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Sammanfattning 
 

E-handelns implementerande i samhället har minst sagt revolutionerat konsumenters sätt att 
köpa varor, och helt förändrat inköpsvanor. Internet möjliggör att konsumenter har tillgång 
till ett globalt utbud av varor, som levereras direkt till köparens adress, och allt utan att 
konsumenten ens behöver lämna det egna hemmet.  

Vi har valt att undersöka studenter i en mellanstor svensk stad som konsumentgrupp. 
Studenter är en för oss synnerligen intressant konsumentgrupp då de har unika förutsättningar 
i deras konsumtion av varor. Ung ålder, en restriktiv månadsbudget och förhållandevis goda 
internetkunskaper är egenskaper som de flesta studenter besitter och är av stor betydelse vid 
köpprocessen som sker på internet. Med detta i åtanke har vi formulerat ett syfte för denna 
uppsats: 

Syftet med denna studie är att utöka vår förståelse för studenters förberedelse inför köp på 
internet, detta kommer vi genomföra genom att undersöka studenters köpbeteende. 

Den studie vi skall genomföra kommer också syfta till att utöka e-handlarens kunskap om hur 
konsumenternas preferenser inom förberedelseprocessen inför köp på internet ser ut.  

Resultatet kommer att belysa problemområdet och kommer sättas i perspektiv mot hela 
köpprocessen. 

Teorin, vilken kommer ligga till grund för analysen av vår studie, har vi delvis tagit ifrån 
resultaten av tidigare genomförda studier inom forskningsområden. Dessutom har vi 
inkluderat etablerade teorier inom marknadsföring för att sätta vår egen undersökning i ett 
bredare sammanhang. 

Studien är genomförd enligt deduktiv metod och vi beskriver den även som komparativ då vi 
förhåller studiens resultat till tidigare genomförda studier inom forskningsområdet. De 
centrala slutsatser vi kan dra efter genomförd undersökning är följande:  

- Studenters förberedelse inför köp på internet präglas i hög grad av tidigare 
erfarenheter och personliga preferenser. 

- Studenters förberedelse inför köp på internet utförs både på och utanför internet. 
- Studenter förknippar köp på internet med både positiva och negativa känslor. 
- De positiva känslorna kan leda till impulsköp av relaterade produkter. 

Vi presenterar studiens implikationer för studenter som konsumentgrupp och e-handlare, och 
avslutar med att lämna förslag på vidare studier inom forskningsområdet.  

  



Abstract 
 

The implication of e-commerce into our society has revolutionized the way consumers 
purchase products, and consumer buying behavior. The Internet enables consumers to access 
a global range of products, which are delivered directly to their own homes, and all within the 
confines of their own home.  

We have chosen to investigate students in a middle-size town as a consumer group. Students 
are a particularly interesting consumer group due to the facts that they have unique conditions 
in their day-to-day consumption. Young age, a restrictive monthly budget and relatively well 
educated in the use of internet are characteristics that can attributed to most students, and are 
of great significance in regard to the buying process on the internet. With this in mind we 
have shaped a purpose for this essay.  

The  purpose  of   this  essay  is   to  broaden  our  understanding  of  students’  preparations  before 
conducting a purchase on the Internet, this will be achieved through studying students buying 
behavior.  

The  study  shall  also  aim  at  broadening  the  seller’s  knowledge  of  consumer  preferences  on  the  
Internet in regard to how they prepare for a upcoming purchase. 

The result will highlight the problem definition and will be put into perspective with the 
entire buying process. 

The theories, which shall lie as the foundation for the analysis of our investigation, are drawn 
from results of past studies within the research area. In addition we will include established 
theories within marketing in order to put our own research in a broader context. 

The study is conducted in a deductive method and we also describe it as comparative as we 
will relate our results to the results of past studies within the same research area. The main 
conclusions of this study are: 

- Student preparation for purchases on the Internet is highly based on past experience 
and personal preference. 

- Student preparation for purchases on the Internet is done within and outside of the 
Internet. 

- Students associate purchases on the Internet with positive and negative feelings. 
- The positive associations can lead to impulse purchases of related products. 

We  present  this  study’s  implications  for  students as a consumer group and for sellers on the 
Internet, and we end the essay with propositions for further research within the area. 
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Inledning 

Bakgrund  
För att bättre förstå och ta till sig de forskningsfrågor vi har för avsikt att besvara vill vi först 
presentera ett stycke bakgrund, mot vilken vi senare kommer utgå ifrån.  

Den svenska e-handeln omsatte år 2012 31,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med endast 
20,4 miljarder kronor år 2008. Detta ger en tydlig indikation på att e-handeln är i ett 
tillväxtstadie och är av väldigt stor betydelse för Sverige.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan ser vi en tabell som illustrerar e-handelns ekonomiska tillväxt över tidsperioden 2003 
till 2013. Svensken handlar allt från skor och kläder till reservdelar åt bilen på internet, och 
som vi ser ovan är det en trend som växer för varje år. E-handelns tillkomst och utveckling 
har gett konsumenter utökade möjligheter, men den har också inneburit helt nya problem och 
risker vid handel över internet. Vad vi i denna studie ska fokusera på är hur konsumentens 
köpbeteendet på internet påverkas i det tidiga skedet av köpet, nämligen förberedelsen inför 
köp på internet.    

Liksom vid köp i fysiska butiker önskar konsumenten ta rätt beslut när denne skall göra ett 
köp, alltså köpa rätt produkt, för rätt pris och inte på något sätt känna sig bedragen av säljaren. 
Detta är avsevärt lättare för konsumenten att försäkra sig om i en fysisk butik då denne har 
olika produkter i sin fysiska omgivning att evaluera mot varandra och känna sig trygg i sin 
vardagliga köp-rutin. Vid köp över internet finns ingen fysisk butik, inga fysiska produkter 

                                                           
1 Hui Research, e-barometern helårsrapport 2012 
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och heller ingen säljare som behandlar ditt köp och själva betalningen. Allting sker istället 
framför en skärm, en miljö som är helt olik en fysisk butik.  

Lika annorlunda är det för e-handlaren, som nu marknadsför sitt företag och sina produkter 
över ett medium som inte existerar i det fysiska rummet. Säljaren måste med hjälp av 
internets möjligheter påverka konsumentens beslut så att konsumenten väljer just denne 
säljare. På internet, var information om produkter är förhållandevis mycket lättillgänglig, 
måste e-handlaren skilja sig från mängden för att attrahera kunden och på något sätt skapa 
mervärde åt kunden.  

På internet ser man framför allt information om både företag och produkter. Denna 
information är av avgörande karaktär i kundens köpprocess då den direkt anknyter till 
produktens egenskaper. Men för E-handlaren är det viktigt att presentera mer än bara 
information i sin marknadsföring. Det kan innebära att säljaren framkallar vissa känslor såsom 
grupptillhörighet och identitet, och på så sätt påverkar konsumentens köpbeteende i önskad 
riktning.  

Grundläggande Förutsättningar 
Varje år utför posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research en 
undersökning som beskriver den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. Denna 
rapport, som heter e-barometern, kan man i sin helhet ladda ner på www.hui.se.      E-
barometern ser vi som mycket lämpad för att beskriva en miljö som vår egen studie kommer 
att vara en del utav.  

 

 

 

Ovan kan vi se att drygt sju av tio svenskar har utfört minst ett köp på internet. Den här 
statistiken är inte representativ för endast vår egna respondentgrupp, dock inkluderar den 
studenter. Vidare kan vi också observera vad konsumenterna ser som den största fördelen med 
internet-handel jämfört med traditionell handel. 

Källa: e-barometern halårsrapport 2012 
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Källa: e-barometern helårsrapport 2012  

Ovan kan vi se att internet-köpets stösta fördel är enkelheten. Med detta resultat kan man även 
göra antagandet att de flesta konsumenterna är vana internetanvändare.  

Vidare kan vi nedan illustrera vad för typ av produkter som faktist köps över internet, och där 
kan vi konstatera att variationen är mycket stor mellan de olika köpen.  

Böcker, kläder och hemelektronik finner vi bland de mest frekventa köpen på internet. Böcker 
är en synnerligen intressant produkt för vårt syfte då det inkluderar en för vår 
respondentgrupp nödvändig vara, nämligen studielitteratur. Kläder kan också ses som en 
produkt som prioriteras bland studenter då store klädesvarumärken riktar sin marknadsföring 
till yngre personer, vilket studenter oftast är. Dock ser vi skor som ett mindre frekvent köp, 
vilket skulle kunna förklaras med att risken med sko-köp över internet är förhållandevis stor, 

Källa: e-barometern helårsrapport 2012 1 
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då närmare bestämt risken att skon i fråga inte passar köparen. En viktig del av det 
traditionella sko-köpet är som bekant att pröva ifall skon passar eller inte, och är ett moment 
som är omöjligt att utföra över internet. Därmed kan vi redan här belysa att konsumentens 
förberedelse inför köp också beror på produkten i sig.  

Problemdiskussion 
Enligt teori om konsumenters köpbeteende gäller att varje köp är en process, som vidare kan 
delas upp i separata delar och som utförs i kronologisk ordning. Ett tidigt steg i denna 
köpprocess är att konsumenten genomför en informationssökning för att anskaffa sig 
beslutsunderlag inför ett framtida köp. Denna informationssökning kan se olika ut beroende 
på konsumentens och produktens karaktär, och påverkas av vad för typ av köp det är. Ifall 
köpet är vane och rutinmässigt så kan informationssökningen vara väldigt begränsad eller helt 
uteslutas, men ifall köpet genomförs mer sällan och innefattar mycket pengar så kan 
informationssökningen vara den största delen av hela köpprocessen.  

Den undersökning som vi har för avsikt att genomföra kommer tillämpa befintlig teori om 
konsumenters köpbeteende och teori om köpbeteende på internet, för att i en komparativ 
studie jämföra resultatet vi får från våra respondenter mot befintliga studiers slutsatser och 
resultat.  

Vi kommer främst fokusera oss kring den del i köpprocessen som berör informationssökning 
inför ett köp, och kommer att belysa de viktigaste aspekterna i denna del för att utöka 
kunskapen inom just informationssökning och förberedelse för online-köp. Denna kunskap 
anser vi väldigt användbar för företag som önskar utveckla sin marknadsföring på internet, 
och bättre anpassa sig efter konsumenterna och marknaden i helhet.   

De problem vi ser i vårt forskningsområde är den knappa informationen som idag finns om 
förberedelser för köp på internet, till stor del för att e-handel fortfarande är förhållandevis 
ungt och ständigt utvecklas. E-handlare kan dra stor nytta av kunskap om hur konsumenternas 
förberedelseprocess vid köp på internet ser ut, för att anpassa sin verksamhet och sina tjänster 
utefter konsumenternas preferenser. En sådan förståelse kan vara en viktig konkurrensfördel 
på marknaden då man går miste om färre potentiella kunder. 

Men även för konsumenten kan e-handlarens okunskap bli ett problem då konsumenten inte 
kan förbereda sig inför ett köp på ett önskvärdast vis om inte säljaren tillhandahåller den 
önskade informationen. Vi ser att det finns gott om utrymme för ytterligare forskning inom 
detta område, och vi hoppas att vår studie kan bidra med mera forskningsunderlag.  

Problemformulering   
I detta stycke vill vi konkretisera de frågeställningar som denna studie har för avsikt att 
besvara.  

- Hur ser konsumenters förberedelser vid köp på Internet ut och vad är det som avgör 
hur konsumenten fattar köpbeslut?  
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Denna övergripande problemformulering kan vi bryta ner i fyra grova del-moment, som vi 
separat kan besvara för att få ett mer mångfaldigt svar på grund-frågeställningen.  

- Vad i förberedelseprocessen påverkar konsumenter att fatta köpbeslut? 
 

- Vilken information söker konsumenter innan de genomför ett köp online?  
 

- Var och hur söks denna information? 
 

- Hur värderar konsumenterna information och övrigt som behandlas i förberedelserna 
till köpet? 

Syfte 
Syftet med denna studie är att utöka vår förståelse för konsumenters förberedelse inför köp på 
internet, detta kommer vi genomföra genom att undersöka konsumenters köpbeteende. 

Den studie vi skall genomföra kommer också syfta till att utöka e-handlarens kunskap om hur 
konsumenternas preferenser inom förberedelseprocessen inför köp på internet ser ut.  

Resultatet kommer att belysa problemområdet och kommer sättas i perspektiv mot hela 
köpprocessen.  

 

Avgränsning 
Köp, och förberedelse inför köp, på internet är någonting som dem allra flesta kan relatera till. 
Därför är det nödvändigt för oss som studenter och författare att avgränsa vår studie i syfte att 
bibehålla en bra kvalitet på det arbete vi utför. Vår studie kommer strikt avgränsa sig mot 
Business to Consumer marknaden (B2C), det vill säga den marknad där företag tillgodoser 
konsumenters behov.  

Vår studie kommer grunda sig i en kvalitativ undersökning där vi väljer ut respondenter som 
kommer ingå i en serie intervjuer. Avgränsningar kommer göras i urvalet av respondenter och 
kommer ha stort inflytande för resultatet för denna studie, då resultatet enbart kommer vara 
representant för den grupp respondenter vi valt ut. Eftersom våra resurser är begränsade har vi 
valt ut en så enhetlig respondentgrupp som möjligt, allt för att våra resultat ska få mer 
reliabilitet. Därför har vi valt studenter som vår respondentgrupp. Vi anser att studenter är 
lämpade som respondentgrupp då studenter ofta är yngre och därmed har växt upp i ett 
samhälle som i allt större utsträckning har blivit påverkat av internet, vilket står i kontrast mot 
de äldre generationerna vars kontakt med internet inte har ägt rum under barndomen. Ett 
rimligt antagande är också att de flesta studenter är kunnigare inom datorer och internet änn 
ett genomsnittligt riksurval.  

En annan avgörande egenskap som gör studenter intressanta för denna studie är studenternas 
ekonomisituation. Eftersom studenters primära inkomstkälla är studiemedel blir deras 
generella köpkraft av en ganska liknande karaktär, och inte mycket utöver det nödvändiga får 
plats i en students restriktiva månadsbudget. Denna kombination av stram budget och 
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internet-kunnande gör studenter till intressanta subjekt för en studie som skall observera deras 
förberedelse inför köp på internet. 

En avgränsning vi också gör är en geografisk avgränsning som kommer begränsa vår studie 
till Luleå Tekniska Universitet. Det vill säga att samtliga studenter som ingår i vår 
respondentgrupp kommer studera vid LTU. Denna avgränsning gör vi för att undvika 
distansintervjuer, vilket vi tror kan ha annorlunda förutsättningar jämfört med fysiska 
intervjuer, och i detta avseende har vi valt att arbete med endast fysiska intervjuer återigen för 
att stärka reliabiliteten i våra resultat.  
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Disposition 
I detta stycke ska vi presentera denna studie struktur i en dispositionsmodell och ge en 
överskådlig bild över hur uppsatsen är uppbyggd.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inledning 

Bakgrund – Problem – Avgränsingar  

Teoretisk Referensram  

Metod  

Tillvägagångssätt - Operationalisering 

Empiri  

Data från observation och intervju 

Analys  

Analys av / Diskussion om empirisk data  

Slutsatser  



8 
 

Teoretisk Referensram 
I detta kapitel kommer vi presentera den teori som vi anser relevant för vår 
forskningsområde. Teorin tillsammans me den empiriska datan vi får från vår kvalitativa 
undersökning kommer ligga till grund för den analys vi gör i kapitel fem. 

Konsumenters köpbeteende utvecklas ständigt i takt med att omvärlden utvecklas, och i takt 
med att konsumenten anpassar sig till sin omvärld har studier genomförts i syfte att bättre 
förstå konsumentens köpbeteende. Innan vi går igenom teorier som har uppkommit tack vare 
forskningen, vill vi presentera statistik som i hög grad är relevant för att sätta vår studie i en 
verklighetsbaserad kontext.  

Teori om konsumentens köpprocess 
 

Vi har valt att i denna studie arbeta med teorin om 
konsumenters köpprocess. Denna teori beskriver ett köp som 
en process, vilken i sin tur består av olika delar. Till vänster 
ser vi köpprocessen som den är beskriven i Jobber & Fahy 
Foundations of Marketing 2009. 

Denna teori är såklart en generalisering och dess olika 
delmoment kan se olika ut under olika omständigheter och 
vid olika typer av köp. Vi skall nu beskriva hur denna teori 
är relevant för vår studie och vilka delmoment vi kommer 
tillägna mest fokus.  

Det första som sker i konsumenters köpprocess är att ett 
behov uppstår hos köparen. Detta behov är ett 
grundläggande kriterium för att köpet överhuvudtaget skal 
vara aktuellt, och behovets storlek påverkar alla andra steg i 
köpprocessen. Om behovet av den efterfrågade varan är 
tillräckligt stort kan det sätta andra moment ur spel under 
vissa omständigheter, till exempel när konsekvensen av att 
inte köpa varan är övervägande negativ. Liksom vid 
traditionell handel har företag som bedriver e-handel 
utformat sin marknadsföring för att attrahera kunder och i 
vissa fall skapa ett behov hos kunden som denne inte 
tidigare hade. Köp som initieras av dessa slags behov kan vi 
kategorisera som impulsköp, och även här påverkas alla 
andra delar av processen då köpet initieras och avslutas 
under en förhållandevis kort tidsperiod.  

För vår studie är behovets uppkomst av en mindre betydelsefull karaktär, då vi först och 
främst ska observera hur konsumenternas förberedelse inför ett redan kommande köp ser ut. 
Dock kan såklart behovet ha en stor inverkan på hur konsumenten förbereder sig inför köpet.  

1. Need Recognition 

2. Information Search 

3. Evaluation of 
Alternatives 

4. Purchase 

5. Post-purchase 
evaluation of decision 
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Det andra steget i köpprocessen är just när konsumenten söker information om produkten och 
kommer i kontakt med en eller flera potentiella säljare. Just detta steg ser vi som en mycket 
stor och viktig del i förberedelseprocessen för en konsument. Solomon m.fl. beskriver i 
Consumer Behavious: A European Perspective att en konsument har två primära 
informationskällor; den interna och externa. Den interna informationskällan har sin grund i 
konsumentens egna erfarenheter och upplevelser, den bygger alltså på konsumentens egna 
värderingar och förutsätter att konsumenten har förhållandevis hög kunskap ifrån tidigare köp. 
Den externa informationskällan är den information som konsumenten får från dess 
omgivning. Det kan vara allt från annonser och reklam till rekommendationer ifrån vänner 
och bekanta. Oftast består en konsuments informationssökning av både interna och externa 
informationskällor, dock är den externa informationens betydelse helt beroende på 
konsumentens redan befintliga interna information. Med detta menas att en köpare av en viss 
sorts produkt kommer påverkas mindre av extern information om denne har erfarenhet och 
kunskap om produkten från första början. På samma sätt blir den oerfarne konsumenten 
tvärtom destu mera påverkad av den externa informationen om denna från början inte har 
egna kunskaper om köpet och produkten.  

De som söker mest information inför ett köp är enligt Solomon de konsumenterna som har 
medelmåttliga kunskaper om produkten och köpet. De konsumenterna med mest respektive 
minst kunskap spenderar ungefär lika mycket tid på att söka information inför ett köp. Dock 
är det stor skillnad på den information som söks, beroende på om köparen har stor eller liten 
förkunskap.  

Den externa informationskällans påverkan är också i hög grad beroende på källan i sig. En 
viktig faktor vid konsumentens mottagande av informationen är konsumentens relation till 
informationskällan. I fallet då informationskällan är en eller flera personer förekommer 
väldigt stor variation på informationens värde för konsumenten. Konsumenten kan även 
avsiktligen söka externa informationskällor som är personer med relevant utbildning och 
expertis, till exempel hantverkare eller experter. Detta förekommer främst vid köp-situationer 
där produkten är komplex och konsumenten har svårt att avgöra vilka för och nackdelar vissa 
egenskaper hos produkten för med sig.  

För att nämna viss kritik som har framförts mot synsättet angående interna och externa 
informationskällorna, kan vi referera till studier som pekar på att den externa 
informationssökningsprocessen faktiskt är väldigt liten för det stora antalet köp en konsument 
ständigt gör. Cobb & Hoyer (1985) antyder också att konsumenter med lägre inkomst är 
mindre benägna att söka information inför ett köp än konsumenter med högre inkomster.    

Informationssökningen övergår till övervägande av alternativ vid den punkten då 
uppmärksamheten endast innefattar ett fåtal seriösa köp alternativ. Enligt Jobber och Fahy 
(2009) kan övervägning av alternativ liknas vid en sil där informationen silas, de irrelevanta 
alternativen förvinner, och där dom faktiska köp alternativen blir kvar. Denna sil i sin tur 
består utav ett antal kriterier som måste uppfyllas av informationen, såsom till exempel pris 
eller kvalitet på produkten. Konsumentens nivå av medverkan i själva köpet påverkar också 
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dessa kriteriers utformning, om konsumenten anser köpet vara av obetydande karaktär så blir 
också kriterierna för informationssållning svagare.  

Detta synsätt ser vi som mycket relevant för vår undersökning då vi kommer att observera just 
konsumenters förberedning inför köp. Stegen i köpprocessen som kommer efter 
konsumentens utvärdering av alternativ, alltså köp och återköpbeteende blir för vårt syfte 
mindre intressant. Dock är det viktigt att nämna att ett separat avslutat köp i mer eller mindre 
utsträckning kommer påverka kommande köp. Erfarenheten som konsumenten ackumulerar 
genom tidigare köp kommer utgöra en del av den interna informationskällan. 

Analys av tidigare studie 
Under förarbetet till denna uppsats gjordes en grundlig genomgång av redan befintliga studier 
inom vårt forskningsområde. De flesta av dessa undersökningar var av kvantitativ karaktär 
som vände sig med enkla variabler åt en stor skara respondenter. Vi bestämde oss då istället 
för att utföra en kvalitativ studie, som fokuserar på de mer subtila delarna i konsumenters 
köpbeteende på internet. Men eftersom vi hade för avsikt att utföra en deduktiv studie ville vi 
hitta studier av liknande karaktär, som vi kunde inkorporera som en del av vår egna teoretiska 
referensram.  

Detta innebär att vår egen studie till vis del blir komparativ, men vi ser det som positivt då vi 
tror att validiteten och reliabiliteten i vår studie blir stadigare om vi sätter våra resultat och 
slutsatser i perspektiv mot redan utförda studier.  

En tidigare studie som vi grundligt gick igenom i förarbetet gav oss mycket inspiration och 
värdefull kunskap inom forskningsområdet, denna studie kommer vi att delvis använda som 
underlag för vår egen undersökning. Studien är en magisteruppsats inom marknadsföring vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, som författats av Daniel Eriksson och Jakob 
Florell, och hade som syfte att undersöka konsumenters köpbeteende på internet, observera 
förberedelser inför köp och undersöka vilka grunder konsumenter baserar sina köpbeslut på.  

Studien skiljer sig ifrån vår på flera sätt, främst i metoden då deras studie var betydligt större 
och behandlare faktiska observationer av internet-köp som respondenterna fick genomföra i 
författarnas närvaro. Men också i avgränsningen finns avsevärda skillnader då denna studie 
har ett slumpmässigt urval av respondenter, till skillnad från vår studie som enbart riktar sig 
mot studenter som respondenter. Dock ser vi ändå studien som väldigt relevant eftersom den 
utförs inom samma forskningsområde och behandlar liknande forskningsproblem. Därför vill 
vi presentera dem för oss relevanta slutsatserna från studien som en del av vår egna teoretiska 
referensram.  
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Vad som konstateras i studien, och vad skribenterna själva anser kan användas som hypoteser 
för svenska konsumenter i åldern 18 till 30, är följande: 

- ”Konsumenter  agerar  vanemässigt  och  baserat  på  tidigare  erfarenheter  vid  
förberedelse  till  köp  på  internet” 
 

- ”Konsumenter  låter  sig  i  förberedelseprocessen  i  stor  utsträckning  påverkas  av  
vänner  och  familj” 
 

- ”Konsumenter  förknippas  i  hög  grad  handel på Internet med både positiva och 
negativa  känslor” 
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Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vilken metod vi använder oss utav, samt motivering till dessa 
metodval. Beskrivning utav vår respondentgrupp samt valet och tankar kring utförandet av 
intervjuerna presenteras i det här kapitlet.  

 

Forskningsansats 
Vi har valt att utföra en komparativstudie, för att utföra en komparativ studie behövde vi en 
äldre studie att jämföra resultaten med. Efter vi att ha letat bland olika studier samt artiklar 
valde vi ut en studie utförd vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som vi fann 
intressant och valde att utföra vår komparativa studie emot.  

Då vi utgår från befintliga teorier anser vi att vår studie är deduktiv (Bryman & Bell, 2005). 
Vi kommer återkoppla resultaten till de befintliga teorierna vi har valt som presenterades i 
teori-kapitlet för att se ifall det stämmer in.  

Studien utförd i Göteborg handlar om konsumtionsbeteende, informationssökning och 
förberedelser inför köp via internet och är den D-uppsats utförd av två studenter vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vi har valt att utföra den här studien igen då vi 
vill applicera deras teorier på studenterna vid Luleå tekniska universitet.  

Vår studie kommer genomföras på tio studenter med liknande ekonomi. Tillskillnad från 
studien vi jämför resultatet med har vi valt en lite mindre mer liknande grupp av respondenter. 
Föregående studie hade en mer bred och olik respondentgrupp vilket vi tror kommer leda till 
ett annat resultat med våra respondenter. 

Vi anser även att studenter gör det enklare att vara säker på att det är dagliga användare utav 
internet och lever i en miljö fylld utav teknik. 

 

Undersökningsmetod 
Eftersom vi utför en komparativ studie har vi valt att använda oss av liknande 
undersökningsmetod som föregående studie. Forskare urskiljer undersökningsmetoder oftast 
som kvantitativ och kvalitativ metoder. Den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på att 
samla in data från en större respondentgrupp, samt att den insamlade data baseras på att 
uttryckas i siffror och därefter tolka svaren. Den kvalitativa metoden baseras på vad 
respondenterna säger och försöka fördjupa sig för att få en mer förståelse utifrån vad som 
sagts under en intervju. Med hjälp av detta sedan analysera den data som samlats in för att 
uttryckas i ord vilket ger en djupare bild av vad respondenten har svarat under en intervju 
(Bryman & Bell, 2005).  

Studien kommer genomföras som en kvalitativ studie då vi kommer intervju varje person 
enskilt och försöka tolka deras värderingar och syn på deras internetköp. Med hjälp utav vår 
respondentgrupp kommer vi intervjua alla enskilt angående deras internetköpvanor för att 
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senare analysera svaren och jämföra data med den tidigare studien. Studien kommer även ha 
kvantitativa inslag då vi kommer standardisera svaren för att jämföra dem mot varandra. 

Tillskillnad från den tidigare studien valde dem att utföra observationer utav sina 
respondenter när dem handlade på internet. Vi anser dock att den typ av observation inte 
kommer ge någon som helst bättre bild utav deras internetköpvanor så vi har valt att endast 
utföra intervjuer.  

Utformandet av intervjufrågorna kommer att baseras på den tidigare studien utförd vid 
handelshögskolan vid Göteborgs universitet men kommer anpassas mer för vårt syfte och 
teorier. Vi kommer intervjua varje person enskilt då det ger respondenterna möjlighet att 
utveckla sina svar men även ger oss möjlighet att ställa följd frågor beroende på hur svaren 
ser ut.  

 

Val av respondentgrupp 
Vår respondentgrupp kommer bestå utav tio studenter vid Luleå tekniska universitet vid 
åldrarna runt 20 till 30 år. Respondenterna kommer även att ha en liknande ekonomi i 
dagsläget. Anledningen till att deras ekonomi ska vara liknande gör det enklare att se hur vida 
internetköp kan variera beroende på personers egen syn angående köp via internet. Den 
ekonomi vi vill att våra respondenter ska ha är studiebidrag samt studielån från CSN. 

Eftersom studenterna i vår respondentgrupp skall ha den här typen av ekonomi tror vi kan ge 
ett annat resultat då informationssökande blir mer relevant för att hitta den vara man är ute 
efter till ett lägre pris än någon med starkare ekonomi som eventuellt kan hoppa över 
informationssökandet-steget i köpprocessen.  

 

Intervjuer 
Intervjuerna vi ska utföra med våra respondenter har vi valt att intervjua varje respondent var 
för sig med där en utav oss ställer frågorna och för samtalen med respondenten varav en utav 
oss för anteckningar. Vi kommer att intervjua varje respondent personligen då det blir lättare 
att ställa vidare frågor och eventuellt förklara frågor ifall det skulle finnas några osäkerheter 
hos respondenten. Anledning till den här typen av intervju är då vi inte vill ha några 
oklarheter i svaren samt att stämningen under intervjun blir lugnare och tryggare för vår 
respondent.  Frågorna vi ställer har vi hämtat ifrån föregående studie utförd i Göteborg. Vi 
ändrat frågorna en aning för att passa våra respondenter bättre då vi anser att en del av 
frågorna är oväsentliga för studenterna vi intervjuar. En del av frågorna har vi valt att ta bort 
då vi anser att det kan skapa förvirring hos våra respondenter och därmed skapa en viss oro i 
deras svar vilket kan leda till brist på validitet i resultatet men även anser vi att dem inte var 
relevanta för studien.  
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Litteratursökning, förarbete och val av studie 
En väldigt stor del utav vår studie ligger i förarbetet där vi har sökt efter diverse vetenskapliga 
artiklar och studier. Vi har främst använd oss utav hemsidan Emerald samt Google Scholar. 
Vi båda var intresserad av att utföra en studie om köpprocessen på internet. Genom 
hemsidorna samt Luleå tekniska universitets egna bibliotek letade vi och läste diverse olika 
studier om köpprocessen på internet men även för vanliga köp för att få lite mer förståelse vad 
skillnaderna kan vara. 

För att försäkra oss om att studiernas validitet och reliabilitet stämmer använde vi oss utav 
sökfunktionen som filtrerar fram peer reviewed artiklar och studier. Även har vi använt oss 
utav referenslistorna i artiklarna för att läsa vidare och eventuellt finna relevanta 
studier/artiklar. Studien vi jämför oss med hittade vi via Google Scholar som är utförd vid 
handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sökord vi använda oss utav var: buying process 
internet, Köpprocess internet, köpbeslutsprocessen internet, köpprocess internet student, 
buying process internet marketing. 

Även den litteratur vi använd oss utav är hämtad från Luleå tekniska universitets bibliotek 
samt litteraturen vi använd oss utav under tidigare lästa kurser. 
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Empiri 
I Empirikapitlet beskriver vi hur intervjuerna gick till med det data som samlades in. 
Intervjuerna presenteras indelade i kategorier utifrån intervjufrågorna. 

 

Intervjuer 
Eftersom vi valt att genomföra en komparativstudie genomförde vi intervjuer liknande 
föregående studie utförd vid Göteborgs universitet. Vår grund för jämförelsen kommer från 
det data vi samlat in från vår respondentgrupp via intervjuerna. Varje respondent var student 
vid Luleå tekniska universitet i åldrarna mellan 20-30 år.  
 
Skillnaden från föregående studies empiri är att vi inte har genomfört några observationer 
utav våra respondenter medan det utför ett internetköp för att se hur deras förberedelser ser ut. 
Vi valde att inte använda oss utav observationer i vår studie då vi ansåg att data insamlad från 
observationerna saknar validitet, vi tror ett internetköp är svårt att rekonstruera med reaktioner 
från första intryck utav en hemsidas presentation. 

Varje intervju har tagit ca 15 minuter och utformat som så att vi har intervjuat varje 
respondent enskilt tillsammans där en utav oss fört anteckningar medan den andra ställt 
frågorna och fört samtalen. Frågorna ställda är väldigt liknande föregående studies frågor men 
till skillnad har vi valt att lägga till några frågor samt varit tvungna att ta bort ett flertal då vi 
ansåg att det inte passade till vår respondentgrupp.  

Respondenterna som presenteras är anonyma och fått ändrade namn. Respondentgruppen 
bestod utav sex kvinnor varav fyra män. Varje respondent är student vid Luleå tekniska 
universitet och lever på en så kallad studentekonomi som består utav både lån och bidrag från 
Centrala studiestödsnämnden. Nedan presenteras resultaten från tio utförda intervjuerna. 

 

Fördelar och anledning med e-handel 
Samtliga respondenter ansåg att en stor fördel med att handla på internet var utbudet. Alla 
tyckte internet kunde erbjuda ett större utbud samt vid en intervju nämnde respondenten Anna 
att den största fördelen var att kunna beställa hem kläder från Amerika. Smidigt var även ett 
svar det flesta respondenterna gav. Priset stod i fokus hos hälften utav våra respondenter. Dem 
tyckte att en av de främsta anledningarna med att handla via internet var billigare priset. Fyra 
utav respondenter ansåg att det föredrog att handla via internet då dem trycker det är för 
stressigt att leta kläder i affärer på stan. Nästan alla tyckte det var skönare att se igenom en 
affärs utbud hemifrån. Respondenterna Emilie och Amanda upplevde att ett vanligt 
butiksbesök kan upplevas stressigt och där av föredrogs internetköpen. 

 

Vilka typer av produkter handlas via internet? 
Sex av de tio studenter vi har intervjuat säger att det handlar kläder via internet. Andra 
förekommande produkter hud och hårvårdsprodukter, böcker samt skor. Tre utav de kvinnliga 
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respondenterna kunde inte tänka sig handla kosmetikartiklar via internet medan Johanna 
berättade att hon köpte smink från märken hon tidigare använt via internet. Enstaka alternativ 
till produkter att köpa från internet framkom sig att vara musik(Anna), möbler(Anna), och 
biljetter till olika evenemang (Emanuel). 

 

Förberedelser 
Nästan alla respondenter jämför återförsäljare innan det genomför ett köp. Två berättade att 
det inte jämförde alternativ innan ett köp. Antalet hemsidor respondenterna besökte innan 
dem genomförde ett köp svarade det flesta tre stycken. Svaren varierade dock allt från en till 
två hemsidor medan Johanna Y svarade att hon besökte fyra till sju hemsidor innan hon 
genomförde ett köp. Att först försöka prova varan i fysisk butik var det enbart Elsa och 
Johanna Y som brukade göra. Ifall varan var utav dyrare typ sa två respondenter att det 
brukade försöka få tillfälle att prova varan i fysisk butik. 

 

Påverkan från andra och sociala medier 
Andras åsikter tror vi kan påverka individers beslut om internetköp. Det flesta svaren kring 
vems åsikt som påverkade dem mest var familj och vänner. Enbart två svarade att deras egen 
åsikt var det enda som spelade roll. I vår respondentgrupp svarade sex stycken att det sökte 
information via sociala medier. Det främsta sättet för informationssökning kan vi konstatera 
var via bloggar. Ett urskiljande svar var från Amanda då hon sökte information om kläder via 
modetidningar hon prenumererar på. Philip berättade att han använder sig utav forum för att ta 
redan på information om varan han är intresserad av. Två stycken berättade att endast via 
vänner det tog reda på information kring intressanta varor. Johanna Y svarade att hon använde 
sig utav användarrecensioner. 

 

Återförsäljare 
Dem flesta av respondenterna håller sig till redan bekanta återförsäljare. Sex av tio 
respondenter var öppna för nya återförsäljare med kraven att hemsidan antingen ser seriös ut 
eller att de har ett gott ryckte. Den främsta anledningen till att skapa förtroende hos en ny 
återförsäljare var pålitlig frakt, seriös och välstrukturerad hemsida samt säker betalning.  
Under intervjuerna berättade många av respondenterna som vad noga med returrätten innan 
de handlade varor via internet, att de kunde tänka sig välja att byta återförsäljare om det 
handlar billigare saker. 

 

Impulsköp 
Nästan samtliga utav våra respondenter svarade ja när vi frågade ifall det någonsin har gjort 
ett impulsköp på internet. Enbart Filip och Emanuel svarade att de aldrig har gjort ett 
impulsköp på internet. Johanna Y berättar att många gånger beror hennes impulsköp på 
erbjudanden och kampanjer hon får via sin mail. Det är fler av respondenterna som uppger att 
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impulsköpen beror på reklam med erbjudanden som dem tar del utav. Det flesta svarade även 
att det brukar ha positiva känslor efter att ha impulshandlat via internet. De negativa känslorna 
folk nämnde att det kunde få var ifall dem fått hem fel vara vilket visade sig bero på 
informationsbrist om varan. Ingen av våra respondenter instämde när vi ställde frågan ifall de 
tror impulsköpen kan påverka senare köp. 

 

Negativa sidor av internetköp 
Sex  av  tio  från  vår  respondentgrupp  reagerade  direkt  och  svarade  ”osäkert”.  När  de  förklarade  
vidare  berättade  flera  om  rädslan  för  ”scam-sidor”,  hemsidor  som  enbart  finns  för  att  lura  folk  
på pengar. Att inte kunna få prova varan innan man köpte den tyckte fem respondenter var 
den största negativa sidan utav internetköp. Tre respondenter nämnde även att det tyckte 
risken i leveransen som en negativ del med. De menade på att oftast med 
utländskaåterförsäljare kunde leveranstiden bli väldigt lång och att varorna kunde försvinna 
hos posten. Det var även fyra respondenter som även tyckte returnering utav produkter var en 
negativ del. De tyckte att hela processen att skicka tillbaka kan vara svår och även nämnde en 
respondent att hon skickat tillbaka en vara men tydligen kom den aldrig tillbaka fram till 
återförsäljaren så hon var tvungen att stå för paketet själv. Vi avslutade samtliga intervjuer 
med  att  ställa   frågan  ”Tror du dina internetköp hade inträffat oftare ifall du hade en bättre 
ekonomi   än   din   befintliga   studentekonomi?” Där svarade otroligt nog åtta utav tio 
respondenter att de hade handlat oftare via internet ifall deras ekonomi var starkare.  
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Analys 
I analysen kommer vi återkoppla empirin från föregående kapitel till den teoretiska 
referensramen. I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin som vi har fått ifrån de 
genomförda intervjuerna. Nedan behandlas intervjusvaren uppdelade i tematisk ordning. 

 

Skäl och upplevda fördelar med köp på Internet 
Bland de mest återkommande svaren på varför respondenten väljer att handla på internet kan 
vi finna att internet erbjuder ett större utbud, är bekvämare och billigare. Bekvämlighet 
uppfattade vi som mycket subjektivt men främst handlar det om att man utför köpet från sitt 
eget hem, vid en tidpunkt som passar konsumenten själv och utan att ta hänsyn till mycket 
mera annat. Detta stämmer också väl överens med Eriksson & Florells tidigare studie, då 
deras respondenters främsta skäl till att handlar på internet var just bekvämlighet. Vi upplevde 
att våra respondenters köp över internet var förknippande med enkelhet och att hela 
köpprocessen skedde på konsumentens villkor. Frånvaro av aspekter som annars är kritiska 
för traditionella köp i fysisk butik, vilket kan vara allt från tid på dygnet till vädret utomhus, 
verkade ha en positiv påverkan på våra respondenter.  

Till skillnad från Eriksson & Florells studie har våra respondenter svarat att ett större utbud är 
ett betydande skäl för varför de handlar på internet. På internet finns företag från hela världen, 
och deras totala utbud finns samlat för var och en som besöker deras hemsidor på internet. 
Detta kan förklaras med att fysiska butiker måste hålla ett varulager på ett helt annat sätt än 
online-baserade återförsäljare, fysiska butiker måste hålla ett förhållandevis stort antal små 
lager med varor som de räknar med att sälja under en viss tidsperiod. Online-baserade 
återförsäljare kan däremot centralisera sina varulager, och hela verksamheten, mycket mera 
effektivt. Alla varor kan ligga på ett och samma lager, och all spedition och leverans kan utgå 
från detta lager. En sådan verksamhet innefattar oftast lägre driftkostnader jämfört med 
fysiska butiker som måste transportera varor till ett flertal butiker, vilka i sig själva också 
kostar att driva. Därför kan också e-handlare ofta erbjuda ett lägre slutpris på sina varor 
jämfört med fysiska butiker, detta är någonting vi kommer ha anledning att återkomma till 
senare i analysen.  

För att ytterligare analysera våra respondenters upplevda större utbud på internet, och varför 
svaren skiljer sig från Eriksson & Florells undersökning, kan vi återgå till de geografiska 
förutsättningarna för vår studie. Som nämnts i tidigare kapitel är samtliga våra respondenter 
studenter vid Luleå Tekniska Universitet, vilket befinner sig i staden Luleå som har ca 46 000 
invånare. Luleå är en förhållandevis liten geografisk marknad för de flesta stora företagen, 
och därför finns färre stora företag i Luleå. Vi tror att det stora upplevda utbudet på internet 
hos våra respondenter till viss del är kopplat till att de är bosatta i Luleå, och att kontrasten 
mellan det lokala utbudet och utbudet på internet blir mycket starkare i Luleå jämfört med 
större städer. Detta kan också till viss del motivera varför våra respondenter har utbudet som 
skäl för att handla på internet. 

En annan betydande fördel med att handla på internet enligt våra respondenter är att priset kan 
vara lägre. Våra respondenter svarade att man oftast kan hitta samma varor på internet som 
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finns i fysiska butiker, fast till ett lägre pris. Då anses fraktkostnaden vid internetköp vara en 
avgörande faktor. Priset på en vara är, oavsett om det är på internet eller i en fysisk butik, är 
för våra respondenter en väldigt betydande faktor då en students månadsbudget är 
förhållandevis restriktiv. Därför önskar studenter att priset skall vara så lågt som möjligt vid 
ett köp. Dock har vi också fått respons som pekar åt motsatt riktigt, alltså att ett avsevärt lägre 
pris än övriga konkurrenters kan uppfattas negativt av konsumenten. Detta har att göra med 
att respondenten ifrågasätter säljarens trovärdighet när dennes pris kan vara så mycket lägre 
än jämförbara konkurrenters. Detta gäller speciellt då konsumenten inte känner till säljaren 
sedan tidigare och inget förtroende från tidigare köp finns hos köparen. I detta fall har vi fått 
intryck att våra respondenter ser köpet som ett risktagande, då med risk för att säljaren är 
oseriös och egentligen inte kan leverera några varor till det utlovade låga priset.   

 

Vilka varor som köps på Internet 
Våra respondenters mest frekventa köp består främst av Kläder, böcker och hår/hudvårds 
produkter och accessoarer. Bland svaren som inte förekom frekvent hittar vi också varor som 
hobbyartiklar, biljetter till evenemang och elektronik. Köp av hår och hudvårdsprodukter 
utfördes dock endast av kvinnliga respondenter i våra intervjuer, även köp av kläder utfördes 
av en majoritet kvinnliga respondenter.  

Dessa svar är i tydlig enighet med den stora statistiska undersökningen som genomförs av 
posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research, vilken pekar ut just kläder 
och böcker som dom vanligaste köpen på internet. I statistiken ser vi också att hemelektronik, 
filmer och CD skivor är bland de vanligaste köpen för ett riksrepresentativt urval 
konsumenter. Även i Eriksson & Florells undersökningen ser vi att hemelektronik, musik och 
filmer finns bland köpen som deras respondenter gjorde på internet.  På denna punkt har vi 
fått ett annorlunda resultat från våra respondenter som till synes avviker från riksgenomsnittet. 
Detta kan motiveras med att våra respondenter återigen endast består av studenter, som också 
har en lägre inkomst än riksgenomsnittet. Filmer och musik finns tillgängligt på internet 
gratis, och med tanke på att studentens ekonomi svagare kan vi rimligtvis göra antagandet att 
en student prioriterar att konsumera musik och film genom kostnadsfria alternativ.  

Vad gäller köp av hemelektronik, som befinner sig på fjärde plats i hela Sverige, kan vi 
återigen se på studenters geografiska förutsättningar. I samband med antagning till universitet 
eller högskola kan en student ofta bli tvungen att flytta till en ny ort, där studierna kommer 
äga rum. På dessa orter finns ofta temporära studentbostäder som studenter enkelt kan flytta in 
i och ackommodera sig i. En anledning till varför studenter inte prioriterar hemelektronik i sin 
budget kan vara att de inte har för avsikt att stanna på orten utöver deras studietid, och hellre 
önskar anskaffa sig ett bohag efter studierna när de börjar arbeta. Att studenter har lägre 
inkomst anser vi är också en bidragande faktor även i detta fall, då studenten rimligtvis kan 
använda sig utav redan befintlig hemelektronik såsom mobiltelefon och dator, som studenten 
anskaffat sig tidigare.  
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Sökprocess 
För att genomföra ett köp på internet är det nödvändigt att konsumenten besöker minst en 
hemsida. En kommersiell hemsida på internet är ofta knuten direkt till en återförsäljare, men 
det finns även hemsidor som agerar mellanhänder för ett flertal återförsäljare och tillverkare. 
Det finns även sidor som skapar en virtuell andrahandsmarknad för varor på internet, som till 
exempel Blocket.se, dock är denna typ av hemsidor inte relevanta för vår studie då vi 
avgränsar oss till B2C.  

På frågan om hur många hemsidor våra respondenter besöker under sin förberedelseprocess 
svarade majoriteten att de besökte mellan två till fyra sidor. En del av respondenterna nämnde 
också här att antalet besökta hemsidor i hög grad var beroende på hur stort köpet var. Ett 
större köp av en dyr vara kunde alltså innebära att flera hemsidor besöktes i jämförelse med 
ifall respondenten skulle köpa en billigare vara. Detta resonemang fördes även i Eriksson & 
Florells undersökning, dock angav deras respondenter att de normalt besökte mellan tre till 
fem hemsidor innan de genomförde köpet. Detta ser vi som en marginell skillnad, men den 
skulle kunna motiveras med att studenter i allmänhet är mer vana internetanvändare än 
riksgenomsnittet, och därför kan söka information effektivare på internet. En annan 
motivation till denna skillnad kan finnas i att studenter i mindre utsträckning köper varor med 
hög prisnivå. Enligt tidigare förda resonemang besöks flera hemsidor desto dyrare köpet är, 
och eftersom studenters inkomst är lägre än riksgenomsnittet kan vi rimligen anta att studenter 
spenderar mindre av sina pengar på dyra varor.  

Den respons vi fick från våra respondenter pekar också på att den befintliga kunskapen om en 
vara eller ett köp också har stor inverkan på hur många sidor man besöker, och på hela 
sökprocessen. Under intervjuerna fick vi intryck av att respondenterna agerade självsäkrare 
ifall de hade utfört liknande köp tidigare. Detta kan antyda på att de innehar intern 
information om varan och känner sig säkra i sin position som konsument. I de fall vår 
konsument hade mycket intern information besöktes alltså färre sidor, och dom sidor som 
besöktes var framför allt i syfte att jämföra priser.  

En köp-situation som våra respondenter också nämnde, vilket inte berördes i tidigare studier 
som vi hade gått igenom, var när denne skulle göra ett köp utav många varor samtidigt. I 
dessa fallen besökte respondenterna flera sidor för att hitta det bästa paketpriset. En betydande 
faktor vid köp på internet är leveranskostnaden för en vara, speciellt vid köp av varor som 
måste fraktas från utlandet. Då önskar konsumenten köpa så många varor som möjligt som 
kan läggas på en och samma leverans, istället för att köpa varorna separat och betala frakt för 
var och en.  

I övrigt kan vi inte se någon genomgående trend hos respondenterna på hur dessa söker 
information på internet. Förutom ovan nämnda gemensamma drag, så präglades sökningen av 
personliga preferenser och individuella uppfattningar om vad som är bäst att göra. 
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Andra personers påverkan vid köp 
Nio av tio respondenter uppgav att de blir påverkade av andra personers åsikter i sina köp. 
Respondenterna blev påverkade av allt ifrån råd från vänner till användarrecensioner på 
internet. I enighet med Solomons teori om externa informationskällors roll i köpprocessen, så 
upplevde våra respondenter olika mycket värde i informationen beroende på varifrån den 
kom.  

En övervägande majoritet respondenter uppgav att nära vänners och familjemedlemmars 
åsikter påverkade de mest. Nära vänners åsikter verkar dock ha mest påverkan på våra 
kvinnliga respondenter, när flera manliga respondenter svarare att de lyssnar till 
expertutlåtanden och mera kunniga personers utlåtande. Denna skillnad kan ha att göra med 
vad de bägge grupperna köper för varor på internet. De flesta kvinnliga respondenterna 
uppgav också att de handlar kläder och hårvårdsprodukter på internet, det gjorde bara en 
manlig respondent. Då skulle vi kunna föreställa oss att våra kvinnliga respondenter förlitar 
sig på vänners smakråd och rekommendationer vad gäller klädköp på internet, då just kläder 
kan tänkas vara ett vanligare förekommande samtalsämne bland kvinnliga umgängen jämfört 
med männen. 

En genomgående uppfattning bland de flesta av våra respondenter är att de påverkas av 
åsikter av personer som själva har genomfört ett liknande köp, i synnerhet om respondenten 
har en god relation till personen. Många respondenter gav intryck av att de är benägna att 
rådfråga en mera kunnig person, också i förebyggande syfte för att inte upprepa deras 
eventuella misstag vid köp över internet. Tre av respondenterna uttryckte även att de 
uppskattade återförsäljare som tillhandahöll tidigare köpares användarrecensioner på deras 
hemsidor, och att detta också gav intrycket att återförsäljaren var pålitlig då dom tillät öppen 
kritik av deras produkter direkt synligt på deras sida.   

 

Förtroende och val av återförsäljare 
Samtliga respondenter svarare att de helst köper av återförsäljare som de redan känner till. I 
Eriksson & Florells studie var resultatet likartat. I de fall som konsumenten tidigare har 
genomfört ett köp av en viss återförsäljare, anskaffa sig konsumenten intern information som i 
kommande informationssökningar kommer påverka köpprocessen. Våra respondenter 
associerade köp från redan bekanta återförsäljare med att vara ett mindre risktagande, och att 
vara mer bekvämt då man ofta har sparade adressuppgifter för leverans på återförsäljarens 
hemsida.  

Ingen av våra respondenter hade en direkt negativ syn på att köpa från en ny återförsäljare, 
men upplevde större osäkerhet i samband med detta. För att respondenterna skulle känna 
förtroende för en obekant återförsäljare var ryktet och den upplevda intrycket av 
återförsäljaren avgörande faktorer. Dessa faktorer kan i hög grad påverkas av extern 
information såsom tips från vänner, men även återförsäljaren i sig kan påverka konsumentens 
intryck. Genom att ha trygga betalsätt, en professionellt utformad hemsida och tydlig 
information kan återförsäljaren framställa sig själv som seriös och pålitlig.  
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Våra respondenter antydde också på att de upplevde större förtroende för en återförsäljare 
som marknadsförde sitt varumärke i annonser och annan reklam. Denna exponering bidrar till 
att konsumenterna bekantar sig med återförsäljaren och i viss mån associerar återförsäljaren 
med andra redan kända återförsäljare som marknadsför sig själva på samma sätt.  

 

Impulsköp 
Nio av tio respondenter svarade att de har impulshandlat på internet. Dessa köp skiljer sig från 
vanliga köp på så sätt att de inte var planerade på förhand, och därför förkortas köpprocessen 
avsevärt vid impulsköp. För våra respondenter skedde impulsköpen i en kontext där prisnivån 
var väldigt låg, det fanns utrymme i konsumentens ekonomi och att köpet upplevdes som 
väldigt lönsamt även fast det inte var förutbestämt.  

Inför ett impulsköp uppgav våra respondenter att de kände positiva känslor, vilka också 
bidrog till impulsköpet. En del av respondenterna nämnde också att impulsköpen ofta ägde 
rum i samband med andra köp som var planerade. En del återförsäljare utformar sina 
hemsidor på ett sådant vis att en konsuments sökningar på hemsidan också visar relaterade 
produkter som tidigare kunder har köpt i samband med köpet av varan som de faktiskt sökte 
efter. Dessa relaterade produkter är ofta avsevärt billigare än den sökta varan, och är av 
kompletterande karaktär. En relaterad produkt kan till exempel vara ett fodral, matchande 
accessoar eller andra varor som kan anses vara av intresse för konsumenten. Detta är en 
medveten säljmetod som återförsäljare använder sig utav för att dra fördel av kundens närvaro 
på hemsidan och känslomässigt positiva inställning.  

Vi ser liksom Eriksson & Florell att våra respondenters positiva känslor för ett planerat köp 
kan leda till ett oplanerat impulsköp, vilket förstärker de positiva känslorna ytterligare. I detta 
känslomässiga tillstånd får återförsäljaren ett informationsövertag då konsumenten oftast inte 
gör en separat informationssökning för varan som blir subjekt för impulsköpet.  

Efter köpet upplevde dock flertalet respondenter negativa känslor för impulsköpet, och ansåg 
köpet vara onödigt. Vi fick intrycket av att våra respondenter var nöjda med impulsköpet för 
stunden, men att de efteråt insåg att köpet var utöver deras egentliga behov. Ändå uppgav de 
flesta att de förmodligen skulle impuls-köpa på internet i framtiden. Under intervjuerna fick vi 
intrycket av att respondenterna hade en ödmjuk inställning till sin egen förmåga att handla 
rationellt vid impulsköp, och att den temporära upplevda positiva känslan delvis motiverade 
ett egentligen onödigt köp.   

 

Upplevda nackdelar med Internet-handel 
Samtliga respondenter i vår undersökning kunde nämna en eller flera nackdelar med köp på 
internet. En nackdel som de flesta respondenterna kände igen berörde returnering av varor. 
Detta kan handla om kläder som inte passade, en produktegenskap som inte stämde överens 
med återförsäljarens information eller helt enkelt att konsumenten ångrar köpet. I Sverige har 
konsumenten ett bra konsumentskydd vid distansköp, som gör det möjligt för konsumenten 
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att inom en begränsad tidsfrist returnera varan oavsett anledning. Dock måste konsumenten i 
de flesta fall stå för fraktkostnaden som uppstår vid returen. En del av våra respondenter gav 
intryck utav att returnering knappt var lönsamt vid billigare köp, då man hellre behöll en 
oönskad vara istället för att stå för fraktkostnaden tillbaka till säljaren. 

Vi upplevde att respondenterna hade olika attityd mot returneringsförfarandet som helhet. En 
del av respondenterna, särskilt de som var rutinerade klädköpare, hade mindre negativ 
inställning till att returnera. Tvärtom sågs detta som en möjlighet att lämna tillbaka produkter 
som inte passar, vilket inte alltid är möjligt att göra efter ett köp vid traditionell handel. En 
annan del av respondenterna upplevde returneringsprocessen som någonting negativt och 
omständligt.   

En annan återkommande nackdel som våra respondenter associerar med köp på internet är att 
man inte kan prova eller fysiskt bedöma den produkt man har för avsikt att köpa. Detta kan 
vara den största nackdelen med e-handel jämfört med traditionell handel. Möjligheten finns 
att hitta produkten man har för avsikt att köpa i en fysisk butik, och sedan köpa den över 
internet. Dock skulle detta strida mot de fördelar som ligger till grund för varför våra 
respondenter väljer att handla på internet, nämligen bekvämligheten.  

Vad vi dock ser som den mest allvarliga nackdelen med handel på internet är respondenternas 
syn på oseriösa aktörer. Lättillgängligheten på internet har bidragit till en mycket positiv 
utveckling för e-handeln, men den kan i vissa fall uppfattas som en risk för att bli bedragen. 
Under intervjuerna med våra respondenter fick vi intrycket att ett orosmoment kunde uppstå, 
speciellt vid köp ifrån okända återförsäljare, när betalning hade gått igenom fram tills att 
varorna blev levererade. Under denna tid vilar allt ansvar på återförsäljaren och konsumenten 
måste förlita sig på säljaren.  

Vidare finns risken för att återförsäljaren blir utsatt för dataintrång av personer som har för 
avsikt att komma åt kundregister med information om konsumenters betalsätt och 
personuppgifter. Sådana intrång i dataregister sker olagligt och är förhållandevis ovanliga, 
men det förekommer. Hur konsumenten upplever säkerheten i köpet är avgörande för val av 
återförsäljare, och kan också till viss del förklara varför respondenterna kände sig tryggare 
med att handla hos större och mer kända återförsäljare då dessa rimligtvis har lagt ner större 
resurser på att garantera säkerheten för deras kunder. 
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Slutsatser 
I denna del kommer vi sammanfatta de slutsatser som vi anser kan dras ifrån resultatet av 
denna undersökning. Vi kommer nämna de implikationer som vi tror denna studie kan ha för 
konsumenter och e-handlare. Vi kommer även redogöra studiens bidrag till 
forskningsområdet.  

 
Sammanfattning av resultaten 
Resultaten i detta kapitel har sin grund i intervjuerna som genomfördes med de tio 
respondenterna.  Vi   kommer   i   detta   kapitel   referera   till   dessa   som   ”studenter”,   och med det 
avser vi studenter som en konsumentgrupp i en svensk mellanstor stad.  

Studenters förberedelse vid köp på internet karaktäriseras av individuella preferenser och 
brukar under de flesta omständigheter baseras på studentens egna erfarenheter från tidigare 
genomförda köp på internet. Förberedelserna inför ett köp på internet sker både på internet 
och utanför internet. I det senare fallet söker studenten information i sin fysiska omgivning, 
detta innefattar vänner, experter och fysiska butiker. Hur studenten fördelar sin förberedelse 
mellan internet och fysisk omgivning kan bero på hur mycket kunskap studenten har om 
köpet, och hur allvarligt studenten förhåller sig till risken för fel köp eller andra oönskade 
konsekvenser av att studenten uteslöt information från sin fysiska omgivning. Förberedelserna 
som studenter utför på internet innefattar att studenten besöker i snitt två till fyra unika 
hemsidor. Antalet besökta hemsidor beror först och främst på köpets prisnivå och produktens 
egenskaper. Köp av en billig standardiserad produkt innefattar en mindre omfattande 
sökprocess jämfört med en dyrare mer avancerad produkt. 

I den externa informationssökningen uppger studenterna att de blir mest påverkade av 
personer som de har en nära relation till, vänner och familjemedlemmars åsikter påverkade 
studentens påverkade i stor grad köpprocessen. I en förhållandevis mindre utsträckning blev 
studenterna också påverkade av personer på internet som de egentligen inte har någon relation 
till men som tidigare har genomfört ett liknande köp och har lämnat användarrecensioner 
tillgängliga för kommande köpare. Även expertutlåtanden på diverse hemsidor påverkade 
studenternas beslut, dock förhöll sig studenterna kritiska till information som hade sitt 
ursprung i kommersiella syften.   

I samband med val av återförsäljare prioriterade studenterna redan för dom kända 
återförsäljarna, speciellt om de vid tidigare tillfällen har köpt ifrån detta företag. Inget direkt 
negativt förhållningssätt uppvisades mot okända återförsäljare, och beslutet kunde under vissa 
omständigheter falla på just dessa återförsäljare. Då studenten upplevde att den okända 
återförsäljaren var pålitlig, och om de kunde erbjuda ett bättre pris eller några andra fördelar 
såsom snabbare leverans eller bekvämare betalsätt, kunde studenterna mycket väl tänka sig att 
köpa från den okända återförsäljaren.  

En övervägande majoritet studenter uppfattade själva att de genomfört impulsköp på internet. 
Definitionen på vad ett impulsköp är lämnade vi åt var och en av respondenterna att själv 
bestämma, men studenterna hade en enhetlig uppfattning om denna typ av köp.  
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Varor som blev köpta under impulsköpen var från början oönskade, men hamnade i 
varukorgen huvudsakligen på grund av de positiva känslorna som studenten upplevde vid 
köpet. Impulsköpen ägde oftast rum i samband med ett planerat köp, och varan som köpte 
under impuls kunde oftast relatera till varan som köptes i det planerade köpet.  

De nackdelar som studenterna förknippade med köp på internet berörde 
returneringsförfarandet, att varan inte kunde upplevas och bedömas fysiskt, och att studenten 
upplevde ett visst risktagande vid köp på internet som i synnerhet förknippades med oseriösa 
aktörer på marknaden.  

 

Viktigaste slutsatser 
Baserat på vår undersökning och den studie av studenters förberedelser inför köp på internet 
har vi dragit följande slutsatser som vi anser vara representativa för studenter i en mellanstor 
svensk stad. Nedan stående slutsatser återkopplar vi också till de frågeställningar som finns i 
problemformuleringen.  

- Vad i förberedelseprocessen påverkar konsumenter att fatta köpbeslut? 
Studenters förberedelse inför köp på internet präglas i hög grad av tidigare 
erfarenheter och personliga preferenser.  
 

- Vilken information söker konsumenter innan de genomför ett köp online?  
Informationssökningen består mestadels av pris- och kvalitetsjämförelser. Även kan vi 
se att återförsäljarens rykte beaktas. 
 

- Var och hur söks denna information? 
Studenters förberedelse inför köp på internet utförs både på och utanför internet.  
 

- Hur värderar konsumenterna information och övrigt som behandlas i förberedelserna 
till köpet? 
Studenter blir i förberedelserna utanför internet i hög grad påverkade av personer som 
de har en nära relation till. 
 

Utöver den ursprungliga problemformuleringen kan vi i denna studie påpeka ytterligare tre 
relevanta slutsatser som är av stor betydelse för studenters förberedelser inför köp på internet.  
 

- Studenter förknippar köp på internet med både positiva och negativa känslor.  
 

- De positiva känslorna kan leda till impulsköp av produkter som är relaterade till det 
planerade köpet. 
 

- De negativa känslorna förknippas ofta med returneringsförfarandet, osäkerhet på 
varans egenskaper och ekonomiska risker.  
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Komparativa slutsatser 
De skillnader vi främst kan se mellan vår egen studie och den utförd av Florell & Eriksson 
anser vi vara den ekonomiska faktorn som ligger till grund i skillnader i köpbeteendet. Då 
Florell & Eriksson studie innefattar respondenter med olika ekonomiska förutsättningar, som 
ska vara representativa för ett riksgenomsnitt. Vår studie har däremot haft som målsättning att 
undersöka studenters köpbeteende på internet där alla respondenter har en liknande 
ekonomisk situation. En skillnad som vi kan identifiera är skillnaden mellan varorna som 
studenterna handlar, då det inte rör sig om större summor bland studenterna medans 
respondenterna i studien av Florell & Eriksson där det förekommer köp av högre belopp. 
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Implikationer för studenter 
Studiens implikation vill vi främst rikta mot studenter. Studenter kan använda vår 
undersökning som beslutsunderlag i syfte att genomföra mer välinformerade köp på internet.  

Bekvämligheten som handel på internet medför kan medföra att köparen upplever köpet som 
väldigt enkelt och man kan lätt förbise aspekter av köpet som man annars inte gör vid ett 
traditionellt köp i en fysisk butik. Vår studie kan för en student bidra till att köpet sätts i 
perspektiv mot vår undersökning, och att studenten får mer insikt i köpprocessen som leder 
fram till ett köp. Genom att ta del av vår undersökning tror vi att studenter kan få mer 
beslutsunderlag för att genomföra bättre informerade köp. 

Vår slutsats är att studenter i stor utsträckning blir påverkade av sina känslor vid köp på 
internet, känslor som i mer eller minder utsträckning blir framkallade av återförsäljares 
säljstrategier och marknadsföring. Vår studie kan bidra till att studenter blir mera medvetna 
om känslornas roll i deras köpprocess, och att studenter får en mer objektiv överblick på sitt 
agerande vid köp på internet.  

 

Implikationer för e-handlare 
För e-handlaren kan denna studie bidra till ökad förståelse om studenters förberedelser inför 
köp på internet. För e-handlare är det av stor betydelse att förstå varför konsumenter väljer att 
genomföra sina köp på internet jämfört med fysiska butiker, och utefter denna förståelse 
utforma sina hemsidor och marknadsföring. I syfte att anskaffa sig konkurrensfördelar bör e-
handlare efter bästa förmåga alltid anpassa sig till konsumenters behov och till förändringar 
på marknaden i helhet.  

Vår studie kan för e-handlare belysa att studenters agerande vid köp på internet ofta är 
vanemässigt, och att e-handlaren har mycket att vinna på att bli en del av dessa vanor. Genom 
att öka bekvämligheten kan e-handlaren behålla kunder som i första hand har en benägenhet 
att agera rutinmässigt.  

En faktor som är av stor betydelse vid studenters val av återförsäljare ligger i återförsäljarens 
intryck av säkerhet och pålitlighet. Detta tror vi är en av de största utmaningar som speciellt 
mindre och okända återförsäljare måste övervinna. Vi tror att denna studie kan förklara de 
risker studenter förknippar med köp på internet, och bidra till att e-handlare vid utformning av 
sin hemsida och marknadsföring bättre kan överblicka de moment som studenter upplever 
som kritiska vid val av återförsäljare.  
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Förslag till vidare studier 
I samband med denna studies utveckling har vi upplevt att forskningsområdet är väldigt brett, 
och att vårt syfte och avgränsningar har uteslutit en del mycket intressanta infallsvinklar som 
mycket väl kan vara subjekt för vidare studier.  

Vi tror att våra resultat skulle kunna skilja sig markant ifall undersökningen hade ägt rum på 
en större ort, som då skulle anses vara en större geografisk marknad för flertalet återförsäljare. 
Det vore intressant att genomföra samma undersökning i en storstad och jämföra resultaten 
från den studien med vår egen, och på så sätt belysa skillnaden i studenters förberedelser vid 
köp på internet beroende på det lokala utbudet. 

Ett annat område som vi fann vara betydande vid köp på internet vad impulsköpen som en 
övervägande majoritet respondenter själva uppgav att de genomförde. Vi upplever impulsköp 
som ett diffust begrepp och tror att de vore intressant att genomföra en studie som har som 
syfte att konkretisera denna typ av köp och undersöka de underliggande psykologiska 
aspekterna vid impulsköp. 

Vi avgränsade vår studie till enbart B2C marknaden, alltså de köp som uppstår endast mellan 
företag och konsumenter på internet. Men vi anser att internet i stor utsträckning har bidragit 
till att konsumenter har fått större möjlighet att köpa varor i andra hand från andra 
konsumenter. Vi menar att denna andrahandsmarknaden har en betydande inverkan på B2C 
marknadens utveckling, och att speciellt studenter är villiga att söka efter varor på en 
andrahandsmarknad givet deras lägre inkomst och studiernas temporära natur.   
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Bilaga 1-Frågeguide 
Varför handlar du på Internet? 

Vilka är de främsta fördelarna med att handla på Internet? 

Vilka typer av produkter handlar du när du handlar på Internet? Vilka handlar du inte? 

Berätta om ett internet-köp du gjort nyligen. 

Vad hade du för kunskap om produkten innan du började söka efter den på Internet? 

Ser förberedelserna olika ut beroende på vilken typ av produkt du ämnar att köpa? 

Hur många olika hemsidor besöker du vanligtvis innan du genomför ett köp? 

Jämförde du priser? 

Jämförde du återförsäljare? 

Tittar och känner du på varan i en fysisk butik innan köp? 

Söker du information i bloggar, forum eller använder andra sociala medier i dina förberedelser? 

Hur mycket skulle du säga att andras åsikter påverkar dig i dina köpbeslut? 

Vems åsikter påverkar dig mest? 

Köper du genom redan för dig bekanta återförsäljare eller söker du även upp andra 
återförsäljare? 

Vad krävs för att du ska få förtroende för en e-handlare? 

Har du någonsin impulshandlat något på Internet? Berätta. 

När, hur och i vilket sammanhang sker detta? 

Har du någonsin känt positiva eller negativa känslor inför ett köp på Internet? 

Vad tror du att detta beror på?   

Hur kände du dig efter att du genomförde köpet? 

Hur tror du att det har påverkat senare köp? 

Vilka är de främsta nackdelarna med att handla på Internet? 

Tror du att dina internetköp hade inträffat oftare ifall du hade en bättre ekonomi än din befintliga 
studentekonomi? 

 


