av risk vid handel online samt att få förståelse hur olika 

individer och företag resonerar kring undersökt området.   

3.5 Undersökningsansats 

Den här uppsatsen är av både explorativ karaktär, som syftar till vår problemformulering och 

att ta reda på vad som tidigare är känt i ämnet med utgångspunkt från undersökningens syfte 

(Lundahl & Skärvad 1999), samt av beskrivande karaktär. För att skapa oss en bild av vad 

som tidigare var känt i ämnet gjordes en granskning av publicerade artiklar som berör 
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området. Efter detta genomfördes intervjuer med kunder och företag för att bilda en 

uppfattning om vilka eventuella förändringar som skett, med tanke på att de flesta artiklar som 

funnits inte är nyskrivna. Den empiriska data som samlats in kunde användas i den 

beskrivande delen av undersökningen, där det redogörs för hur läget ser ut idag. Den 

beskrivande delen handlade också om att skaffa en klar och tydlig bild av undersökningens 

studieobjekt, kunder samt e-handelsföretag. Det har alltså använts en beskrivande 

undersökningsansats där en kvalitativ undersökningsmetod använts i och med intervjuerna. 

3.6 Datainsamling  

3.6.1 Primärdata och sekundärdata 

Datakällor kan delas upp i olika typer av källor, då informationen är hämtad från ”dokument” 

eller ”människor”. Den data som är hämtad från dokument är samlad från främst 

vetenskapliga artiklar men även annan litteratur och från Internet, som enlig Lundahl & 

Skärvad (1999) kan ses som en kombination av dokumentkällor och personkällor. 

Datakällorna kan vidare delas in i primärdata och sekundärdata. Det första alternativet syftar 

till det material som vi själva samlat in, det vill säga vår empiriska data från våra intervjuer 

med kunder och företag. Den här typen av data blir mer precis eftersom den är anpassad att 

hjälpa oss besvara vårt syfte och problemformulering. En annan stor fördel med den här 

informationen är att den kan ses som tillförlitlig i den meningen att den är aktuell, speciellt 

med tanke på undersökningens ämnesområde med snabb utveckling. Sekundärdatan som 

använts består av material som är insamlat av andra, exempelvis i form av de akademiska 

artiklar vi refererat till. Fördelen med sekundärdata är den tidsbesparing den gett oss då 

informationen redan finns tillgänglig och inte behöver läggas tid på att samla in på samma sätt 

som primärdatan. Nackdelen är som tidigare nämnt hur aktuell informationen är. I vårt fall har 

vi fått ta ställning till vilken typ av data vi kan använda oss av på grund av att den i dagsläget 

och ihop med vårt syfte inte alltid kan ses som relevant.  

3.7 Urval 

3.7.1 Kunder 

De respondenter som tillfrågats att delta i vår undersökning har bestått av bekantas bekanta, 

för att de ska ha funnits två steg bort från oss som författare. Anledningen till detta var att 

skapa ett större förtroende för undersökningen jämfört med om vi endast valt våra egna 

vänner eller bekanta. Bryman och Bell (2011) menar att ett snöbollsurval ger tillgång till 

relevanta respondenter från fältet och delvis är slumpmässigt, eftersom forskarna inte styr 

urvalets deltagare. Metoden ger å andra sidan inte ett representativt urval av populationen, 

som leder till att resultatet inte blir generaliserbart. Snöbollsmetoden har sina fördelar med att 

underlätta tillgång till respondenter som uppfyller krav på definierade förutsättningar och 

därmed bidrar till tidsbesparingar. De var också tvungna att uppfylla grundkraven för 

deltagande som var att de någon gång måste ha handlat online. Detta för att de ska ha 

genomgått hela processen från sökandet av en produkt till slutfört köp och leverans, och 

därmed ha väsentliga erfarenheter för att kunna besvara våra frågor.  

Det har valts att inte göra någon avgränsning av respondenternas kön och ålder, utan istället 

strävat efter att ha ett deltagande av ungefär hälften kvinnor och hälften män, samt en 

spridning i åldersintervallet.  

3.7.2 Företagen  

De företag som tillfrågades att delta i undersökningen valdes ut efter vissa kriterier. Den 

första tanken var att inrikta oss på konfektionsföretag, då vi fått en uppfattning från tidigare 
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forskning, främst från utlandet, att dessa produkter upplevs som svåra att handla online. Efter 

att ha kontaktat flertalet företag inom denna bransch insåg vi att svarsfrekvensen inte skulle 

räcka för ett tillförlitligt resultat. Fokus utvidgades då till att kontakta de företag som var 

etablerade e-handelsföretag inom någon av de branscherna med högst omsättning i dagsläget, 

vilka enligt e-barometern (2013) är elektronik, kläder/skor samt böcker/media. Anledningen 

till att undersökningen inte avgränsades till en specifik bransch var dels tidigare nämnda 

svårigheter, men också att få en bredd i svaren från företagen kring hur de arbetade och 

hanterade exempelvis kundupplevda risker, och om det skiljde sig mellan de olika 

branscherna. En avgränsning gjordes inte heller till att önska svar från någon på företagen 

med en speciell titel, utan den som var ansvarig för e-handeln efterfrågades och kunde svara 

på frågor kring det fokus som fanns på arbetet.  

3.8 Intervjumetoder  

Den kvalitativa metoden som används kännetecknas av att det inte används siffror eller tal, 

utan istället innehåller verbala formuleringar som kan vara skrivna eller talade (Backman 

2008). I det kvalitativa perspektivet ses verkligheten som en individuell, social och kulturell 

konstruktion, där det studeras hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten 

istället för att registrera och mäta en mindre given verklighet som i den naturvetenskapliga 

traditionen (Backman 2008). När det kvalitativa synsättet applicerats på undersökningen har 

intresset alltså riktats mot individen och frågor har ställts kring hur individen tolkar och 

formar en verklighet, istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut (Backman 2008). 

En enkätundersökning kan ge många svar på våra frågor men genom intervju det kommas 

närmare en problemförståelse. Ämnet som undersöktes i uppsatsen kan undersökas med både 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa metoden kan förhoppningsvis bidra till att 

komma närmare en förståelse om kunderna i Sverige upplever risker i online shopping. 

Enligt Widerberg (2002) måste den kvalitativa forskningen vara öppen för oväntade svar och 

även använda dem som grund för tolkningen och analys. Johanesson och Tufte (2003) menar 

att det öppnas möjligheter i dessa fall för forskaren att utveckla samtalet med detaljerna och 

ställa ytterligare frågor.  

Intervju som forskningsmetod ger möjlighet till forskaren att få fram större mängd av 

information och får närhet till forskningsfrågan (Holme & Solvang 1997).  Författarna menar 

att forskarens erfarenhet och skicklighet kan påverka forskningens resultat. Erfarenhet ger 

möjlighet att samspela med respondenten och få fram större mängd av svar.  

Med öppna frågor kan det nås djuphet i intervjun enligt Johanesson och Tufte (2003). 

Nackdelen med kvalitativa intervjuer kan vara att forskaren kan tappa fokus om det forskade 

området. Detta har försökt undvikas genom att förberedda frågor har används vid intervjuerna 

för att behålla fokus på undersökt område. 

3.9 Vald form på genomförda intervjuer 

Det har använts en kvalitativ undersökningsmetod med användning av semistrukturerade och 

inslag av strukturerade intervjuer. De strukturerade intervjuerna i den kvalitativa 

undersökningen har används på så sätt att frågorna formulerats i förväg tillsammans med 

uppföljningsfrågor för att kunna göra en systematisk genomgång av de områden vi som 

testledare var intresserade av (Lundahl & Skärvad 1999). Strukturerade intervjuer tillhör den 

kvantitativa forskningen enligt Widerberg (2002) som menar att ” … en helt igenom 

strukturerad och standardiserad intervju … är ingen kvalitativ intervju och hör därför inte till 

de kvalitativa metoderna.” Även Bryman & Bell (2011) påstår att strukturerade intervjuer 

lämpar sig vid kvantitativa undersökningar medan ostrukturerade eller delvis strukturerade 
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(semistrukturerade) intervjuer lämpar sig vid den kvalitativa forskningen. Det som gör att vi 

valt att kalla våra intervjuer även för semistrukturerade är att vi även velat locka fram 

respondentens åsikter och attityder samt ställt frågor som stimulerar respondenten till att 

utveckla sina tankar (Lundahl & Skärvad 1999).  

E-handelsföretag har till sin fördel att dess fysiska placering inte påverkar deras tillgänglighet 

för deras kunder. Undersökningen skulle inte kunna genomföras med de aktuella företagen 

utan de frågor som skickats via e-post. De var konstruerade att möjliggöra fria svar från 

respondenterna som har svarat utan föreslagna svarsalternativ.  Undersökningen har inte följt 

en kvantitativ undersöknings krav på urvalsstorlek samt att fri text inte kan analyseras med 

statistiska hjälpmedel. Ovan nämnda orsaker leder till att kvalitativ användning av 

strukturerade intervjuer har gjorts. Insamling av data har därför skett både från företag och 

konsumenter genom en kombination av semistrukturerade intervjuer och strukturerade 

intervjuer.  

3.10 Tillvägagångssätt av genomförda intervjuer: insamling av empirisk 
data 

3.10.1 Företagsintervjuer 

Företagen inom e-handelsbranschen som fanns i Borås där vi själva befann oss, började 

kontaktas med förhoppningar om att vi kunde få möjlighet att få personliga möten med 

företagen. Intresseförfrågningar skickades ut till ett antal företag där en förfrågan om intervju 

med e-handelsansvarig gjordes. Vi märkte ganska snabbt att svarsfrekvensen och responsen 

från företagen inte var så hög som vi hoppats på, vilket tvingade oss att utöka våra 

förfrågningar. Efter att ha skickat ut förfrågningar till fler företag fick vi svar från fler företag 

som kunde tänka sig att delta och svara på våra frågor vi mail istället för personlig- eller 

telefonintervju som var vår tanke från början. Fördelen med detta alternativ var att vi fick 

möjlighet att samla in material från fler företag. Nackdelen med att få svaren i skriven form 

var att svaren inte blev lika utförliga som de kunde blivit vid en personlig- eller 

telefonintervju där vi som intervjuledare hade haft möjlighet att ställa följdfrågor och be om 

mer utvecklade svar. 

3.10.2 Kundundersökning 

Alla respondenter som deltagit i vår undersökning/intervjuer har varit medvetna om 

vilken/vilka observationstekniker som används vid tillfället.  

Vid intervjuernas start var respondenterna upplysta om vad undersökningen och uppsatsen 

hade för tema och fokus, dels för att de skulle kunna ta ställning till om de ville delta i 

undersökningen och för att de skulle kunna se varför just de valts ut att delta.  

Anledningen till att respondenterna inte upplystes om uppsatsens hela syfte och ingående 

detaljer var för att det inte skulle påverka deras svar. Vi ville undvika risken att de svarade så 

som de förväntades svara på våra frågor om de hade haft en djupare insyn i våra hypoteser. 

De frågor vi ställt har inte haft några svarsalternativ, men vi som intervjuare har i vissa fall 

gett exempel eller alternativ för att få igång en diskussion om respondenten inte gett ett aktivt 

svar på frågan. Widerberg (2002) har nämnt att hon har använt sig av ett frågeformulär innan 

undersökningen för att få respondenterna med önskad bakgrund. På så vis finns det en 

bakgrund från början som det kan byggas vidare på i undersökningen. Vi har inte använt oss 

av något formulär men fastställt förutsättningar för respondenterna för att kunna delta i 

undersökningen, vilka var att respondenten använder Internet och någon gång ska ha handlat 

på nätet. Vi har använt oss av frågor med svarsalternativ som hjälpmedel för testledaren, för 
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att hålla respondenterna inom ämnet som frågan berör. Målet var att prata om och kring 

ämnet, där svarsalternativen bara användes i vissa fall där testledaren ansåg att det krävdes för 

att få ett så utförligt svar som möjligt. Svarsalternativen användes alltså mer som inspiration 

för att få igång pratet och tankarna hos respondenterna.  

Det gjordes ett val att till största delen använda öppna frågor vid kundintervjuerna för att få så 

utvecklade svar som möjligt. Fördelen med de öppna frågorna är att vi fått ut mycket 

information av respondenterna men nackdelen är att svaren krävt mer efterbearbetning än de 

slutna frågorna. I de fallen det valdes att använda en sluten fråga, som respondenten bara kan 

svara ja eller nej på, har svaren också följts upp med att fråga varför eller varför inte. Ett 

exempel på en sådan sluten fråga som ställts är ”Följer du några företag på sociala medier?”, 

där det frågats varför/varför inte efteråt, för att ändå få ett så utförligt svar som möjligt.  

3.11 Genomförande  

3.11.1 Kundundersökningen via telefon 

Det inledande arbetet med kundundersökningen började med att kontakta respondenter för att 

se om intresse fanns för ett deltagande, där det informerades om uppsatsens fokus likt tidigare 

beskrivning. Intervjuerna via telefon skedde på avtalad tid där intervjuledaren förde 

anteckningar på dator under samtalets gång. Två av kundintervjuerna genomfördes via 

telefonintervju. 

3.11.2 Kundundersökningen personligt möte 

Kunderna är intervjuade på i förhand bestämda platser där både respondent och testledaren 

kände sig bekväma. Innan dessa möten har respondenterna tillfrågats om de vill delta i 

undersökningen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes vid de personliga mötena, samt en 

form av iakttagelse av testledaren. Under intervjuerna upptäcktes i vissa fall några oväntade 

reaktioner eller kroppsspråk, som tystnad eller annat som bör tas i beaktning vid tolkning av 

svaren. Fem av kundintervjuerna skedde vid personliga möten.  

3.11.3 Företagsintervjuer via mail 

De företag som hade möjlighet att svara på våra frågor via mail fick ett word-dokument 

skickat till sig med samma frågor som vi ställde till företagen som vi gjorde 

telefonintervjuer/personliga möten med. Företagen ombads att fylla i sina svar direkt i 

dokumentet för att sedan skicka tillbaka till oss vilket fungerade smidigt. Åtta av 

företagsintervjuerna genomfördes via mailsvar.  

3.11.4 Företagsintervjuer via telefon 

De företag som hade möjlighet till att delta i en telefonintervju bokade vi in en tid för. Vid 

dessa tillfällen satt vi som intervjuledare ostört och förde anteckningar under tiden samtidigt 

som vi också ställde följdfrågor då intressanta nya ämnen eller frågor dök upp. Med denna 

metod fick vi välformulerade och utvecklade svar från respondenterna som gav oss en god 

empirisk data att utveckla i vår analys. Två av alla företagsintervjuer gjordes över telefon.  

 

3.12 Giltighetsanspråk 

3.12.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att göra en bedömning av om de slutsatser som kommer från 

undersökningen hänger ihop. Validitet är egentligen inte något av stor betydelse för vår 

kvalitativa undersökning, då mätning inte är det främsta intresset likt en kvantitativ 
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undersökning (Bryman & Bell 2011). Vid kvalitativ forskning finns därför möjligheten att 

assimilera begreppen validitet och reliabilitet men utan att i grunden ändra deras betydelse, 

men samtidigt lägga mindre vikt vid just mätningen. Därför har vi i detta avsnitt valt att 

fokusera på undersökningens reliabilitet. 

Tillförlitlighet är ett annat sätt att beskriva reliabiliteten i en undersökning, och handlar om 

huruvida resultatet från vår undersökning skulle bli det samma om undersökningen gjordes på 

nytt. Risken finns alltid att resultatet påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga brister och är 

därför något vi måste ta i beaktning när vi tar ställning till vår undersöknings reliabilitet 

(Bryman & Bell 2011).   

Negativa konsekvenser som kan ha uppstått under intervjuerna är att vi som två olika 

intervjuare kan ha skilda tolkningar av frågorna vi ställt, på grund av att intervjuerna utförts 

på två håll. Frågorna kan ha ställts på olika vis, men detta bör inte vara ett problem då en 

frågeram använts så att samma frågor ställdes till alla respondenter. Frågorna som ställts var 

tänkta att ge utrymme för diskussioner och det är oundvikligt att olika tolkningar görs av oss 

som intervjuare.   

Tillförlitligheten i stora delar av vår undersökning bör beaktas som hög. Detta grundas på 

resultatet där det ganska tidigt kunde ses ett mönster i svaren som gavs från respondenterna, 

både från kunderna och företagen. Även om det inte samlats in en stor mängd empirisk data 

likt en kvantitativ undersökning, tror vi ändå att svaren inte skulle skiljt sig åt speciellt mycket 

om vi undersökt ett större antal respondenter. Ser vi däremot till tidsperspektivet, med andra 

ord om vår undersökning skulle genomföras på nytt en längre tidsperiod senare, är chansen att 

resultatet kommer skilja sig från vårt betydligt större. Detta på grund av den tekniska 

utvecklingen och ständiga förändringarna i det undersökta området.  

Tillfälliga eller slumpmässiga brister kan naturligtvis alltid uppstå och i vår undersökning 

finns det möjlighet att sådana kan ha funnits vid intervjutillfällena. Exempelvis kan 

respondenterna varit stressade eller inte beredda på våra frågor vilket kan ha påverkat svaren 

från dem. Detta har försökts förebyggas genom att bestämma tid för intervjuer med 

respondenterna på förhand för att de skulle få tid att förbereda sig. Detta gällde bara de 

fysiska och de telefonbaserade intervjuerna dock. Svaren som fåtts från 

företagsrespondenterna via mail är omöjliga för oss att bedöma utifrån detta perspektiv. 

Skulle samma frågor ställas på nytt till dessa respondenter finns risken att svaren skulle skilja 

sig något, men det handlar i så fall främst om hur utförliga svaren skulle bli, inte om själva 

innehållet i dem.  
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4. Empiri 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet som samlats in för denna uppsats att 

redovisas uppdelat på två avsnitt, där första delen redovisar den kundundersökning som 

genomförts, medan den andra delen representeras av företagsundersökningen. 

4.1 Kundintervjuer 

Våra respondenter är sju stycken män och kvinnor i åldrarna 20-52 år. Förutsättningarna för 
att kunna delta som respondent i våra intervjuer var att de någon gång måste ha handlat 

online. Detta för att de ska ha genomgått hela processen från sökandet av en produkt till 

slutfört köp och leverans, och därmed ha väsentliga erfarenheter för att kunna besvara våra 

frågor.  

4.1.1 E-handel 

E-handel har några nackdelar jämfört med fysiska butiker enligt respondenterna. Det största 

hindret att köpa online är osäkerheten kring att varorna inte ska motsvara förväntningarna. 

Oftast klagar kunderna på storleksproblem vid köp av kläder och skor. En av respondenterna 

menade att en anledning till detta kan vara att varorna tillverkas i olika länder och motsvarar 

inte svenska storlekar och därför kan behöva returneras. Att skicka varor i retur upplevs som 

jobbigt även om företaget står för kostnaderna.  Om kunden måste betala returen avstår då 

ibland kunden från returen och behåller varan. Detta kan enligt en av respondenterna hända, 

vilket också resulterar i att kunden inte upprepar köpet från den sidan. 

E-handel saknar den sociala aspekten av köpet enligt vissa respondenter och de ser detta som 

en nackdel av e-handel. Trotts negativa sidor fortsätter respondenterna att handla online. 

Köpfrekvensen ser olika ut hos alla respondenter, det rör sig mellan några gånger i månaden 

till någon gång per år. Positiva erfarenheter av att köpa exempelvis böcker, presenter, biljetter 

och elektronik online finns hos flera av respondenterna. Respondenterna som bor på landet 

eller i en mindre stad med begränsat utbud, har angivit att köp online möjliggör för dem att 

spara tid och pengar samt att de anser att det är en stor fördel med ett större utbud online än 

vad som finns på hemmaplan. Det känns även bekvämt att få varor hemma i brevlådan särskilt 

om köpet annars skulle krävt tid att åka in i staden och leta efter i butiker. 

Respondenterna är inte eniga när det handlar om köp från svenska eller utländska sidor. Vissa 

har bra erfarenhet av utländska sidor medan andra tycker att det innebär en risk eftersom 

företag utanför Sverige inte är lika lätta att kontrollera eller kolla upp. Även leveranstider och 

returprocessen hindrar en del respondenter från att vilja beställa från utlandet. Dolda 

kostnader som kan förekomma vid köp av varor från utländska sidor uppgavs också som 

orosmoment, som kan resultera i obehagliga erfarenheter och därför undviks av några 

respondenter.  

Val av webbsida görs ofta på bekantas/vänners rekommendationer eller genom att 

respondenterna söker information om vissa produkter och på så vis hittar nya sidor att besöka. 

Flera av våra respondenter brukar söka information om produkter på jämförelsesidor, forum 

eller läser kundomdömen. Detta gjordes i flera fall föra att öka sin trygghet i att fatta ett 

köpbeslut och för att få reda på vad andra tyckt om varan, men även för experthjälp som inte 

kunnat fås i fysisk butik. Någon av respondenterna nämnde dock att kundomdömen kan 

upplevas som företagets marknadsföringsverktyg och på så sätt minskas förtroendet i dem.  
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Tankarna från respondenterna skiljer sig något kring val av sida att handla från. En del väljer 

att handla från kända företag med etablerade fysiska butiker och testar produkterna i butik 

innan köpet. Andra väljer sidor som erbjuder fri frakt och även kostnadsfri faktura/e-faktura. 

Regelbundna köp sker oftast från samma sidor, för att konsumenter har tidigare bra erfarenhet 

från en viss sida och vill inte söka upp eller testa andra sidor och råka ut för eventuella 

överraskningar. En respondent säger att kontinuerlig jämförelse och sökande efter nya sidor 

kräver tid och tålamod därför väljer att handla på samma sidor vid köp av regelbundna varor.   

En fördel med köp på nätet från svenska sidor är leveranstiden som inte upplevs som ett 

hinder. Några av konsumenterna var mycket nöjda med att varor har levererats inom kort tid 

och kan därför mycket väl tänka sig att upprepa köp från dessa sidor. Respondenterna nämnde 

också att bra kundservice som även hanterar mindre frågor på ett professionellt sätt motiverar 

att handla från företaget i framtiden. Bra service från företaget kan resultera i upprepning av 

köp från dem.  

Värt att anmärka är att vad du handlar online kan upplevas som en personlig fråga. Vid några 

intervjutillfällen lade vi som intervjuledare märke till att det kunde uppfattas som något 

besvärande för respondenten att prata om deras köpvanor på nätet. 

4.1.2 Internet och sociala medier 

Våra respondenter anser sig som vana användare av internet och använder både på dator och 

mobiltelefonen i sitt internetanvändande. Respondenterna har angivit att det oftast är 

betalningar av räkningar och informationsökning som sker på datorn, medan sociala medier 

oftast används på mobilen. Av sociala medier är Facebook nämnt som vanligast mest använt 

men även Instagram från de yngre respondenterna.  

När det gäller annonser på sociala medier är respondenterna inte eniga i sina svar. Vissa av 

dem klickar aldrig på annonserna medan några av dem är nyfikna och ibland söker upp 

webbsidor till följd av annonsering på sociala medier. Majoriteten av de tillfrågade 

respondenterna uppgav att de inte följde några företag på sociala medier. Den respondent som 

gjorde det, menade att han gjorde det för att ta del av erbjudanden, nyheter och uppdateringar 

från de företag han följde.  

Annonser på sociala medier upplevs ofta som irriterande. En respondent svarade att han har 

blockerat dem i inställningarna för att denne inte har något intresse av att se dem. En annan 

respondent angav att han lagt märke till att sidorna han besökt använder cookies som känner 

av vart han varit och som sedan syns i annonserna på Facebook.  

4.1.3 Layout och sidans användarvänlighet 

Layout och sidans användarvänlighet prioriterades ganska olika av respondenterna. Det är 

viktigt att information är lätt att hitta samt sidans ”gå tillbaka-funktion” till tidigare sidor eller 

produkter. Andra tyckte att det med en fungerande filtrering blir betydligt lättare hitta 

specifika produkter som söks av kunden. En bra och organiserad sida önskas från alla 

respondenter men flera har angivit att de är ganska nöjda med svenska sidor överlag. Några av 

respondenterna menade att ifall sidan är komplicerad avstår de från köpet. Webbsidorna måste 

alltså vara lättanvända och ge kunderna möjlighet att snabbt hitta de funktioner de söker för 

att de inte ska ge upp. 

Även inloggningen är ett irritationsmoment för några respondenter. Det är krävande att hålla 

ordning på alla lösenord och därför är det ofta att de väljer bort sidor med sådana krav. 

Personliga uppgifter lämnar inte gärna ut av flera av respondenterna och det kan också vara en 

orsak att avstå från köpet.  
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När vi ställde frågan om Trygg e-handel-symbolen var det några respondenter som uppgav att 

de sett den, men hade ingen vetskap om vad den betyder, trotts att den ändå har väckt en 

trygghetkänsla hos dem eller ökat förtroendet för sidan. Vissa av respondenterna kände inte 

igen detta certifieringen vilket inte heller var relevant för deras förhållande till sidan.  

4.1.4 Riskupplevelse 

Under våra intervjuer märkte vi att respondenterna ibland tyckte att frågor kring vilka risker 

de upplever vid köp online var svåra att svara på eller förstå vad vi syftade till. Det visade sig 

att de ansåg att de i almänhet inte upplever köp online som riskabelt. Å andra sidan, har vissa 

av respondenterna angivit att de aldrig handlar från utländska sidor. Orsaken är svårigheten att 

kontrolera företaget i utlandet och det kan innebära risk av utebliven leverans. Beställning 

från utlandet innebar längre leveranstider och osäkerhet vid retur av varor för respondenterna.  

Svenska sidor däremot har förtroende hos de tillfrågade respondenterna. Exempelvis nämns 

Klarna som betalningspartner på sidan som ger en viss trygghet hos konsumenterna på grund 

av att de känner igen företaget sedan tidigare. Andra har inte upplevt köpet online som 

riskabel men svarar å andra sidan att de inte vill lämna kort-och personliga uppgifter på sidan.  

Ett stort hinder som respondenterna kunde nämna som eventuell risk är köp av varor som de 

inte har testat förut. E-handel kan heller inte erbjuda upplevelse av varor som kan underlätta 

ett köpbeslut innan leveransen.   

4.1.5 Betalning 

Det har inte upptäkts någon större skillnader mellan respondenternas svar när det gäller 

betalningsmetoder. Det verkade inte finnas några större bekymmer med att använda sig av 

faktura, avbetalning, direktbetalning, kortbetalning eller PayPal vid köp online. Däremot var 

kortbetalningen mindre populärt hos respondenterna, men inget som egentligen bidrog till att 

avstå från ett köp. Fakturan tycks mer praktiskt för att minskar krångel vid retur av varor. När 

det handlar om fakturan, angav flera respondenter att det är en stor fördel om den är 

kostnadsfri. Respondenterna menade att det kan hända att de kan avstå från köpet om 

företaget tar betalt för fakturan. PayPal används oftast vid betalning på utländska sidor och 

kan betraktas som mindre vanligt val av betalningsmetod.  

4.2 Företagen 

4.2.1 Internet och sociala medier 

De dominerande sociala medierna som används av de tillfrågade företagen är Facebook och 

Instagram. Tidigare var det inte lika självklart att finnas i dessa kanaler som det är nu idag, 

menar ett av företagen. De sociala medierna användes av majoriteten av företagen i 

undersökningen som marknadsföringsverktyg. Ett av företagen tryckte dock på vikten av att 

detta verktyg används med försiktighet, för att inte tränga sig på kunderna. 

Informationsspridning, att skapa en bra relation, samt hålla kontakt med kunden var de 

främsta anledningarna till närvaron i dessa media. Endast ett av företagen uppgav att de hade 

ett samarbete med en större och etablerad blogg. Detta företag tillsammans med flera andra 

menade att det är en utmaning att hitta bloggar som fungerar i ett samarbete men att de kan 

vara en möjlighet om de ses som relevanta partners.  

Att synas i olika medier är också ett sätt för företagen att öka förtroendet för dem. Det skapar 

känslan av tillgänglighet för kunderna. Men att finnas på dessa platser skapar också ett behov 

för företagen att ägna sig åt en ny typ av mediebevakning än vad som tidigare varit 
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nödvändig, för att ha koll på vad som skrivs om företaget, exempelvis via digital word-of-

mouth. Företagen menar också att jämförelsesidor och recensioner är viktiga 

informationskällor för kunderna. Dessa verktyg är också något som är med och påverkar 

digital word-of-mouth och därmed hur kunderna ser på företagen och vilket förtroende som 

skapas.  

4.2.2 Användarvänlighet 

Gällande hur företagen undersöker och mäter hur deras sida uppfattas av kunderna kopplat till 

exempelvis användarvänligheten, var svaren delade i två läger. Ungefär hälften av de 

tillfrågade företagen uppgav att de gjorde kontinuerliga undersökningar kring detta. Av den 

andra hälften som inte gjorde regelbundna undersökningar, var det flera som svarade att de 

istället gjorde punktinsatser vid förändringar eller riktade sig mot specifika frågor eller 

problem som återkommer. Den första hälften av företagen gjorde mätningar av 

användarvänligheten och om kundernas upplevelse av sidorna. Vissa gjorde det varje månad 

och då genom mailutskick. Andra menade att kundklubben var ett bra forum att använda för 

detta ändamål, men att fokus då oftast ligger på beteenden.  

För att sammanfatta alla företags uppfattningar om varför ett köp avbryts, kan vi konstatera att 

det måste vara enkelt för kunden att genomföra ett köp. En enkel och snabb kassa är en 

förutsättning för ett slutfört köp samt att kunden inte ska krävas på för mycket information. 

Det handlar också om att få in rätt person på rätt ställe på webbsidan och att företagen har koll 

på vart i köpprocessen som eventuella avhopp sker. Vissa av företagen uppgav att de använde 

sig av Google Analytics för att mäta dessa avhopp i köpprocessen och andra undersökte om 

kunderna valde att logga in eller inte, eller om kunderna bara lägger varorna i varukorgen för 

att kunna se den totala summan. De steg i processen som uppgavs som anledningar till att ett 

köp inte genomförs var bl. a. inloggning, saknad storlek, lång leveranstid, betalning och 

check-out. Ett av företagen hade däremot en intressant förklaring eller teori till varför inte alla 

köp slutförs på deras sida. Detta företag menade att vissa konsumenter använder hemsidan 

som inspiration, och alltså från början kanske inte ens hade som slutmål att genomföra ett 

köp.  

4.2.3 Riskupplevelse 

Några få av företagen uppgav att deras kunder inte upplever några risker när de handlar online 

hos dem, eller att de inte har någon uppfattning kring denna fråga. De företag som menade att 

kunderna inte upplevde några risker svarade samtidigt att det istället fanns en allmän 

osäkerhet och att det brukar dyka upp frågor som exempelvis rör om produkten passar, 

leveransen, betalningen, returfrågor, pengar tillbaka, ifall att produkten finns i lagret samt 

inloggningsproblem. Ett av företagen svarade också att köpen oftast avbryts vid betalningen, 

vilket tillsammans med tidigare nämnda moment måste kunna tolkas som ett riskmoment. 

Dessa svar kan inte ses som representativa i det totala utfallet av våra intervjuer, då 

majoriteten av företagen ändå uppgav att det finns vissa faktorer som gör att kunderna kan 

uppleva eventuella risker vid handel online. De faktorer som främst nämndes av företagen 

som kundupplevda risker var betalningen, att inte få varorna i tid eller det som förväntats, att 

möjligheten inte finns att kunna klämma och känna på produkten, samt utlämnande av 

personuppgifter.  

4.2.4 Riskhantering 

Via kundservice har företagen även möjlighet att ta emot klagomål från kunderna och för att 

få reda på vad som fungerar bra eller mindre bra när kunderna ska handla online. Överlag 

upplevde inte företagen att klagomålen var så många, men självklart fanns det några som ändå 

dök upp oftare än andra. De vanligaste orsakerna till missnöje bland kunderna enligt företagen 
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själva, var leveranstiden, ouppfyllda förväntningar, fel vara eller skadade produkter. Ett av 

företagen menade att de inte såg det som klagomål från kundernas sida utan snarare som 

frågor eller reaktioner, och för att lösa frågor kring tidigare nämnda områden arbetar många 

av företagen med löpande underhåll och bevakning av problem.  

Inget av de tillfrågade företagen i undersökningen arbetar efter en speciell eller uttalad strategi 

gällande hanteringen av kundupplevda risker. Däremot uppgav de flesta att de hela tiden 

arbetar med förbättringar, löpande underhåll och bevakning av problem som uppstår. Ett av 

företagen menade att de oftast vet om vilka problemen är och därmed har lättare att arbeta 

fram lösningar. För att minska osäkerhetströskeln analyseras i vissa fall kundernas beteenden i 

köpprocessen. Ett av företagen tog även upp vikten av bra och tillförlitliga bilder på 

produkterna på sidan. Detta företag tog egna bilder av alla produkter istället för att använda 

sig av leverantörsbilderna, just för att minska risker kopplat till dåliga produktbeskrivningar. 

Tryggare köp kan enligt företagen även uppnås genom ständiga uppdateringar av texter på 

sidan, samarbeten med seriösa partners, olika certifieringar samt säkra betalningsmetoder som 

tidigare nämnts. Bra kundservice är självklart en viktig del i att hantera de kundupplevda 

riskerna. Via kundsupporten har företagen möjlighet att få värdefull feedback från sina 

kunder.  

4.2.5 Förtroendeskapande 

Flera av de intervjuade företagen menar att det är av stor vikt att vårda relationen de har till 

sina befintliga kunder och att detta i sin tur bidrar till att skapa eller öka förtroendet hos nya 

och potentiella kunder. Att befintliga kunder dessutom rekommenderar företagen till andra 

bygger upp förtroendet för nya kunder. Om företagen arbetar för att överträffa 

förväntningarna hos de befintliga kunderna kommer detta förhoppningsvis få dem att prata 

med andra om företaget på ett gynnande vis. Ett av företagen uppgav dessutom att de mäter 

kundernas förtroende genom Net Promoter Score, som ger ett mått på hur lojala kunderna är 

genom att de svarar på frågan om de skulle rekommendera företaget till en kollega eller vän. 

Företagen nämnde även att word-of-mouth påverkar förtroendet för företaget.  

Flera av de intervjuade företagen menade att de hade fördelar sedan tidigare som bidrog till att 

stärka deras förtroende hos kunderna. Exempelvis nämndes ett förtroende som ett av 

företagen fått gratis i och med att de kommer från distanshandelns företrädare, 

postorderhandeln. Ett annat av företagen menade att eftersom de kommer från den fysiska 

världen från början, har kunderna redan kännedom om varumärket vilket i sin tur ökar deras 

förtroendepotential. Varumärket i sig är då tryggt laddat och företaget får genom detta också 

mycket gratis.  

De flesta av företagen svarade att betalningsmetoden var viktig för att skapa förtroende hos 

kunderna. Framför allt framhölls vikten av säkra metoder och att kunna välja bland flera olika 

möjligheter att använda sig av vid ett köp. Flera av företagen uppgav att de använde sig av 

välkända och etablerade samarbetspartners. Några av dem nämnde även användningen av 

olika former av certifieringar, exempelvis symbolen Trygg e-handel, men även lokala 

certifieringar i andra länder, som en förtroendehöjare. För att öka tilliten till företaget 

framhölls även vikten av att företagen har tydliga kontaktuppgifter som ska vara lätta att hitta 
på sidan och att det finns en fungerande och effektiv kundtjänst. Ju tillgängligare företaget är 

genom dessa faktorer, desto större är chansen att potentiella kunder känner ett förtroende för 

företaget och deras e-handel. Slutligen påpekades det även hur viktigt det är att byten, returer 

och återköp är enkla att genomföra för kunden föra att de ska känna ett förtroende för 

företaget.  
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5. Analys 

Under uppsatsens analysdel kommer resultatet från den empiriska undersökningen att 

analyseras och tolkas i förhållande till den teoretiska referensramen som tidigare 

presenterats med målet att svara på de problemformuleringar som fanns samt att uppfylla 

uppsatsens syfte. Analysen av företagen och kunderna presenteras sammanslagen för att 

lättare visa på en helhetsbild och skapa en bättre förståelse.  

Den största delen av tidigare forskning är från utlandet och är gjord för några år sedan som 

vidare leder till att viss information inte längre är aktuell, samt att den inte går att applicera i 

fulla drag på den svenska marknaden. Riskupplevelse på den svenska marknaden kan kopplas 

till förväntningar på varor eller bekymmer om att varor, särskilt kläder eller skor, inte ska 

motsvara förväntningarna. Det här kan konstateras efter utförd kundundersökning för denna 

uppsats, på grund av att vetenskapiga artiklar av den svenska marknaden i dagsläget inte finns 

att tillgå. Betalningsrisker upplevs inte i Sverige på samma sätt som i andra länder på grund 

av att svenska e-handelsföretag och banker idag erbjuder metoder vilka nästan fullt ut 

utesluter risker för konsumenter kopplade till betalning. Våra respondenter, både kunder och 

företag, nämner som största eller enda risk vid handel online, risker kopplat till produkten.  

Vi har valt att inte grunda våra slutsatser på resultat från utländska forskare även om den 

forskningen tas upp i vår teori. Anledningen till detta är att risker som upplevs i andra länder 

inte nödvändigtvis gäller i Sverige. Det har varit viktigt att tänka på det historiska perspektivet 

när vi granskat tidigare dokument, speciellt med tanke på den snabba utvecklingen inom 

området.  

5.1 Internet och sociala medier 

Sverige ligger som tidigare nämnt långt fram i utvecklingen kring den Internetbaserade 

shoppingen (e-barometern 2013; Wikström & Persson 2001), vilket visade sig under de 

företagsbaserade intervjuerna som genomförts för denna undersökning. Det framkom att de 

flesta e-handelsföretagen har en klar uppfattning av hur de behöver fortsätta arbeta för att 

fortsätta utvecklas. 

Internets och e-handelns starka utveckling har lett till att dagens kunder blivit mer erfarna 

online och därför också ställer allt högre krav. År 2001 identifierade Wikström och Persson 

(2001) olika teman som krävdes för att uppfylla kundernas förväntningar, som bestod av 

möjligheten att spara tid och pengar, bekvämlighet samt lätt kunna hitta information om pris 

och produkt. Tiden som gått sedan dess har visat på att dessa teman fortfarande är aktuella, 

men kompletterats med nya förväntningar. 

Kundrespondenterna i denna undersökning benämnde i första hand de negativa sidorna av köp 

online som krångel kring retur av varor eller att de inte motsvarar förväntningarna gällande 

storleken eller kvaliteten (när det gäller kläder och skor).  

Idag upplever företagen att kunderna ställer extra höga krav på snabba leveranser och det är 

oftast detta eventuella frågor eller klagomål från kunderna handlar om. Utvecklingen har 

också bidragit till att erbjuda kunderna mer tillgänglig information online idag än vad som 

fanns tidigare och som då var ett problem. Idag finns pris- och produktinformation inte bara 

tillgänglig på e-handlarnas egna sidor utan även på recensions- och jämförelsesidor, vilket i 

många fall hjälper kunderna att finna relevant information kopplat till deras köpbeslut. Även 

om e-handeln i sig har utvecklats på senare tid, nämnde ett av företagen som också finns som 
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fysiska butiker, att deras kunder som besöker deras webbsida inte alltid har ett köp som 

slutmål med besöket på sidan. Företaget menade att webbsidan i många fall används som 

inspiration av kunderna, som sedan slutför ett köp i fysisk butik.  

En del av e-företagen har försökt att lösa problemet med att konkurrera mot de fysiska 

butikerna, genom egen etablering av fysiska butiker (Wikström & Persson 2001). Författarna 

förklarar att konsumenter har ett större förtroende för företaget om det är känt sedan tidigare 

från sina fysiska butiker. Kundundersökningen som gjorts fick en kommentar om att fördelen 

med att handla på ett företags hemsida, som även har fysiska butiker, är att varor kan testas i 

butiken först innan de beställs på nätet. De fysiska butikerna kan erbjuda stimuli som saknas 

vid handel online enligt Wikström & Persson (2001). Författarna menade att det är svårt om 

än omöjligt för online-butikerna att tävla mot de fysiska butikerna på vissa områden, vilket 

bevisligen är sant. Men i vissa fall har butikerna online en enorm fördel för konsumenterna. 

Ett exempel på detta är tillgängligheten som är i princip obegränsad online. Ofta finns det 

online ett större utbud och ibland även reducerade priser.  

E-handels positiva sidor är att den erbjuder en bekvämlighet till sina kunder med hemleverans 

av varor. Den fördelen utnyttjades ofta från kunder i vår undersökning som handlade böcker 

eller standardvaror.   Senecal och Nantels (2004) undersökning visar att konsumenterna som 

är bekanta med en viss produkt är mer öppna för köp online men även har lättare att ta sig till 

rekommendationer. Detta visade även resultatet från genomförd undersökning där 

respondenter uppgav att de hade vissa produkter som de alltid köpte online.  

Dahlén & Lange undersökte år 2002 hur stimulansen påverkar svenska konsumenters 

köpmönster på nätet och drog slutsatsen att konsumenterna köper redan kända varumärke. 

Situationen ser likadan ut hos några av kundrespondenterna som menade att de handlar 

produkter de redan använt tidigare. När det gäller exempelvis böcker menar kunderna inte att 

de tar risker på samma sätt som om de köper en vara som måste passa rent storleksmässigt, 

och dessa köp bidrar då också till att de kan spara tid och pengar.  

Majoriteten av de tillfrågade företagen använde sociala medier, och då Facebook och 

Instagram, som marknadsföringsverktyg. Marknadsföring på sociala medier är oftast inte bara 

annonsering, utan även kommunikation och möjlighet till dialog med kunderna vilket visade 

sig tydligt i svaren från de intervjuade företagen. Företagen menade att de sociala medierna 

inte bara användes som marknadsföring och informationsspridning, utan till stor del var ett 

verktyg för dem för att hålla en dialog med sina kunder och erbjuda det som service att snabbt 

svara på frågor. De sociala medierna bidrar alltså till stor del till att bygga en relation till 

kunderna. Enligt företagen är det ett sätt för dem att öka kundernas förtroende för dem genom 

att synas i olika medier. Tidigare författare ansåg även de att det är av stor vikt för företagen 

att besvara och bemöta positiva som negativa kommentarer (Walaski 2013). Ofta sker detta 

idag på de sociala medierna på grund av deras tillgänglighet. Det är viktigt att dagens e-

handelsföretag sätter sig in i vilka fördelar de kan dra av de sociala medierna som 

marknadsföringsverktyg, men samtidigt vara medveten om nackdelarna. Ett av företagen 

svarade att de använde sig av denna kanal men med stor försiktighet, för att undvika risken att 

kunderna känner sig påträngda. Shwu-Ing Wu (2002) konstaterade att marknadsföring på 

Internet är framgångsrikt, om företaget kan få konsumentens deltagande. Det här är något som 

kan kopplas till tidigare nämnt företag och deras försiktighet på de sociala medierna. Det är en 

svår balans mellan att få konsumentens deltagande, genom exempelvis delningar och 

klickande på annonser, och att inte tränga sig på kunderna genom en för aggressiv 

marknadsföring. Detta bekräftades även i de kundintervjuer som genomfördes där det inte var 

många av de tillfrågade som uppgav att de klickade på annonser eller delade 
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företagserbjudanden och liknande på sociala medier. Däremot har nästan alla respondenter 

svarat att annonser upplevs som irriterande på sociala medier.  

Huarng & Christopher (2003) hävdar att word-of-mouth spritt sig till Internet och handeln 

online, mycket på grund av de sociala mediernas framväxt och starka utveckling. Alla de 

respondenter som använder sig av sociala medier gör detta genom dator och smarta telefoner. 

Detta gör kunderna lättillgängliga även för företag som enligt Lukka & James (2014) har 

möjlighet att marknadsföra sig online. Enligt dessa författare används sociala medier för att 

kommunicera med olika grupper samtidigt, samt att tillväxten av e-communitys ger möjlighet 

att även diskutera varor och tjänster som erbjuds online. Walaski (2013) föredrar användning 

av sociala medier jämfört med traditionella för att användaren också den kan vara 

informationssändare och händelser uppföljs i realtid och är mer effektivt. Lagrosen & 

Grundéns (2014) kom fram till att företags användning av sociala medier inte resulterat i att 

de sociala medierna används till fullo med antaganden att beslutfattarna är osäkra på sociala 

mediers effektivitet eller effekter.  

Shwu-Ing Wu (2002) konstaterar att konsumenternas reaktion på företagets marknadsföring 

beror på situationen konsumenten är utsatt för som kan tolkas som att konsumenters reaktion 

på annonser beror på vilket steg i köpprocessen de befinner sig i. Peterson & Merinos (2003) 

forskning om konsumenternas sökbeteende resulterade i förslag att detta kan användas i 

marknadsföringssyftet. Laroche (2014) slutsatser är att konsumenternas beteende på nätet kan 

kartläggas och används till utformning av en global konsumentkultur.  

Enligt Senecal och Nantel (2004) influeras konsumenter av rekommendationer när de ska 

göra sina val online. De menade också att andras rekommendationer och omdömen av 

komplexa produkter i vissa fall kan minska osäkerheten för kunden och hjälpa till att fatta ett 

köpbeslut. Överlag var andras rekommendationer online något som kundrespondenterna inte 

påverkades speciellt mycket av. Däremot uppgav flera stycken av dem att det var i vissa fall, 

eller vid köp av vissa produkter som de kunde ta hjälp av rekommendationer och recensioner 

vid ett köpbeslut. Exempel som flera gånger nämndes var vid elektronikköp. Detta kan vi 

koppla till Chen & Dubinsky (2003) som menar att konsumenter upplever högre risk om e-

säljaren har dålig rykte eller säljer dyrare produkter. Vid dyra produkter, som exempelvis 

elektronik, kollar kunderna alltså recensioner i större grad, vilket ökar vikten för företagen att 

finnas med på olika typer av rekommendations- och recensionssidor.  

I uppsatsens teoretiska referensram togs fenomenet word-of-mouth upp kopplat till de sociala 

medierna. Genom de sociala mediernas framväxt har det formats virtuella e-communitys där 

människor träffas, delar erfarenhet och kommenterar olika produkter och tjänster. Word-of-

mouth har spritt sig till Internet och handeln online, mycket på grund av just de sociala 

mediernas framväxt. Dagens kunder kan dra nytta av denna arena till att sprida word-of-

mouth i större utsträckning än vad som tidigare var möjligt och det är viktigt att företagen har 

koll på vad som sägs om dem på dessa platser. Företagen själva menar att de idag krävs av 

dem att de ägnar sig åt en ny typ av mediebevakning än vad som tidigare varit nödvändig på 

grund av detta. Word-of-mouth kan innefatta även negativa erfarenheter från kunderna och 

därför är det extra viktigt att dessa fall fångas upp av företagen för att minska risken för en 

spridning av negativ word-of-mouth kring företaget. Men det här är som tidigare nämnt något 

som de flesta av de undersökta företagen är väl medvetna om.    

Konsumenterna har idag ett större utbud av information att tillgå online, samt att de har 

anpassat sig till skärmbaserade informationssökningar (Wikström & Persson 2001). Ofta 

besöks hemsidor rekommenderat från bekanta, eller så söks information på jämförelsesidor, 
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recensionssidor samt forum som kommenterar olika produkter eller tjänster. Kundomdömen 

upplevdes av några respondenter som en möjlighet att skaffa sig information, men även att de 

ibland kan betraktas som företagets marknadsföringsverktyg, och därför inte anses som 

trovärdiga på samma sätt. Liknande slutsatser har Senecal och Nantel (2004) dragit som 

skriver att rekommendationskällor kan används som promotion på webbsidor. Författarna 

sorterar online-rekommendationer i kategorier som andra konsumenter, mänskliga experter, 

samt expertsystem.  Deras forskning visar att ovan nämnda rekommendationskällor har olika 

påverkningsgrad på kunderna. Vidare påpekar Senecal och Nantel (2004) även 

förtroendeskillnader mellan olika rekommendationskällor beroende på kundernas upplevelse. 

Peterson & Merinos (2003) spådde att Internet skulle bli det största hjälpmedlet inom 

informationssökning i framtiden vilket vi idag kan konstatera var en korrekt aning.  Många 

företag finns på andra ställen än sina egna sidor online idag, och då kanske främst på så 

kallade tidigare nämnda rekommendations- recensionssidor. Dessa sidor blir ett komplement 

till företagens egna sidor för kunderna när det kommer till att samla in information om 

produkter. Precis som Huarng & Christopher (2003) beskrev har onlinekunderna idag andra 

utvärderingsmetoder att välja på i och med utvecklingen av ny informationsteknologi. Nya 

elektroniska hjälpmedel som surfplattor och smarta telefoner möjliggör också för 

konsumenterna att få tillgång till mer information på fler platser än tidigare (Olteanu 2013), 

vilket gör det möjligt för dem att jämföra företagen och deras produkter till en större grad. 

Majoriteten av kunderna svarade i undersökningen att de använde Internet via mobilen vilket 

stärker tesen om en större tillgång till företagen och information om dem. Ett av företagen 

svarade likt ovan att jämförelsesidor och recensioner är viktiga informationskällor för 

kunderna. Dessa sidor påverkar även word-of-mouth och därmed också hur kunderna ser på 

företagen och vilket förtroende som skapas. Huarng och Christopher (2003) hävdade även de 

att de flesta butiker online var medvetna om vikten av informationssökning. 

5.2 Användarvänlighet 

Tidigare studier har visat på frustration bland e-handelskunder kopplad till 

användarvänligheten online av företagens webbsidor (Elliot & Fowell 2000). De tidigare 

studierna som gjorts gällande detta skiljer sig definitivt på vissa punkter från det resultat som 

visade sig genom den undersökning som gjordes med kunder för denna uppsats. Detta verkar 

inte vara ett lika stort problem idag. En anledning till det kan vara att kunderna blivit 

skickligare och vant sig vid olika navigationsmönster (Manganari et al. 2011) vilket bidrar till 

att kundernas attityder till affärerna inte behöver påverkas av designen lika starkt som den 

tidigare kanske gjort. Det visade sig vid genomförda kundintervjuer att alla inte reagerade på 

svårigheter gällande användarvänligheten online. Däremot påverkar fortfarande andra kriterier 

som urvalet, priser, kundservice och leveransalternativ kundernas inställning till en webbsida. 

Sidans layout är viktig för de flesta respondenterna även om den direkt inte nämns. 

Användarvänlighet, filtrering och rätt design påverkar respondenterna att slutföra eller avstå 

från köpet. Liknande slutsatser har Taylor och England (2006) som menar att konsumenter 

byter sida om den upplevs som komplicerad. Manganari et al. (2011) anser att layout styr 

kundernas navigering och det visas i kundernas respons vid köp online. Även om kunderna i 

vår undersökning inte uppgav att de hade svårigheter med användarvänligheten, kan det ändå 

vara något som påverkar dem utan att de egentligen reflekterar över det, mycket på grund av 

att det nu finns en vana att snabbt och enkelt navigera sig fram mellan olika alternativa sidor. 

En utmaning för dagens e-handlare är trots detta att kunderna lätt kan gå från en webbsida till 

en annan om de inte hittar det de söker från den första sidan (Taylor & England 2006), vilket 

ställer krav på sidans användarvänlighet och layout. Huarng och Christopher (2003) hävdar att 

företag är medvetna om kommersiella sidors webdesign och erbjuder därför bättre sökmotorer 
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och produktinformation. Detta förklarar att en del respondenterna i undersökningen som 

gjorts inte upplever hemsidors användarvänlighet som hinder vid köp online överlag. 

Khakimdjanova och Park (2005) har forskat om webbsidans struktur och organisering och 

dragit slutsatsen att den bör skapa liknande effekt med visualiseringsfunktioner som fysiska 

butiker.    

Upplevd användarvänlighet påverkas av kundernas attityder enligt Manganari et al. (/2011). I 

den här uppsatsens fall kan det kopplas till företagens svar angående användarvänligheten på 

deras sidor. Företagen menar att det måste vara enkelt att hitta det kunderna söker och lätt för 

dem att förstå olika funktioner för att de ska välja att handla från sidan. Som exempel nämns 

en snabb och effektiv kassa där kunderna inte får krävas på för mycket information, vilket i 

många fall kan leda till avbrutet köp.  

Khakimdjanova och Park (2005) hävdade att det fanns ett stort behov av att förbättra och 

utveckla visual merchandising/varuexponering online för e-handlarna. Det här är något som 

dagens e-handlare har blivit bättre och bättre på genom exempelvis användning av fler och 

bättre bilder, 3D-bilder samt mer utvecklade produktbeskrivningar. Tidigare författare menar 

också de att tydliga visuella bilder online kan öka trovärdigheten för en e-handlare (Slyke et 

al. 2002). Layouten av en webbsida spelar också en viktig roll i hur kunden har möjlighet att 

bearbeta informationen som ges.  

5.3 Riskupplevelse 

Trots att cirka tio år har gått sedan Wikström och Persson (2001) hävdade att snabba och 

tillförlitliga leveranser var av stor vikt samt en säker betalningsmetod, hävdar dagens företag 

att det fortfarande är några av deras viktigaste konkurrensfördelar att arbeta med. Författarna 

menade även att kunderna inte gärna lämnade ut sina kortnummer till företag som inte var för 

dem kända i den fysiska världen. Det här är däremot något som ändrat sig genom åren då 

respondenterna i vår undersökning inte avskräcktes helt från detta betalningsalternativ, även 

om de i många fall föredrog fakturabetalning. Skillnaden är att dagens e-handelsystem 

erbjuder en säkrare betalningsmiljö för konsumenterna samt att de andra alternativ som finns, 

upplevs mindre riskabla än kortbetalningen. Flesta av respondenterna svarade att föredrar 

fakturabetalning inte bara för säkerhetens skull, utan för att undvika krångel vid retur av 

varor.  Andra respondenter nämnde även att de undviker att handla hos företag som tar betalt 

för fakturan. 

Tidigare forskning har visat att risk vid köp av varor online har stor inverkan på konsumenter 

(Miyazaki & Fernandez 2001) och att kunderna ofta avstår från ett köp om de inte känner sig 

trygga online. Något som framför allt bör analyseras är om det är samma typ av upplevda 

risker hos dagens konsumenter. Av svaren att tyda från kundundersökningen, upplever inte 

dagens konsumenter en överhängande risk vid handel online. Tidigare studier visar på att 

upplevd risk online kan kopplas bland annat till betalningsmetoder som upplevs som ett av 

hindren inom e-handeln. Svenska konsumenter har idag möjlighet att välja bland en rad olika 

betalningsmetoder utefter vad som passar dem bäst. Kanske är det just denna valfrihet som 

bidragit till att respondenterna i denna undersökning inte upplever betalning vid e-handel som 

ett överhängande riskmoment.  

Miyazaki & Fernandez (2001) påstår att upplevd risk online påverkar konsumenternas beslut 

att handla online. Fiorito & Cho (2009) kopplar riskupplevelse till betalningen och att varor 

inte motsvarar förväntningarna. Ovan diskuterade betalningsmetoder är en av riskfaktorerna 

även enligt Miyazaki & Fernandez (2001) som menar att kreditkortmissbruk är en av de 

största faktorer som hindrar konsumenter att handla (mer) online. Forskarna har nämnt även 
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tidigare erfarenhet av postorders inverkan på konsumenternas riskupplevelse i online handel. 

Respondenter som har deltagit i den undersökningen har inte visat anmärkningsvärd 

riskupplevelse vid online köp från svenska sidor eftersom risker kring betalningen är 

minimerade genom bankernas tjänster. Risk vid köp från utländska sidor är kopplad till 

leveranstider och osäkerhet angående retur av varor.  Retur av varor upplevs som ett 

irritationsmoment även vid köp från svenska sidor.  

Gentier (2013) nämnde Paypal och liknande betalningsalternativ ökar konsumenternas 

förtroende och motivation att handla online. Vid analys av respondenternas svar visar de att 

Paypal oftast används vid köp från utländska sidor. Från svenska sidor förväntas 

betalningsmöjligheter finnas som används/erbjuds från svenska banker vilka underlättar både 

för kunder och företag att slutföra utbyte av varor. Några respondenter menade även att de 

letar efter Klarna eller Dibs symboler på hemsidan som upplevs trygghetsskapande.  

Miyazaki & Fernandez (2001) menar att tidigare upplevelse av online-köp påverkar 

konsumenternas riskupplevelse vid e-handel, vilket även något av företagen i uppsatsens 

undersökning bekräftade. Detta företag menade att deras egna kunder inte upplevde någon 

risk på deras webbsida men att kunderna kunde ha dåliga erfarenheter från andra sidor.  

Intressant forskning att beakta har utförts med intresset att undersöka om konsumenternas 

högre internetkonsumtion leder till högre eller lägre riskupplevelse av e-handel (Miyazaki & 

Fernandez 2001). Resultatet visade att större erfarenhet av internetanvändning resulterar i 

mindre riskupplevelse vid online shopping. Det här är något som måste tas hänsyn till när 

svaren från vår kundundersökning analyseras, då alla respondenter ansåg sig var vana 

användare vilket kan ha påverkat deras svar kring upplevd risk online. Hade ett större antal 

respondenter deltagit i undersökningen, med även ovana användare hade det med större 

säkerhet kunnat dras slutsatser kring denna teori.  

5.4 Riskhantering 

Av största vikt är för företagen att analysera konsumenternas köpbeslutsprocess för att ta reda 

på var köpen eventuellt avbryts. Avbrutna köp var något flera av de tillfrågade företagen hade 

bra koll på och ständigt arbetade med att försöka reducera. Många av företagen menade att de 

flesta köpen avbryts vid kassan påverkade av betalningen. Om kunden behövde logga in 

någonstans var detta också ett riskmoment vid köpavslutet.  

Att skapa ett förtroende hos sina kunder är ett av de viktigaste stegen i riskhantering enligt 

företagen själva. Flera av företagen påpekade vikten av en väl fungerande kundservice för att 

få feedback från kunderna om vad som fungerar bra och mindre bra vid handel online. Det 

sker ett löpande underhåll och bevakning av problem som dyker upp och företagen arbetar 

med förbättringar för att minska osäkerhetströskeln för sina kunder. För att hantera risker som 

skulle kunna uppstå till följd av ett bristande förtroende samarbetar många av de tillfrågade 

företagen med seriösa och välkända partners gällande exempelvis betalningsmetoderna. Olika 

former av certifieringar används också för att öka betalningssäkerheten. En reflektion som kan 

göras kring dessa certifieringar är om de uppfyller sitt syfte? Flertalet av kundrespondenterna 

svarade att de kände igen symbolen för Trygg e-handel, men de visste samtidigt inte riktigt 

vad den stod för. Kanske är en total kunskap om symbolen nödvändig för att den ska fylla sitt 

syfte, utan det kanske räcker med att den är igenkänd och därigenom skapar ett förtroende i 

sig.  

Tidigare i uppsatsen motiverades urvalet av företag som deltagit i undersökningen med att en 

bredd i svaren från företagen kring hur de arbetade och hanterade exempelvis kundupplevda 
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risker, och om det skiljde sig mellan de olika branscherna, ville uppnås. När analysen av de 

deltagande företagen nu görs ser vi som författare ingen större skillnad kring hur de olika 

företagen ifrån olika branscher arbetar med riskhantering. Skillnader finns snarare i relation 

till hur etablerade företagen är inom e-handeln.  

5.5 Förtroendeskapande 

En utmaning som e-handlarna länge fått kämpa mot är ett bristande förtroende för handel 

online. Enligt Wikström och Persson (2001) är det här något som de traditionella företagen 

som väljer att etablera sig online kan vända till sin fördel. Det här var något som även 

bekräftades genom de företagsintervjuer som gjorts. Ett av de undersökta företagen kom från 

den fysiska handeln och ett annat från postorderhandeln från början. Båda dessa parter 

menade att ett redan känt varumärke och att kunderna sedan tidigare känner till företagen har 

stor betydelse för kundernas förtroende för dem. Dahlén & Lange (2002) styrker detta 

resonemang då de kommit fram till att konsumenterna redan köper kända varumärken och 

sällan testar nya. Självklart är detta en fördel för från början fysiska butiker som etablerar sig 

online, då de redan har ett förtroende i bagaget. 

Företagen i undersökningen menar att det handlar om att vårda relationen de har till sina 

befintliga kunder, för att det i sin tur bidrar till att skapa eller öka förtroendet hos nya och 

potentiella kunder. Att ge kunden en känsla av närvarande är samtidigt en stor del av 

förtroendeskapandet mellan parterna. Ett närvarande från företagen menar de själva att de 

skapar genom tydliga kontaktuppgifter och en effektiv kundtjänst, men även som tidigare 

nämnt genom ett närvarande på sociala medier för att nå ut till en bred målgrupp.  
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6. Slutsatser 

Tidigare kapitels resultat och analys kommer i detta kapitel att användas för att kunna dra 

slutsatser kopplade till problemformuleringarna och syftet med uppsatsen. 

Rekommendationer till e-handelsföretag kommer presenteras samt förslag på vidare 

forskning. 

F1 - Vilket/vilka steg i köpprocessen online bidrar till osäkerhet för konsumenterna? Ur 

kundernas perspektiv samt ur företagens perspektiv?  

Utvecklingen av e-handeln och en ökad Internetvana bidrar till en låg osäkerhet vid köp 

online. Detta beror troligen på att kunder idag har en internetvana samt vana av att söka 

information online vilket minskar osäkerheten. Kunderna har rutin och känner sig bekväma i 

miljön online, även om de inte shoppar online så ofta. Tidigare vana gör att även shopping 

känns trygg. Både företagen och kunderna hade ganska lika uppfattningar kring upplevd 

osäkerhet. Inga respondenter, varken kunder eller företagen, uppgav någon anmärkningsvärd 

punkt på detta område som den andra parten inte höll med om.   

De undersökta företagen uppger att de steg i köpprocessen som eventuellt bidrar till osäkerhet 

för konsumenterna är betalningen. Andra osäkerhetsmoment är också leveranstiden och att 

kunderna saknar möjligheten att kunna se och prova produkterna innan leveransen.  

F2: Vilka är riskfaktorerna kopplade till e-handeln och hur kan de förebyggas? 

En riskfaktor för företagen är avbrutna köp, som ofta sker vid betalningen, vilket kan 

förklaras med att ett köp inte alltid är målet med besöket på sidan för kunden. Företagen 

erbjuder idag betalningsmetoder och använder trygghetssymboler som de själva tror att 

kunderna uppskattar. Anledningen till detta är att de tidigare sett att tryggheten kring 

betalningsmomentet upplevdes som riskabelt.  

Företagen uppgav fler risker kopplade till e-handeln än vad kunderna gjorde. Det här kan bero 

på att företagen får feedback från ett brett spektrum av kunder genom exempelvis sin 

kundtjänst och deras egna kunder och målgrupp. Företagen får på så vis en samlad bild av 

kundernas gemensamma upplevda risk och kan arbeta förebyggande mot detta. Genom 

kundtjänst får företagen ibland klagomål på leveranstiderna, som kan bli en riskfaktor för 

företaget. Detta var dock inget som våra kundrespondenter uppgav som något negativt.  

Risker som upplevs av kunderna vid e-handel är att varorna inte ska motsvara deras 

förväntningar, som kan resultera i negativ word-of-mouth. Detta tillsammans med andra 

riskfaktorer förebyggs av företagen med en aktiv kundtjänst. Företagen strävar efter att vara 

lättillgängliga och skapa en relation med kunderna. Företagen ser vikten av positiv word-of-

mouth kopplat till relationsbyggandet med nya kunder.  

Om företagen förenklade sina returprocesser och tog bort alla avgifter som kan finnas på 

frakt, returer och fakturor, skulle fler kunder välja att handla mer online. Ett av de största 

upplevda problemen vid handel online är just returhanteringen som upplevs som besvärlig.  

Betalningsmomentet har identifierats som en riskfaktor och därför erbjuds ofta flera olika 

betalningsalternativ. Företagen är medvetna om vad som skapar ett förtroende vid betalningen 

och använder sig därför av seriösa och välkända samarbetspartners som Klarna och Dibs. 
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F3: Vad har informationssökning online, word-of-mouth, recensioner eller 

rekommendationer för roll vid ett e-handelsköp? 

Informationssökning, word-of-mouth, recensioner eller rekommendationers betydelse beror 

på vilka varor eller tjänster som kunderna är intresserade av. Ibland uppskattas vänners 

rekommendationer. När det handlar om dyrare köp uppskattas och används även recensioner 

och annan typ av informationssökning sker för att kunna ta ett köpbeslut. Slutsatser som kan 

dras utifrån detta är att det är svårt att generalisera svaren på grund av att individer agerar 

olika på dessa faktorer.  

Word-of-mouth tillsammans med andras rekommendationer bidrar till att kunderna ibland 

väljer de sidor de gör. Rekommendationer och recensioner uppskattas vid dyrare inköp av 

kunderna, men alla har inte ett förtroende för kundrecensioner som finns på företagens egna 

sida. Anledning till detta är att företagen kan välja ut vad som ska visas.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har kommit fram till att kunderna på den svenska e-handelsmarknaden inte har 

någon större riskupplevelse. Företagen är medvetna om eventuella risker som kan uppstå från 

kunderna eller deras eget perspektiv.  

En kvantitativ undersökning med fler kundrespondenter skulle behövas för att kunna bekräfta 

resultatet från denna studie samt för att kunna generalisera.  

Förslag till vidare forskning skulle också kunna vara en undersökning som syftar till att 

undersöka generationsskillnader med samma tema som denna uppsats. Det vore intressant att 

se om resultatet skulle skilja sig mellan två olika generationsgrupper kopplat till 

riskupplevelse online.  

6.2 Rekommendationer 

Överlag är dagens e-handlare medvetna om vilka eventuella hinder eller risker som finns 

kopplat till deras försäljning. Utefter de slutsatser som dragits kan ändå några 

rekommendationer utfärdas för att en fortsatt positiv utvecklig ska ske.  

Framför allt måste e-handelsföretagen minska antalet returer som kunderna kan tvingas göra. 

Detta kan förebyggas genom bättre produktbeskrivningar, med exempelvis fler och tydligare 

bilder samt filmer på produkterna. Informationen måste också vara anpassad till produkterna. 
Storleksskillnader bör vara tydliga och presenteras i storleksguider så det lätt kan utläsas vad 

som motsvarar svensk storlek. Att fortsätta med att ge kunderna möjlighet att välja 

betalningsmetod tror vi också är en nödvändighet. Företagen bör göra grundliga 

undersökningar kring vilken form av annonsering som uppskattas av kunderna på sociala 

medier för att minimera risken att det upplevs som irritationsmoment.  

6.3 Bidrag 

Uppsatsen beskriver situationen som den ser ut just nu på en av världens mest utvecklade 

marknader inom e-handeln. Analys av konsumenters och företags svar bidrar till att förstå och 

utveckla lösningar kring kundupplevda risker och osäkerhet, med målet av en ökad av e-

handel. Resultatet från den svenska marknaden kan även appliceras på utländska marknader 

som alternativ i utvecklingen av e-handeln. Resultatet kan även användas som riktlinjer för 

företag som etablerar sig på den svenska marknaden.  
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8. Bilagor 

Frågeformulär: Kundundersökning 

Förutsättningar: Måste minst en gång ha genomfört ett köp online (för att ha genomgått hela 

processen) 

 Kön: 

 Ålder: 

 Anser du dig själv vara en van Internet-användare? 

 Genom vilka hjälpmedel använder du Internet? 

 Vad brukar du göra när du är ute på nätet? 

-sociala medier 

-mediekonsumtion 

-informationssökning 

-shopping  

 Social medier: 

Vilka använder du dig av? 

 Följer du några företag? Varför/varför inte? 

 Lägger du märke till och klickar på annonser på sociala medier? 

 Brukar du dela företagserbjudanden? 

 Brukar du kolla på kundomdömen av sidan eller produkten, eller söka information om 
produkter i olika former av diskussionsforum på sidan du handlar eller utanför?  

 Hur viktig är en webb-sidas layout och användarvänlighet? 

-är det något du brukar reflektera över 

-brukar du använda filtrering när du söker produkter 

-sökfunktion på sida 

 Brukar du lägga märke till eller klicka in på olika kampanjer som finns på en webb-
sida? 

 Hur ofta handlar du online? 

 Vad för produkter brukar du handla? 

 Har du handlat de senaste månaderna? 

 Var du nöjd med köpet/köpprocessen? 

 Kan du tänka dig att handla från samma sida igen, varför/varför inte? 

 Hur hittar du oftast sidorna du handlar från? 

-sökmotorer 

-annonser 

-jämförelse-siter 

-rekommendationer från vänner 

 

 

 Varför valde du just den sidan du gjorde att handla ifrån? 
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-pris 

-villkor 

-lättanvändarvänlig  

 Jämförde du olika sidor innan köpet? 

 Vad brukar fungera bra/dåligt vid köp online? 

-returer 

- leveranstid 

-frakt 

-utlämningsställen 

-betalning 

-hitta det jag söker 

- överensstämmer förväntningarna med varan 

-service efter köp, ex returer eller reklamationer 

 Brukar du handla från svenska eller utländska sidor? 

 Varför väljer du att handla online? 

 Känns det säkert att handla online? 

-personuppgifter 

 Brukar du tänka på hur säker sidan är när du ska handla?  

- Tittar du efter ”trygg e-handel-symbolen” 

- Vet du vad den betyder? 

 Betalningsmetoder: 

- Vilka känner du till 

- Vilka föredrar du att använda 

- Vilka undviker du att använda 

 De gånger du avstått ett köp online, vad var anledningen? 

 Vad skulle få dig att genomföra fler köp online? 

 Brukar du söka information online och sedan köpa i fysisk butik? Eller tvärtom? 

8.2 Företag: Frågeformulär 

 Används sociala medier och bloggar som marknadsföringsverktyg?  

 Sponsras bloggare med produkter? 

 Arbetar ni aktivt med sökordsoptimering eller att hamna så högt upp i söklistan som 
möjligt på olika sökmotorer? 

 Kundklubbar, förmåner? 

 Vilka olika betalningsmetoder erbjuder ni? Vet ni vilka metoder era kunder föredrar 
att använda sig av? 

 Har ni någon uppfattning om vilka risker era kunder eventuellt kan uppleva vid handel 

online?  

 Har företaget någon strategi för hantering av risker som upplevs av konsumenter?  

 Vad är konsumenternas vanligaste klagomål vid försäljning på nätet? 

 Hur arbetar ni för att öka förtroendet hos era potentiella kunder? 

 Gör ni kontinuerliga undersökningar kring hur er sida uppfattas av kunderna, i 
exempelvis användarvänlighet? 
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