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Sammanfattning 

 

Titel: Konsumentens upplevda risk inför onlineköp - En kvalitativ studie om riskupplevelsen 

inom e-handel  

Författare: Ritu Johal 

Handledare: Pejvak Oghazi 

Examinator: Carina Holmberg 

Bakgrund: En stadig växande e-handel har medfört förändringar hos konsumenternas 

beteende. Forskning inom detta blir därmed allt mer viktigare för onlinebutikerna, eftersom 

god insikt i beteendet hos konsumenterna genererar konkurrensfördelar. Konsumenternas 

beteende påverkas av flera faktorer och en av faktorerna är upplevd risk, som kan utgöra ett 

hinder i konsumenternas köpbeslut. Upplevd risk har en större inverkan på konsumenter vid 

e-handel än vid fysisk handel och det beror på att den fysiska interaktionen saknas vid e-

handel. Därmed blir det allt viktigare för onlinebutikerna att skapa en förståelse över vad som 

får konsumenterna att uppleva en risk samt hur de kan reducera den upplevda risken hos 

konsumenterna. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka konsumenternas upplevda risker och 

förtroende inför onlineköp av skor genom att studera konsumenternas beteende. 

Metod: Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med en deduktiv 

forskningsansats. Studiens empiriska material har samlats in via åtta semistrukturerade 

intervjuer med respondenter mellan 22-27 år, bosatta i Stockholm.  

Slutsats: Studiens resultat visade att produktrisken, finansiella risken, psykologiska risken, 

tidsrisken samt den sociala risken förekommer hos konsumenter inför onlineköp av skor. 

Vidare visade studien att konsumenter med ett socialt konsumentbeteende har större tendens 

att uppleva en social risk samt att konsumenter med ett rationellt konsumentbeteende har 

större tendens att uppleva en psykologisk risk. Studien visar även på att förtroende är en 

viktig faktor för konsumenterna inför onlineköp av skor eftersom gott förtroende reducerar de 

upplevda riskerna. Onlinebutikerna bör därmed kräva BankID-verifiering vid betalning, ha ett 

gott rykte, erbjuda generös returpolicy samt ha bra produktbeskrivningar då dessa faktorer 

visade sig vara mest signifikanta för konsumenterna inför onlineköp av skor. 

Nyckelord: Upplevd risk, konsumentrisk, e-handel, förtroende, konsumentbeteende och 

returpolicy. 

 



 

Abstract  

 

Titel: Consumer perceived risk for online purchase- A qualitative study on the risk 

experience in e-commerce 

Author: Ritu Johal 

Advisor: Pejvak Oghazi 

Examinator: Carina Holmberg 

Background: An ever-increasing e-commerce has led to changes in consumer’s behavior. 

This means that research about this phenomenon is becoming increasingly central, as good 

insight into consumer behavior generates competitive advantages. Consumer behavior is 

influenced by several factors, and one of the factors is the perceived risk, which could 

constitute an obstacle to consumer purchasing decisions. A perceived risk has a greater impact 

on consumers in e-commerce than in physical commerce due to the lack of physical 

interaction in e-commerce. Thus, it becomes increasingly important for online stores to 

understand what causes consumers to experience risk and how they can reduce consumers 

perceived risk. 

Purpose: The purpose of this study is by examining consumer’s behavior to investigate 

consumer’s perceived risks and trust for online shopping of shoes. 

Methodology: This study is based on a qualitative research strategy with a deductive research 

approach. The empirical material of the study has been collected via eight semi-structured 

interviews with respondents between 22-27 years located in Stockholm. 

Conclusion: The study's empirical evidence shows that product risk, financial risk, 

psychological risk, time risk and social risk occur with consumers for online shopping of 

shoes. Furthermore, the study showed that consumers with social consumer behavior have a 

greater tendency to experience a social risk and that consumers with a rational consumer 

behavior are more likely to experience a psychological risk. The study also shows that trust is 

an important factor for consumers for online shopping of shoes as good faith reduces the 

perceived risk. Online stores should therefore require BankID-verification upon payment, 

have a good reputation, provide generous return policy, and have good product descriptions as 

these factors proved to be most significant to consumers for online shopping of shoes 

Keywords: Perceived risk, consumer risk, e-commerce, consumer trust, consumer behavior 

and returnpolicy 
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1. Inledning  
 
I detta avsnitt presenteras först studiens bakgrund och problemdiskussion som kommer ge 

läsarna en introduktion av ämnet som studien kommer handla om. Därefter presenteras 

studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar  

 

1.1 Bakgrund 
 
Inom kommunikations- och informationsteknologin har det de senaste decennierna skett 

enastående framsteg vilket har förändrat stora delar av den svenska befolkningens beteende. 

Via nya digitala plattformar kan avståndet mellan människor överkommas genom ett 

knapptryck och detta har möjliggjorts med hjälp av framväxten av internet, som har haft en 

stark tillväxt sedan 1990-talet. Det var under den perioden internet fick sitt stora genombrott 

och en av anledningarna till detta var introduktionen av World Wide Web (Allen 2012; 

Arshad, Zafar, Fatima & Khan 2015; Konkurrensverket 2017; Hellström, Hjort, Karlsson & 

Oghazi 2017; Nationalencyklopedin 2018). Framväxten av internet har bidragit till 

uppkomsten av elektronisk handel, mer känd som e-handel, som i sin tur har bidragit till att 

konsumenter kan handla varor från i stort sett hela världen (Safari 2014). Konsumenter har 

därmed många valmöjligheter vid e-handel eftersom onlinebutiker från hela världen är 

tillgängliga för dem (Jarvenpaa, Tractinsky & Saarinen 1999).  

 

E-handel omfattar all handel av varor, tjänster och information som genomförs med hjälp av 

internet (Oliveira, Alhinho, Rita & Dhillon 2017) och den svenska e-handeln har haft en 

markant tillväxt de senaste åren (E-barometern 2017). Orsaken till detta är att allt fler svenska 

konsumenter väljer att genomföra sina köp på nätet då ungefär två tredjedelar av den svenska 

befolkningen konsumerar på nätet varje månad. År 2003 var omsättningen för e-handeln i 

Sverige 4,9 miljarder kronor och år 2017 hamnade omsättningen på 67 miljarder kronor, 

vilket innebär en ackumulerad ökning på 15 % från föregående år 2016 (Ibid).  Kläd- och 

skobranschen är den populäraste branschen inom e-handeln bland svenska konsumenter och 

ungefär var tredje vara som säljs online är antingen kläder eller skor. Andra populära 

branscher inom e-handeln är skönhets- och hälsobranschen, mediabranschen samt 

hemelektronikbranschen (E-barometern 2017; Hellström et al. 2017).  
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De främsta anledningarna till varför konsumenter på senare tid förändrat sitt köpbeteende och 

flyttat sin konsumtion online är för att de enklare kan köpa den billigaste varan, de sparar tid, 

det är smidigare samt att de slipper långa köer (Javadi, Dolatabadi, Nourbakhsh, Poursaeedi 

2012). Dessutom är onlinebutikerna öppna dygnet runt vilket ger konsumenterna en möjlighet 

att handla den tid som passar dem bäst (Ibid). E-handelns tillväxt har därmed resulterat i 

förändringar hos konsumenternas beteende och studier indikerar att konsumenternas 

köpbeteende online inte är enhetliga (Hjort, Lantz, Ericsson & Gattorna 2013). Konsumenter 

har individuella krav när det kommer till faktorer såsom leveranser och returer, vilket ger 

onlinebutikerna en utmaning i att uppfylla varje konsuments individuella krav (Ibid). Därmed 

blir forskningen om konsumentbeteende allt mer centralt då god insikt om beteende hos 

konsumenter kan generera konkurrensfördelar (Taylor 1974). Konsumenternas beteende 

påverkas av olika faktorer, en av dessa är den risk som upplevs inför ett onlineköp (Ibid). 

Taylor (1974) menar att konsumentens upplevda risk är en del av konsumentbeteendet och 

påverkar köpbeslutet, vilket leder till att det blir allt viktigare för onlinebutiker att studera och 

skapa en förståelse för konsumenternas upplevda risker inför ett onlineköp. Detta för att 

kunna få ett helhetsperspektiv kring konsumenternas köpbeteende online (Korgaonkar & 

Karson 2007). 

1.2 Problembakgrund 
 

Det är vanligt att konsumenter upplever en risk inför ett onlineköp. Den upplevda risken kan 

hindra genomförandet av ett köp, vilket resulterar i att konsumenter kan avstå från ett köp 

som de egentligen är i behov av (Florea 2015). Risker existerar enbart inte vid e-handel, utan 

konsumenter har upplevt risker sedan begynnelsen av fysisk handel mellan människor. Vid e-

handel finns det dock fler upplevda risker vilket bland annat beror på att konsumenter inte 

fysiskt kan inspektera varan innan köpet samt att konsumenter inte erhåller den köpta varan i 

samband med betalningen. Vilket kan leda till att konsumenter upplever en större osäkerhet 

för vissa faktorer som inte haft en betydelse vid fysisk handel. Några av dessa faktorer som 

kan skapa en upplevd risk för konsumenter är betalning på nätet, osäkerhet om produkten 

levereras i tid eller orolighet om att produkten levereras i gott skick (Kim, Ferrin & Rao 

2008). 

  

Den upplevda risken inför ett onlineköp kan vara överväldigande och medföra en stor oro för 

konsumenter, vilket är ett problem (Dachyar & Banjarnahor 2017). Onlinebutikerna behöver 
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därmed skapa riskreducerande åtgärder som stärker konsumenternas förtroende inför ett 

onlineköp (McKnight & Chervany 2002), eftersom förtroende är en faktor som reducerar 

konsumenternas upplevda risk vid ett köp (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Enligt Kim & 

Byramjee (2014) är e-handeln en bit ifrån att nå sin fulla potential och en av huvudorsakerna 

till det är just brist på förtroende. Trots att e-handelns tillväxt har varit växande sedan 

introduktionen år 1993 (Kim & Byramjee 2014) utgör fortfarande e-handeln en liten del av 

den totala detaljhandeln i Sverige enligt Konkurrensverket (2017). För att e-handeln skall 

utgöra en större del av den svenska detaljhandeln behöver e-handeln övervinna många 

barriärer (Svensk Handel 2017). En av dessa barriärer kan vara att reducera konsumenternas 

upplevda risker inför onlineköp. Konsumenternas upplevda risker vid e-handel är ett ämne 

som har studerats av flertalets forskare, där de har resonerat att den upplevda risken skiljer sig 

från konsument till konsument samt att förtroende är en faktor som kan reducera den 

upplevda risken vid köpet (Ko, Juan, Kim & Shim 2004; Mukhopadhyay & Setaputra 2007; 

Masoud 2013; Dai,Forsythe & Kwon 2014; Arshad et al.2015; Florea 2015). Dock har inte 

många studier påträffats som undersöker konsumenternas upplevda risker och förtroende inför 

onlineköp av skor. Eftersom skor är bland de populäraste varorna inom e-handeln anses det 

vara angeläget att med hänsyn till konsumenternas beteende undersöka konsumenternas 

upplevda risker och förtroende inför onlineköp av skor. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka konsumenternas upplevda risker och förtroende inför 

onlineköp av skor genom att studera konsumenternas beteende. 

1.4 Frågeställningar 
 

Följande tre frågeställningar har tagits fram: 

 

 Vilka är de förekommande upplevda riskerna hos konsumenterna inför onlineköp av 

skor? 

 Vilket samband finns det mellan konsumentbeteende och de upplevda riskerna hos 

konsumenterna? 

 På vilket sätt kan förtroendet hos konsumenterna inför onlineköp av skor påverkas av 

onlinebutikerna? 
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2. Teori 
 

Nedan presenteras studiens teoretiska referensram som är uppdelad i tre delar. Första delen i 

kommer fördjupa sig inom konsumenternas beteende vid e-handel, där det bland annat 

presenteras fyra olika teorier om konsumentbeteenden. I andra delen av teoriavsnittet 

kommer begreppet upplevd risk att förklaras samt presenteras sju typer av risker en 

konsument kan uppleva inför onlineköp. I sista delen av teoriavsnittet förklaras begreppet 

förtroende samt presenteras faktorer som kan öka konsumenternas förtroende vid ett 

onlineköp. 

  

2.1 Sökbeteende  
 

Uppkomsten av internet har gjort det enklare för konsumenter att söka efter information vid e-

handel då de enkelt kan jämföra alternativ och priser (Rowley 2000). Söka efter information 

inför köp är en del av konsumenternas köpprocess och informationssökningen inkluderar både 

den interna- samt den externa informationen (Peterson & Merino 2003). All information 

konsumenten hämtar från sitt minne avser intern information, vilket bland annat kan vara 

tidigare erfarenheter från onlineköp (Chen, Chen & Huang 2012). Den externa informationen, 

är däremot den information konsumenten inhämtar från andra källor än sitt minne. Syftet med 

att inhämta extern information är att reducera den upplevda risken som kan upplevas inför ett 

köp (Peterson & Merino 2003). Exempel på extern information en konsument kan inhämta är 

bland annat produktbeskrivningar på nätet samt tidigare erfarenheter från familj, vänner eller 

andra konsumenter (Chen, Chen & Huang 2012). 

  

Sökverktyg utgör en viktig faktor för konsumenterna och spelar en viktig roll i deras beteende 

(Rowley 2000). Konsumenternas kunskapsnivå för dessa sökverktyg spelar stor roll för 

sökprocessen (Moon 2004). Detta eftersom en effektiv sökprocess gör att konsumenten 

därmed vågar ta del av nya sökkanaler vilket möjliggör snabbare sökprocess vid köpprocessen 

(Ibid). 
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2.2 Konsumentbeteende 
 
Konsumenternas beteende vid konsumtion har förändrats i samband med e-handelns tillväxt 

(PostNord 2016; Hellström et al. 2017). Konsumera innebär att handla varor, begreppet 

innebär även förbruka och förstöra varor. Efter att varorna konsumeras förstörs dem då de 

ofta slits ut. Detta leder till att konsumenten får nya köpbegär, eftersom människor alltid får 

nya behov som behöver tillfredsställas (Bauman 1998).  Konsumtion kan täcka konsumentens 

behov inom flera olika aspekter. Bjurström, Forsnäs och Ganetz (2000) hävdar att konsumtion 

handlar bland annat om drömmar, estetik, kommunikation, social och psykisk identitet. Nedan 

presenteras fyra teorier om fyra olika konsumentbeteenden. 

 

2.2.1 Rationellt konsumentbeteende 
 
En konsument med ett rationellt konsumentbeteende tar rationella beslut och strävar efter att 

minimera resultatet av lidande och maximera resultatet av lycka genom att agera på det mest 

rationella sättet vid konsumtion. Teorin utgår från att konsumenten sökt upp all information 

inför ett köp (Alvehus & Jensen 2015). Befinner sig konsumenten i en situation med flera 

valmöjligheter kommer konsumenten alltid att fatta det beslut som ger högst förväntad nytta 

(Eklund 2015). Konsumentens förmåga att koppla in känslor vid ett köpbeslut är väsentligt, 

dock anses inte känslor vara något rationellt enligt teorin. Vidare förklarar teorin att känslor 

inte kan åsidoläggas eftersom i slutändan är det ändå känslorna som styr konsumenten att fatta 

ett köpbeslut (Alvehus & Jensen 2015). 

 

2.2.2 Socialt konsumentbeteende 
 

En konsument som har ett socialt konsumentbeteende prioriterar kultur och gruppkänsla 

tillskillnad från en konsument som har ett rationellt konsumentbeteende, som fokuserar och 

prioriterar på att maximera lyckan och minimera lidandet (Arnould & Thompson 2005). En 

konsument med ett socialt konsumentbeteende vill känna en tillhörighet, varför denne strävar 

efter att känna sig accepterad och trygg bland andra grupper av människor (Bengtsson & 

Östberg 2011). Teorin menar att konsumenter är lättpåverkade, av den orsaken att en 

konsument enkelt kan förändra sitt beteende om det innebär att denne får en högre social 

status (Lunt & Livingstone 1992). En konsument som känner att den ingår i en grupp av andra 

människor när den köper en produkt är oftast mycket mer väsentligt än själva produkten. Det 
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innebär att beslutet att köpa eller returnera en vara kan påverkas mycket av grupptryck för 

konsumenter som har ett socialt konsumentbeteende (Lunt & Livingstone 1992). 

 

2.2.3 Impulsivt konsumentbeteende  
 
En konsument som har ett impulsivt konsumentbeteende köper varor efter plötslig lust och 

tänker sällan igenom sitt köpbeslut. Ett impulsivt köp innebär enkelt uttryckt ett oplanerat 

köp, ett köp som sker spontant utan att en konsument direkt tar hänsyn till eventuella 

konsekvenser (Rook 1987). En konsuments personliga behov, intressen samt värderingar i 

förbindelse med hur relevant produkten är för konsumenten ligger oftast till grund för det 

impulsiva köpet (Zaichkowsky 1985). Madhavaram och Laverie (2004)  menar att ett 

impulsköp är resultatet av en konsuments direkta reaktion och efter köpet kan dock negativa 

känslor för varan uppstå. Dessa känslor kan bland annat bero på att konsumenten inte riktigt 

är nöjd med köpet vilket ofta resulterar till att konsumenten väljer att göra en retur (Rook 

1987). 

 

2.2.4 Maniskt konsumentbeteende  
 
Denna teori bygger på att konsumenter har ett tvångsmässigt handlingssätt och blir lyckliga 

genom att köpa något. När konsumenten köper något försvinner negativa känslor från 

kroppen och konsumenten finner ett välmående (Kukar-Kinney, Ridgway & Monroe 2009). 

En konsument som stimuleras av tvångsköp vill helst handla på nätet eftersom denne i 

synnerhet vill undvika det sociala samspelet som speglas i en fysisk butik (Ibid).  Eftersom 

det har blivit mycket smidigare på senare år att onlineshoppa har detta konsumentbeteende 

ökat markant (Kukar-Kinney, Ridgway & Monroe 2009). 

  

En konsument med maniskt köpbeteende blir lätt manisk och har då svårt att sluta med sina 

ständiga shoppingvanor. Konsumenten har vid det läget lätt att få skuldkänslor samt ångest 

över sitt beteende och vill givetvis inte att omgivningen ska få reda på dennes osunda vana. 

Därmed tenderar konsumenter med ett maniskt köpbeteende i större utsträckning returnera 

nästan varje vara som köps. Detta på grund av att dessa konsumenter får en större 

tillfredsställelse när varan köps istället för när varan väl kommer hem. När varan väl kommer 

hem är den längre inte i fokus och att returnera och köpa en annan vara lockar istället mer 

(Kukar-Kinney, Ridgway & Monroe 2009). 
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2.3 Risk 
 
Upplevd risk beskrivs av flertalets forskare som den osäkerhet en konsument känner inför ett 

köp. Eftersom skillnaden mellan begreppen osäkerhet och risk har sakta men säkert suddats ut 

inom detta forskningsområde, kommer denna studie att använda ordet osäkerhet som en 

synonym till begreppet upplevd risk (Ko et al.). Vidare kommer studien att använda sig av 

Kim, Ferrin och Rao:s (2008) definition av begreppet upplevd risk, vilket är konsumentens tro 

på att sannolikheten att utfallet från ett onlineköp blir negativt. Konsumenters upplevda risker 

är enligt Kim, Ferrin och Rao (2008) ett hinder för konsumenter som överväger att genomföra 

ett onlineköp eftersom upplevda risker påverkar köpbeslutet. Det är vanligt att konsumenter 

avstår från ett onlineköp då det kan upplevas som ett större risktagande att handla på nätet 

jämfört med det traditionella sättet att handla, det vill säga att handla i en fysisk butik (Ibid).  

 

Det finns flera olika typer av risker som konsumenter kan uppleva inför onlineköp, 

exempelvis kan vissa konsumenter uppleva en finansiell risk inför köpet medan andra 

konsumenter kan uppleva en produktrisk inför köpet (Salam, Rao & Pegels 2003). Salam, Rao 

och Pegels (2003) menar att konsumenternas upplevda risker inte är homogena utan skiljer sig 

från individ till individ. Denna studie har valt att studera sju olika risker som anses vara 

relevanta och som konsumenter kan uppleva inför onlineköp av skor. 

 

2.3.1 Finansiell risk  
 
Den finansiella risken handlar om när en konsument upplever en risk att bli av med pengar i 

samband med ett internetköp (Dai, Forsythe & Kwon 2014). Dai, Forsythe och Kwon (2014) 

menar att det kan vara svårt för konsumenterna att avgöra om priset för varan är den billigaste 

på marknaden, vilket kan leda till en upplevd finansiell risk för konsumenterna då de inte vill 

bli av med onödiga pengar. Vidare menar Dai, Forsythe och Kwon (2014) att det finns risker 

för kontokortsbedrägerier i samband med internetköp som innebär ekonomisk skada för 

konsumenter, vilket i sin tur kan medföra att konsumenter upplever en större finansiell risk 

inför ett onlineköp. Mohd Shoki, Sylvester, Zakuanl och Ismail (2014) fortsätter på samma 

spår och hävdar att risken för kontokortbedrägerier är huvudsakligen den främsta orsaken till 

varför konsumenter kan uppleva en finansiell risk. Ibland sker det även tekniskt fel i samband 

med ett köp vilket innebär att en konsument kan debiteras två gånger för ett köp, även detta 

kan skapa en upplevd finansiell risk för en konsument (Kim, Ferrin & Rao, 2008). Den 



         10 
 

finansiella risken är en av de mest förekommande riskerna inom e-handeln enligt Arshad et al. 

(2015). 

 

2.3.2 Produktrisk  
 
Produktrisken definieras som osäkerheten en konsument kan uppleva inför ett köp gällande att 

produkten inte lever upp till ens förväntningar (Mohd Shoki et al. 2014). Produktrisken är en 

av de största orsakerna till varför vissa konsumenter avstår från att genomföra ett onlineköp 

(Dai, Forsythe & Kwon 2014). Detta då konsumenterna inte har någon möjlighet att fysiskt 

examinera och testa varan inför ett internetköp (Ibid). Konsumenter kan enbart utgå från den 

produktinformation och produktbilder som tillhandages på onlinebutikens hemsida samt andra 

konsumenters recensioner (Arshad et al. 2015). Det är först när konsumeten får produkten 

som denne kan relatera till den och avgöra om produkten uppfyller ens förväntningar (Ibid) 

 

2.3.3 Tidsrisk  
 
Produktrisken och tidsrisken är två risker som korrelerar med varandra. Om produkten inte 

lever upp till konsumentens förväntningar måste konsumenten returnera varan vilket innebär 

väntetider och mycket tid som går till spillo (Mohd Shoki et al. 2014). Tidsrisken innebär 

enkelt uttryckt att en konsument inför ett onlineköp skapar en uppfattning om hur mycket tid 

som kommer gå åt spillo ifall produkten som köpts behöver bytas ut eller repareras (Masoud 

2013). Tidsrisken innefattar även situationer där det uppstår besvär för en konsument i 

samband med betalning eller registrering av personliga uppgifter på nätet (Forsythe, Liu, 

Shannon & Gardner 2006). 

 

2.3.4 Leveransrisk  
 
Leveransrisken innebär när en konsument upplever en risk om att produkten inte kommer 

levereras i tid, produkten skadas under leveransen, produkten skickas till fel adress eller om 

att produkten aldrig levereras (Naiyi, 2004; Mohd Shoki et al. 2014). Enligt Naiyi (2004) är 

det vanligt att konsumenter är oroliga över att den köpta produkten av någon anledning inte 

levereras inom avtalad tid. Masoud (2013) menar att upplevd leveransrisk har en negativ 

inverkan på konsumenterna och har en påverkan på konsumenternas val av onlinebutik. Enligt 
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Mohd Shoki et al. (2014) är leveransrisken en av de största osäkerheterna en konsument kan 

uppleva vid e-handel.    

 

2.3.5 Sekretessrisk  
 
Sekretessrisken handlar om den risk en konsument kan uppleva inför ett onlineköp gällande 

att ens personliga uppgifter vittjas av obehöriga (Mohd Shoki et al. 2014). Det kan röra sig 

om personliga uppgifter såsom personnummer, telefonnummer, hemadress, namn och 

mejladress. (Naiyi 2004). Enligt Dai, Forsythe och Kwon (2014) råder det stora oklarheter om 

sekretessrisken påverkar konsumenternas köpbeteende och deras studie visade att 

sekretessrisken inte har en noterbar påverkan på konsumenterna vid e-handel. Författarna 

menar att sekretessrisken inte påverkar köpbeslutet eftersom det inte medför en ekonomisk 

förlust, vilket det kan göras vid exempelvis finansiell risk (Ibid).   

 

2.3.6 Psykologisk risk 
 
Psykologisk risk avser den osäkerhet som kan uppstå hos en konsument i samband med ett 

internetköp, det kan röra sig om osäkerhet ifall produkten är för dyr eller en osäkerhet om att 

produkten verkligen behövs (Mohd Shoki et al. 2014). Konsumenten kan också uppleva en 

frustration och psykisk besvikelse över risken att ens personliga uppgifter kan avslöjas 

(Forsythe & Shi 2003). Eftersom sekretessrisken omfattar den risken väljer studien att 

exkludera Forsythe och Shi (2003) definition av psykologisk risk. Mohd Shoki et al. (2014) 

skriver i sin studie att framtida studier bör utreda ifall den psykologiska risken har en 

påverkan på konsumenternas beteende och köpbeslut vid e-handel.   

 

2.3.7 Social risk 
 
Mohd Shoki et al. (2014) menar att den sociala risken uppstår när en konsument upplever en 

rädsla att ens omgivning, såsom vänner och familjemedlemmar, ska lägga skulden på en om 

denne skulle genomföra ett dåligt köp.  Det kan även röra sig om att konsumentens omgivning 

ogillar onlineköp eller att de i själva verket ogillar produkten (Masoud 2013). Konsumenter 

som upplever den sociala risken har en tendens att rådgöra med sin omgivning inför ett 

köpbeslut för att reducera den upplevda risken (Ibid). Likt sekretessrisken är det oklart om 
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den sociala risken har en påverkan på konsumenternas köpbeslut då tidigare studier har 

påvisat olika resultat (Javadi et al. 2012; Masoud, 2013).   

2.4 Förtroende  
 
McKnight & Chervany (2002) skriver i sin studie att det har varit stora svårigheter att 

definiera begreppet förtroende då forskare använder begreppet i olika sammanhang och att det 

finns olika typer av förtroende. Denna studie kommer dock använda sig av Jarvenpaa, 

Tractinsky och Saarinens (1999) definition av förtroende då deras definition fokuserar på 

förtroendet gentemot onlinebutikerna. De beskriver förtroende som viljan hos konsumenterna 

att förlita sig på onlinebutikerna och viljan att utsätta sig för sårbarhet gentemot 

onlinebutikerna.  

 

Förtroende är kopplat till upplevd risk, om upplevd risk inte existerade skulle förtroende inte 

vara nödvändigt (Grabner-Kräuter 2002). Enligt Safari (2014) upplever konsumenter en risk 

inför ett onlineköp när de brister i förtroende för en onlinebutik. Av den orsaken är det viktigt 

för onlinebutikerna att ta reda på vilka faktorer som påverkar konsumenternas förtroende och 

därefter vidta åtgärder som ökar förtroendet (McKnight & Chervany 2002). Det övergripande 

förtroendet som konsumenter har för onlinebutiker beror mycket på deras trovärdighet, om en 

onlinebutik är tillförlitlig kommer det stärka en konsuments köpbeteende (Oliveira, Alhinho, 

Rita & Dhillon 2017). Skapa relationer med konsumenter som bygger på förtroende blir 

därmed allt mer en avgörande strategi för att hantera konsumenternas tankar om en osäker och 

oförutsägbar framtid (Kim, Ferrin & Rao 2008). 

 

Tidigare erfarenheter och upplevelser av en onlinebutik har en påverkan på konsumenternas 

förtroende (Safari 2014). Har en konsument positiva erfarenheter från en onlinebutik kommer 

det påverkar köpbeslutet på ett positivt sätt (Ibid). Detta styrks av Eastlick, Lotz och 

Warrington (2006) som i sin studie diskuterar att konsumenternas förtroende för en 

onlinebutik påverkas starkt av utfallen av tidigare erfarenheter och upplevelser från den 

aktuella onlinebutiken. Vidare om en konsument har ett starkt förtroende för en onlinebutik 

tenderar den konsumenten i större utsträckning vara lojal mot den onlinebutiken, vilket skapar 

en långsiktig affärsrelation (Wang, Wang & Liu 2016). 
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2.4.1 Förtroendeskapande åtgärder  
 

Enligt Shimp & Bearden (1982) kan konsumenter få en reducerad riskupplevelse samt få ett 

ökad förtroende för en onlinebutik genom word-of-mouth (WOM), som är en viktig del av 

köpprocessen. WOM innebär att konsumenter som har erfarenhet av en onlinebutik delar med 

sig av sina erfarenheter samt upplevelser till andra konsumenter som överväger att genomföra 

ett köp hos den onlinebutiken (Pengpeng, Sheng & Gengxin 2015). Konsumenternas 

köpbeslut beror mycket på vad andra i deras omgivning anser om produkten, företaget eller 

varumärket. Därmed har rekommendationer samt avrådanden från ens omgivning en stor 

betydelse inför ett onlineköp (Cheema & Kaikati 2010). Javadi et al. (2012) hävdar att WOM 

kommer bli allt viktigare för e-handelns framväxt. Detta beror främst på framväxten av 

elektroniskt word-of-mouth (eWOM) som innebär att konsumenter delar med sig av sina 

erfarenheter samt upplevelser av en onlinebutik på ett elektroniskt sätt. Ett exempel på 

eWOM är när en konsument skriver en recension av ett köp på internet och konsumenter som 

överväger att genomföra ett liknande köp tar del av den recensionen (King, Pradeep & Bush 

2014).  

 

Konsumenter kan få ett ökat förtroende för onlinebutiker med hjälp av WOM och eWOM 

men det finns även andra faktorer som kan påverka konsumenternas förtroende inför ett 

onlineköp. En av faktorerna är gott rykte och McKnight och Chervany (2002) menar att 

onlinebutikerna ständigt bör fokusera på att bygga upp samt bibehålla ett gott rykte om sin 

verksamhet då det påverkar konsumenternas förtroende gentemot dem. Detta styrks av 

Hellström et al. (2017) och Eastlick, Lotz och Warrington (2006) som i sin studie redovisar 

att onlinebutikerna bör fokusera på att bygga upp ett gott rykte då det höjer deras 

tillförlitlighet samt trovärdighet. Eastlick, Lotz och Warrington (2006) menar att ett gott rykte 

har en positiv inverkan på konsumenternas upplevda risk. Ifall en onlinebutik inte har ett bra 

rykte kommer konsumenterna uppleva en högre risk inför köpet från den onlinebutiken (Chen 

& Dubinsky 2003) 

 

Flera tidigare studier indikerar att onlinebutikens hemsida är en betydelsefull faktor för 

konsumenternas förtroende. Ifall en onlinebutiks hemsida får konsumenterna att uppleva att 

deras känsliga- och privata uppgifter kommer vara sekretessbelagda kommer det öka 

konsumenternas förtroende (Molich 2002). Detta kan enligt Jiang (2008) göras med hjälp av 

att det på hemsidan framgår att onlinebutiken använder sig av tredjepartscertifieringar 
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(exempelvis Trygg E-handel). Vidare är det viktigt att en onlinebutik ser till att ha en 

användarvänlig hemsida. Detta eftersom en användarvänlig hemsida, som innefattar en bra 

design och en lättnavigerad utformning, medför att konsumenterna uppfattar onlinebutiken 

som seriös (Taylor & England 2006; Manganari, Siomkos, Rigopoulou & Vrechopoulos 

2011). Även att framföra tydliga produktbilder och produktsbeskrivningar på hemsidan kan 

ha en positiv effekt på konsumenternas förtroende för en onlinebutik (Slyke, Comunale, 

Belanger 2002; Hellström et al. 2017). Hellström et al. (2017) skriver även i sin studie att 

onlinebutiker bör förbättra sina produktbeskrivningar då detta hjälper konsumenterna att fatta 

bättre köpbeslut. 

 

En generös uppfattad returpolicy är ytterligare en faktor som kan påverka konsumenternas 

förtroende inför ett onlineköp. Hellström et al. (2017) menar att en generös returpolicy ökar 

konsumenternas förtroende för onlinebutiken samt påverkar konsumenternas köpavsikt. 

Vidare menar Hellström et al. (2017) att de onlinebutiker som erbjuder en generös returpolicy 

kommer belönas med större antal köp från konsumenterna. Hellström et al. (2017) påstående 

styrks av Saarijärvi et al. (2017) som hävdar att en generös returpolicy stärker 

konsumenternas förtroende samt reducerar den upplevda risken inför ett onlineköp. 

Onlinebutiker kan forma sin returpolicy efter fem olika aspekter beroende på hur generösa de 

vill vara (Janakiraman Syrdal &Freling 2016). Nedan presenteras de fem aspekterna samt vad 

som omfattas av respektive aspekt.  

 

Aspekt Exempel 

Tid Tidsperioden som en konsument har möjlighet att returnera en vara 

Monetär 
Om konsumenten får tillbaka hela beloppet vid returen och om konsumenten 
får stå för returfrakten 

Ansträngning Den ansträngning som konsumenten behöver lägga för att returnera en vara 

Omfattning Vilka varor som konsumenten får returnera  

Utbyte 
Om konsumenten inte får returnera varan utan endast byta eller erhålla ett 
tillgodokvitto 

 

Tabell 1 - Fem aspekter på hur en generös returpolicy kan utformas (Janakiraman Syrdal, & Freling 2016) 
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2.4.2 Signalteori relaterat till förtroende  
 
Vid e-handel saknas den fysiska interaktionen, därmed kan signaleringsteorin vara ett verktyg 

för att framkalla förtroende hos konsumenterna (Oghazi, Karlsson, Hellström & Hjort 2018). 

När onlinebutikerna och konsumenterna inte har tillgång till samma mängd information 

uppstår informationsasymmetri. Onlinebutikerna kan då genom att sända ut rätt signaler se till 

att minska informationsasymmetrin vilket då underlättar konsumenternas besluttagande 

(Hellström et al. 2017). Besluttagandet underlättas eftersom informationsasymmetrin mellan 

parterna skapar upplevd risk hos konsumenterna och den upplevda risken hos konsumenterna 

reduceras när onlinebutikerna signalerar faktorer som ökar konsumenternas förtroende 

(Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011). Signalera förtroende är därmed ett viktigt verktyg 

för onlinebutikerna, inte minst för de lite mindre kända onlinebutikerna. Oghazi et al. 2018 

menar att mindre kända onlinebutiker bör investera i dyra signaler för att öka förtroendet hos 

konsumenter då det kommer gynna affären i längden. 
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3. Metod  
 
I detta metodavsnitt redogörs de metodval samt tillvägagångssätt som har utnyttjas för att 

kunna genomföra denna studie. I avsnittet behandlas val av forskningsmetod, urval, 

datainsamling och slutligen diskuteras studiens kvalité samt etiska aspekter. 

 

3.1 Val av forskningsmetod  
 
Det finns två olika forskningsmetoder som en studie kan utgå ifrån och dessa är en kvalitativ 

metod eller en kvantitativ metod (Bryman & Bell 2013). Den mest väsentliga skillnaden 

mellan metoderna är att studier med ett kvalitativt tillvägagångssätt vanligtvis lägger vikt på 

människors ord och synsätt medan studier med kvantitativt tillvägagångssätt lägger vikt på 

kvantifiering under insamling och analys av data (Ibid). Kvantitativa studier syftar till att söka 

efter generaliserbara förklaringar kring ämnet och lägger vanligtvis stor tyngd på 

teoriprövningar medan kvalitativa studier har som mål att skapa en djupare förståelse kring 

ämnet (Ibid). Eftersom studiens frågeställningar grundar sig på att skapa en djupare förståelse 

för konsumenternas upplevelser vid e-handel kommer studien att utgå ifrån en kvalitativ 

metod, som enligt Safari (2012) är en metod som bidrar just med att ämnet kan förstås från 

djupet. Det har inte tidigare gjorts många kvalitativa studier inom upplevd risk då flera studier 

inom forskningsområdet har använt sig av kvantitativ forskningsmetod i sina studier (Javadi 

et al 2012; Masoud 2013). Detta gör det extra intressant att forska inom upplevd risk med en 

kvalitativ forskningsmetod. 

  

Vidare kommer studien att grunda sig på en deduktiv ansats som innebär att genom befintliga 

teorier och tidigare forskning kommer frågeställningar att härledas som sedan skall empiriskt 

granskas (Bryman & Bell 2013). I en deduktiv studie skapas frågeställningar utifrån den 

teorin som presenteras och slutsatsen dras ifrån det insamlade empiriska underlaget (Ibid). 

Eftersom denna studie har som syfte att dra slutsatser ifrån det insamlade empiriska 

underlaget anses en deduktiv ansats vara mest lämplig. 

 

3.2 Urval  
 
Enligt Denscombe (2016) finns det flera olika typer av urval och denna studie har valt att 

använda ett målstyrt urval där respondenterna väljs ut på ett strategiskt sätt, vilket innebär att 
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de respondenter som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats 

(Bryman and Bell 2013). Vidare nämner Denscombe (2016) att ett urval ger chansen att välja 

mellan två olika tillvägagångssätt och denna studie har valt att använda ett icke slumpmässigt 

urval som innebär att vissa respondenter i populationen har större chans än andra att komma 

med i urvalet (Bryman & Bell 2013). Då studien utgick från ett målstyrt urval var det viktigt 

att de respondenter som valdes ut hade tidigare erfarenhet från onlineköp av skor. Vidare 

nämner Bhattacerjee (2012) att när likartade svar erhålls från respondenterna och frågorna är 

väl besvarade är den teoretiska mättnaden nådd, vilket var något som var svårt att avgöra i 

förväg. Slutligen efter åtta intervjuer erhölls ingen nya eller betydelsefulla data för studien 

och den teoretiska mättnaden var uppnådd. Fyra män och fyra kvinnor valdes utifrån deras 

tidigare erfarenheter från onlineköp av skor. Ingen särskild uppdelning mellan män och 

kvinnor gjordes utan det var något som kom omedvetet vid sökandet av lämpliga 

respondenter för studien. De åtta respondenterna för studien var mellan 22-27 år och 

geografiskt belägna inom Stockholms län. Tabell nedan presenterar de respondenter som 

intervjuades. 

 

 

Namn Ålder Kön 

Yosef 25 Man 

Gabriel 27 Man 

Anna 22 Kvinna 

Cristian 26 Man 

Mayra 23 Kvinna 

Ani 22 Kvinna 

Kristijan 24 Man 

Susanne 22 Kvinna 
 

Tabell 2 - Presentation av respondenternas namn, ålder och kön 

 

3.3 Datainsamling 
 

Studien har endast använt sig av primärdata, som är sådant material som samlas in av 

forskarna själva genom bland annat enkätundersökningar eller intervjuer (Bryman & Bell 

2013). I denna studie samlades primärdata in med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer. 

Denscombe (2016)  anser dock att metoden bör testas i förväg i praktiken för att undvika 
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otrevliga överraskningar under datainsamling vilket även nämns av Bryman och Bell (2013). 

Detta kan göras via en pilotstudie, vilket denna studie har genomfört. En pilotstudie används 

för att undvika oönskade hinder vid intervjuns gång samt för att säkra att intervjufrågorna 

fungerar som förväntat (Denscombe 2016; Bryman & Bell 2013). Pilotstudien genomfördes 

den åttonde januari, 2018 med Sara, 25 år som hade tidigare erfarenheter från onlineköp av 

skor. Pilotstudien resulterade att tre intervjufrågor var felformulerade och svåra att förstå. 

Detta korrigerades inför de faktiska intervjuerna. 

  

Vidare har litteratur hämtats från olika databaser, både tryckta och elektroniska källor som 

vetenskapliga artiklar. Databaserna som har använts för insamling av både information och 

inspiration är GoogleScholar samt SöderScholar. Upprepande sökord har varit: Perceived 

risk, consumer risk, e-commerce, consumer trust, consumer behavior & returnpolicy. 

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer  
  

Enligt Bryman och Bell (2013) är semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer de 

viktigaste intervjuformerna inom kvalitativ forskning. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att respondenten ska besvara vissa förbestämda frågor med viss möjlighet att ställa följdfrågor 

under intervjuns gång, beroende på vilka svar som erhålls från respondenten (Bryman & Bell 

2013). Intervjuprocessen är vanligtvis flexibel, därmed behöver frågorna inte ställas i samma 

ordning som i intervjuguiden (Bryman & Bell 2013; Denscombe 2016). Eftersom 

respondenternas tankar och åsikter är viktiga för denna studie ansågs denna intervjumetod var 

den mest relevant att utföra. Innan intervjuerna skapades en intervjuguide som är en lista som 

kan bestå av ett antal teman samt frågor som ställs till varje respondent för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (Ahrne & Svensson 2015; Bryman & Bell 2013). Intervjuguiden för 

denna studie innehöll tre teman med 13 frågor som var specifikt utformade för att kunna 

besvara studiens syfte. 

 

3.3.2 Genomförandet av intervjuer  
 

Samtliga intervjuer för denna studie genomfördes mellan perioden 10/1-2018 - 22/1-2018 och 

varade i ungefär 20-30 minuter. Intervjuerna genomfördes individuellt, vilket innebär möte 

med en respondent i taget (Bryman & Bell, 2013). Plats för intervjun fick respondenterna 
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själva bestämma då Ahrne och Svensson (2015)  nämner att plats har en stor betydelse vid en 

intervju, eftersom det är viktigt att respondenten upplever bekvämlighet och trygghet under 

intervjuns gång. Detta resulterade till att fem intervjuer genomfördes hemma hos 

respondenterna, två på respondenternas arbetsplats i Stockholm City och en på Södertörns 

Högskolas lokaler. För att respondenterna skulle ha en möjlighet att förbereda sig väl inför 

intervjun skickades intervjufrågorna till dem i förväg via mejl. Detta resulterade även att 

respondenterna hade en möjlighet att ställa frågor innan intervjun ifall något var oklart inför 

intervjun.  

 

För att inte gå miste om viktigt material från respondenterna spelades intervjuerna in samt 

fördes det anteckningar i samband med intervjun. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon vilket godkändes av respondenterna innan intervjun. Inledningsvis började varje 

intervju med en förklaring av studiens syfte samt respondenternas roll för studien. Syftet med 

detta var att varje respondent ska känna sig trygg gällande sin medverkan. Sedan ställdes 

några förbestämda frågor angående respondenternas handelsvanor på nätet samt förbestämda 

frågor kring deras upplevda risker vid e-handel. Avslutningsvis diskuterades det om 

förtroende vid e-handel där respondenterna fick förklara vad som får dem att uppleva en 

trygghet vid e-handel. Författaren hade under hela intervjuns gång möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket i enstaka fall ledde till korta diskussioner. Efter intervjun med respektive 

respondent fick de själva gå igenom de anteckningar som hade skrivits ner under intervjuns 

gång. Syftet med detta var att säkerställa att korrekt svar hade samlats in (Ahrne & Svensson 

2015; Bryman & Bell 2013). 

 

Efter intervjun började transkribering av insamlad data, vilket gjordes samma dag som 

utförandet av intervjun. Detta gjordes genom att gå igenom ljudinspelningen fråga efter fråga, 

och sedan komplettera respondenternas svar med de anteckningar som förts ned under 

intervjuns gång. Anledningen till att transkriberingen genomfördes samma dag som intervjun 

var för att inte riskera att gå miste om någon viktig information (Bryman & Bell 2013; 

Denscombe 2016). Därefter när transkribering av samtliga intervjuer var klar påbörjades 

sammanställning och renskrivning av varje fråga som vidare presenteras i empiri-avsnittet. 
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3.4 Studiens kvalité  
 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan begrepp som trovärdighet användas inom kvalitativ 

forskning för att mäta studiens kvalité. Trovärdighet kan delas in i fyra olika kriterier vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman & Bell 2013). 

  

Delkriteriet tillförlitlighet innebär att respondenterna för studien har fått möjlighet att vara 

med och bekräfta den information som har samlats in från respondenterna stämmer, vilket 

också kan kallas för respondentvalidering (Bryman & Bell 2013). Respondenterna har själva 

fått bekräfta intervjusvaren som har samlats in under intervjun samt fått tagit del av studiens 

resultat för att intyga att svaren har tolkats på rätt sätt.  

 

Det andra delkriteriet överförbarhet innebär hur pass överförbar resultatet är till en annan 

miljö (Ibid).  För att uppfylla detta krav har en tydlig och en noggrann genomgång av studiens 

tillvägagångsätt samt insamling av studiens empiriska material genomförts. Detta för att 

kunna ge möjlighet att upprepa studien på nytt, vid en annan tidpunkt.  

 

Vidare finns delkriteriet pålitlighet som innebär att forskarna har ett granskande synsätt under 

studiens gång (Bryman & Bell 2013). Forskaren har själv granskat studiens genomförande 

men även tagit del av konstruktiv feedback från handledare under studiens gång.  

 

Det sista delkriteriet konfirmering menas med att forskarna för studien bör agera i god tro, det 

vill säga att inte låta sina personligavärderingar styra studien (Ibid). För att uppfylla detta 

delkriterium har författaren agerat helt neutralt under intervjuns gång och inte låtit sina egna 

värderingar styra respondenternas svar. 

 

3.5 Etiska aspekter  
 
Vid en kvalitativ forskning nämner Fejer och Thornberg (2016) att det är viktigt att forskarna 

ska följa en god forskningsetik. Flera olika författare listar upp olika punkter som forskare 

borde ta hänsyn till och Bryman och Bell (2013) nämner fyra olika huvudsakliga områden 

vilka är: 

 



         21 
 

- Informationskrav- Forskarna för studien ska presentera både syftet och de olika momenten 

som är med i studien till respondenterna. 

- Samtyckeskravet- Respondenterna ska vara medvetna om att deras medverkan i studien är 

helt frivillig samt att de har rätt att avbryta medverkandet om de så önskar. 

- Konfidentialitets- och anonymitetskravet- Respondenterna som deltar i studien ska inte 

kunna identifieras om de så önskas, det vill säga att respondenternas personuppgifter ska 

bevaras hemligt. 

- Nyttjandekrav- Den information som forskarna samlar in från enskild person får endast 

utnyttjas för forskningsändamål och inget annat. 

 

Dessa fyra punkter har tagits till hänsyn vid genomförandet av intervjuerna. Studiens syfte har 

blivit presenterat för respondenterna flera gånger både innan och efter intervjun samt har 

respondenterna blivit informerade om vilken roll deras medverkan kommer ha för studien. 

Vidare har även respondenter själva fått bestämma över sin medverkan och endast de 

uppgifter som har godkänts från respondenterna har tagits med i studien. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         22 
 

4. Empiri  
 
I följande avsnitt kommer svaren från intervjuerna som genomfördes att presenteras. Avsnittet 

är uppbyggd i tre olika delar som intervjuguiden - först konsumentbeteende, sedan risk och 

slutligen förtroende.  

 

4.1 Konsumentbeteende  
 

De inledande frågorna i intervjuerna handlade om respondenternas beteende och vanor vid e-

handel. Majoriteten av respondenterna handlade skor online mer än två gånger per år. Den 

respondenten som handlade skor mest frekvent handlade i genomsnitt en gång i månaden 

medan den respondenten som handlade minst frekvent handlade skor i genomsnitt en gång per 

halvår. Det finns flera olika anledningar till varför respondenterna väljer att köpa sina skor 

online. Anna förklarade på följande sätt till frågan varför hon handlar sina skor online: 

 

‘’Jo man slipper trängas och svettas bland andra kunder. Ibland kan det vara svårt att hitta 

de rätta skorna på grund av det är för mycket människor i butiken. Jag föredrar hellre att i 

lugn och ro söka efter skorna jag vill ha på nätet. Sedan kan man väl säga att man ofta sparar 

någon krona genom att köpa via en nätsäljare’’ 

 

(Anna, 22 år, 2018-01-10) 

 

Även två andra respondenter var inne på samma spår som Anna då de väljer att handla sina 

skor online då de vill undvika all trängsel som kan uppstå i en fysisk butik. Andra 

förekommande anledningar bland respondenterna till varför skor inhandlas online var 

besparing av pengar, större utbud samt tidsbesparande. De inledande frågorna hade även som 

syfte att undersöka hur respondenterna går tillväga vid ett onlineköp av skor. Här varierade 

respondenternas svar, två av respondenterna berättade att deras skoköp sker spontant och att 

det inte ligger någon större planering bakom köpen. Dock förklarade majoriteten av 

respondenterna att de antingen jämför priser via en prisjämförelse hemsida eller söker skor på 

flera olika välkända onlinebutiker innan de bestämmer sig för att köpa ett par skor. Två 

respondenter meddelade även att de i förväg redan vet vilka skor de ska köpa då de sett 

skorna i en fysisk butik. En av dem var Mayra som berättade följande:  
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“Oftast vet jag i förväg vilka skor jag ska köpa, då jag ofta besöker skobutiker såsom 

footlocker, Nilsson shoes osv. Sedan så tar jag bild på modellen eller memorerar 

artikelnumret på det paret jag gillar och söker billigaste på nätet. Då använder jag hemsidor 

som prisjakt som hjälper mig att hitta billigaster det paret. Sedan så köper jag från den 

hemsidan” 

 

(Mayra, 23år, 2018-01-16) 

 

Nedan presenteras en tabell över samtliga respondenternas svar i korthet avseende frågor 

rörande konsumentbeteende. Tabellen ska sedan i både diskussion- och analys kapitlet ligga 

till grund för avgörande för vilken teori rörande konsumentbeteende som passar in på 

respektive respondent.  

 

Namn och ålder Antal onlineköp 

av skor? (cirka) 

Motiv för onlineköp av 

skor 

Tillvägagångssätt vid onlineköp av skor 

Mayra, 22  2- 3 per år o Billigare 

o Större utbud 

Besöker fysisk butik innan för att hitta vilka skor som 

skall köpas. 

Susanne, 22 4-5 per år o Smidigt 

o Slippa trängsel i butik 

o Går fort 

Besöker hemsidor som har brett och bra utbud och köper 

skor som ens omgivnings skulle gilla. 

Cristian, 25  4 per år o Tidsbesparande  

o Större utbud 

o Smidigt 

Jämför priser på olika hemsidor och väljer de par skor 

som är mest prisvärda och snygga.  

Kristijan, 23  2-3 per år o Större utbud 

o Billigare 

Söker efter skor på nätet, vill helst testa skorna i butik 

innan och därefter köpa. Söker på prisjämförelsesajter 

för att köpa det billigaste paret. 

Ani, 22 1 per månad o Större utbud 

o Går fort 

o Flexibilitet vid köp 

Köper spontant, om ett par skor lockar köps dem direkt. 

Triggas av reklam och tänker inte mycket inför sina 

skoköp. 

Yosef, 25 1 per månad o Smidigt 

o Slippa trängsel i butik 

o Tidsbesparande 

Köper spontant utan att jämföra priser. Besöker hemsidor 

som har brett och bra utbud och köper de par skor som 

frestar.  

Gabriel, 27 2 gånger per år o Billigare 

o Större utbud 

Besöker hemsidor med brett och bra utbud alt. Googlar 

sig fram. Brukar ofta läsa recensioner och sällan jämföra 

priser. 

Anna, 22  4-6 gånger per år o Slippa trängsel i butik 

o Välja skor i lugn och ro 

o Billigare 

Surfar och hittar de skor som skall köpas och därefter 

hittar det billigaste paret med hjälp av 

prisjämförelsesajter.  

 

Tabell 3 - En sammanställning av konsumenternas svar på frågorna rörande konsumentbeteende 
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4.2 Risker 

4.2.1 Finansiell risk 
 
Hälften av respondenterna berättade att de inför onlineköp av skor kan uppleva att de kan 

göra en finansiell förlust i samband med köpet. De berättar att det kan bero på en kostsam 

returprocess om produkten inte lever upp till ens förväntningar eller rädslan att produkten 

kommer bli billigare efter köpet. Ani, som var en av dessa respondenter, uttryckte följande 

gällande den finansiella förlusten: 

 

“Mycket av den finansiella förlusten som jag gör är för att jag är lat och inte orkar skicka 

tillbaka skorna om inte skorna är som jag hade tänkt mig. Samt om frakten kostar mycket att 

skicka tillbaka eller om retur tillvägagångssättet är krånglig brukar jag skippa att skicka 

tillbaka skorna för jag inte orkar hålla på med själva processen och därmed blir det en 

finansiell förlust för mig.” 

 

(Ani,22 år, 2018-01-17) 

 

Gällande betalning på nätet hade respondenterna olika åsikter. Tre av respondenterna 

berättade att de idag inte upplever en osäkerhet över betalning med kort på nätet. Vidare 

berättade två av dessa tre respondenter att anledningen till varför de känner sig trygga med 

kortbetalning på nätet är framväxten av BankID-verifiering. Däremot berättade två 

respondenter att de upplever en risk med betalning på nätet och att de istället väljer att betala 

på faktura eftersom de är rädda för att bli drabbade av kortbedrägerier. Susanne var en av de 

två respondenterna och hon berättade att flera i hennes omgivning har blivit drabbade av 

kortbedrägerier, vilket har bidragit till att hon idag undviker kortbetalning på nätet. 

Resterande av respondenterna berättade att de ibland kan vara osäkra över betalning på nätet 

men att de i överlag känner sig trygga med det. Yosef var en av dem och han berättade 

följande avseende betalning på nätet: 

 

“Det känns ok med tanke på att hemsidorna idag kräver en extra verifiering med BankID. 

Men det finns ju alltid en oro att kortuppgifterna ska läckas och användas i andra delar av 

världen. Men mitt kort är försäkrad så om något skulle ske så ersätter min bank mig så 

överlag känns det bra.” 

    (Yosef, 25 år, 2018-01-10) 
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4.2.2 Produktrisk  
 
Samtliga respondenter förklarade att den upplevda produktrisken inför onlineköp av skor har 

en påverkan. Gabriel berättade att han sällan köper skor online eftersom möjligheten att kunna 

prova skorna inte existerar medan två andra respondenter berättade att de föredrar att gå och 

testa skorna innan i en fysisk butik och därefter köpa dem online just för att reducera 

produktrisken. Anna nämnde att hon någon gång avstått från ett skoköp på grund av den 

upplevda produktrisken. Dock svarade två andra respondenterna att de hellre upplever en 

produktrisk vid onlineköp istället för att köpa skorna i en fysisk butik. Susanne var en av dem 

och hon berättade följande på frågan rörande om vad hon känner kring att det inte finns någon 

möjlighet att kunna prova skorna inför köpet: 

 

‘’Det är faktiskt en nackdel med e-handel att inte kunna fysiskt kika på skorna innan köpet 

men den risken får man väl ta. Hellre ta den risken än att efter jobbet trängas bland 

människor i en skobutik. Om skorna inte passar får man helt enkelt returnera skorna’’ 

 

    (Susanne, 22 år, 2018-01-18) 

 

Yosef var den andra respondenten som hellre upplever produktrisken än att handla skor i en 

fysisk butik. Han diskuterade att han kan prova skorna hemma och om de inte passar 

returnerar han skorna. Två andra respondenter resonerade att produktrisken ingår när en 

konsument väljer att handla på nätet och att en tydlig produktbeskrivning samt tydliga 

produktbilder får dem att överkomma den upplevda produktrisken. Vidare berättade samtliga 

respondenter att avsaknaden av hjälp från en fysisk säljare i en butik inte påverkar köpbeslutet 

inför onlineköp av skor.  

 

4.2.3 Tidsrisk  
 
På frågan rörande om respondenterna upplever att onlineköp av skor medför någon typ av 

tidsförlust var svaren homogena. Samtliga åtta respondenter upplever att onlineköp av skor 

inte medför någon större tidsförlust. Dock menade två respondenter att vissa hemsidor kan 

vara tidskrävande vid beställning av skor på en hemsida där de tidigare inte har beställt ifrån. 

Detta då de behöver skriva in alla uppgifter och registrera sig på hemsidan vilket är 

tidskrävande enligt dem. Vidare berättade tre av respondenterna att vid returer kan det ibland 
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upplevas som att tid går åt spillo. Gabriel som var en av de tre respondenterna som upplevde 

på det viset berättade följande: 

 

‘’Att returnera är tidskrävande hellre då bara gå direkt till butiken och testa olika storlekar 

så man slipper hela returprocessen’’ 

 

(Gabriel, 27 år, 2018-01-22) 

 

4.2.4 Leveransrisk  
 
Vid onlineköp av skor mottar inte konsumenterna skorna i samband med köptillfället utan 

behöver vänta tills skorna levererats hem till dem. Samtliga respondenter upplever det som 

ingen större risk om leveransen går som tilltänkt, vilket enligt respondenterna sker i de flesta 

av fallen. Respondenterna berättar att de är medvetna om att det kan ta tid att få sina skor när 

de beställer från nätet. Tre respondenter berättade att de varit med om när leveransen dröjt 

längre än förväntad och då har de upplevt en form av frustration. En av respondenterna som 

varit med om en sådan situation var Yosef som berättade följande: 

 

“Att vänta på skorna gör inget men om skorna inte kommer inom lovad tid så kan jag bli 

upprörd över det. Det kan hända att jag ringer företagets hemsida och ställer frågan vart 

skorna är” 

      

   (Yosef, 25 år, 2018-01-10) 

 

Vidare menade tre respondenter att leveransrisken endast upplevs negativt när det finns en 

deadline att förhålla sig till. En av de tre respondenter berättade följande: 

 

‘’Vissa butiker är snabbare än andra på att leverera sina varor vilket uppskattas. Ibland kan 

det dock vara lite jobbigt när man beställt ett par skor på måndagen och vill ha de till på 

lördag och de inte har kommit till torsdagen. Då kan man uppleva en viss typ av klump i 

magen som kan få mig att bli orolig’’ 

(Anna, 22 år, 2018-01-10) 
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4.2.5 Sekretessrisk 
 
Samtliga åtta respondenter upplever ingen större risk med att ange personliga uppgifter i 

samband med ett onlineköp av skor. Flera respondenter menade att personliga uppgifter idag 

ändå är offentliga och tillgängliga för allmänheten och då spelar det ingen roll om personliga 

uppgifter anges i samband köpet. Mayra var en av dem och hon berättade att hon förut var 

skeptisk med att lämna ut känsliga uppgifter, dock inte längre just på grund av att personliga 

uppgifter idag ändå är tillgängliga för allmänheten. Vidare diskuterade tre respondenter att de 

inte upplever en sekretessrisk inför ett skoköp men vill ändå helst ange personliga uppgifter 

till hemsidor som är svenska, välkända eller som har ett gott rykte. Anna berättade däremot att 

lämna ut personliga uppgifter inför onlineköp av skor upplevs som något positivt, hon 

berättade följande: 

 

‘’Har faktiskt inga problem med att ange personliga uppgifter i samband med ett internetköp. 

Utan det känns mer tryggt i och med att det innebär att butiken är seriös och vill identifiera 

och ha kontaktuppgifter till kunden’’ 

      

   (Anna, 22 år, 2018-01-10) 

 

4.2.6 Psykologisk risk 
 
Respondenterna hade varierande svar avseende den psykologiska riskens påverkan inför 

onlineköp av skor. Mayra berättade följande: 

 

‘’Det klart man tänkt på att om rätt köpbeslut tagits. Man brukar ju tänka om de fanns ett par 

bättre eller billigare skor som man borde istället köpt. Brukar dock inte tänka på om skorna 

verkligen behövs’’ 

 

    (Mayra, 23 år, 2018-01-16) 

 

Hälften av respondenterna berättade att de kan uppleva en osäkerhet om ett korrekt köpbeslut 

har tagits eftersom det är först när skorna levereras de kan veta om det är ett bra eller dåligt 

köp. Vidare berättade två av dessa respondenter att de ibland tar sitt köpbeslut först när skorna 

anlänt, om skorna inte känns bra returnerar de skorna. Tre respondenter berättade att de inte 

upplever en psykologisk risk inför onlineköp av skor. 
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4.2.7 Social risk 
 
Samtliga förutom två respondenter berättade att de inte upplever någon form av rädsla eller 

osäkerhet över vad ens omgivningen kommer ha för åsikter gällande ens skoköp. Ani 

berättade följande på frågan rörande om hon bryr sig om hennes omgivnings åsikter inför ett 

skoköp: 

 

‘’Nej, det gör jag inte. Jag bryr mig inte riktigt om vad andra tycker. Jag köper det jag vill ha 

och sen tar jag på mig det jag känner för. Såklart folk i min omgivning har påpekat skor jag 

har köpt och så vidare men jag har aldrig brytt mig om de sagt någon negativ eller så, jag 

kommer ändå fortsätta ha på mig de skor jag vill ha’’ 

 

(Ani, 22 år, 2018-01-17) 

 

Det var endast två respondenter som upplevde den sociala risken inför onlineköp av skor. 

Yosef, som var en av dem, berättade att han vill få komplimanger för skor han tänker köpa 

och att ifall ingen lägger märke till hans nya skor kan han uppleva att skorna han har köpt inte 

är tillräckligt fina. Susanne, som också påverkades av den sociala risken, berättade däremot 

att hon ibland kan bli osäker över om hennes omgivning kommer tycka om skorna hon tänker 

köpa. 

 
 

4.2.8 Sammanställning risk 
 
På nästa sida presenteras en tabell som visar om respondenterna påverkas av respektive risk 

inför onlineköp av skor. ”Ja” innebär att respondenten påverkas av risken och att risken har en 

verkan på konsumentens köpbeslut. ”Delvis” innebär att risken har en liten påverkan på 

konsumenten och bedöms inte påverka konsumentens köpbeslut i större utsträckning. ”Nej” 

innebär att risken inte har någon påverkan alls på respondentens köpbeslut. 

 

 

 

 



         29 
 

 Namn 
Finansiell 
risk 

Produkt-
risk Tidsrisk 

Leverans-
risk 

Sekretess-
risk 

Psykologisk-
risk 

Social 
risk 

Mayra Ja Ja Ja Delvis Nej Ja Nej 

Susanne Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

Cristian Delvis Delvis Nej Nej Nej Delvis Nej 

Kristijan Ja Ja Nej Delvis Nej Nej Nej 

Ani Ja Ja Ja Delvis Nej Delvis Nej 

Yosef Delvis Delvis Nej Delvis Nej Nej Ja 

Gabriel Nej Ja Ja Delvis Nej Delvis Nej 

Anna Ja Ja Nej Delvis Nej Ja Nej 
 

Tabell 4 - En sammanställning som visar vilka risker som påverkar vilka respondenter 

                    

4.3 Förtroende 
 

4.3.1 Vikten av förtroende  
 
Samtliga respondenter var överens om att det är viktigt att uppleva en trygghet samt känna ett 

förtroende för onlinebutiken som de köper skor ifrån, detta för att reducera den upplevda 

risken inför köpet. Fyra respondenter berättade att de skulle avstå från ett köp från en 

onlinebutik och inte ens besöka onlinebutikens hemsida om förtroendet för dem brister. 

Kristijan var en av de fyra respondenterna och han berättade följande:  

 

‘’Säker hemsida med ett bra rykte är grundvillkoren. Man ser ju en massa reklam på typ 

Facebook om olika kläd och skoföretag, men eftersom man inte har något förtroende för dem 

så går man inte ens in på deras hemsida’’  

      

   (Kristijan, 24 år, 2018-01-21) 

 

Mayra diskuterade att om det rör sig om ett företag som hon inte handlat ifrån tidigare blir det 

extra viktigt att skapa ett förtroende för dem, för annars känner hon sig inte trygg att handla 

där. Ani är inne på samma spår och berättar att om en onlinebutik brister i att signalera 
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trygghet kommer hon inte handla därifrån något mer. För Yosefs del är det också viktigt med 

förtroende för en onlinebutik, han berättade följande: 

 

‘’Ja självklart är det viktigt med förtroende, jag köper ju alltid på hemsidor jag är van att 

handla ifrån. Just av den anledningen att jag känner mig trygg hos dem’’ 

      

    

(Yosef, 25 år, 2018-01-10) 

 

 

4.3.2 Förtroendeskapande åtgärder  
 
På frågan om vilka faktorer som får respondenterna att uppleva en trygghet inför onlineköp av 

skor erhölls det många olika svar. Mayra berättade att hon exempelvis känner sig trygg när ett 

företag använder sig av kortbetalning med 3Ds verifiering, vid rekommendationer från sin 

omgivning, vid läsning av recensioner på nätet eller när ett företag erbjuder gratis och enkla 

returer. På följdfrågan om varför enkla returer får henne att känna sig trygg inför köpet 

berättade Mayra följande:  

 

‘’Eftersom jag då känner att om skorna ej känns bra kan jag lämna tillbaka dem utan att jag 

gör en ekonomisk förlust. Det får mig att känna mig trygg’’ 

 

    (Mayra, 23 år, 2018-01-16)

    

När Susanne berättade om vilka faktorer som påverkar hennes trygghet inför köp av skor 

online tog hon upp fakturalösning, ett gott rykte, bra hemsida med bra produktbeskrivningar, 

enkla returmöjligheter och vänners åsikter för en hemsida eller en produkt. Anna tog upp 

liknande faktorer som Susanne förutom att hon inte nämnde något om fakturalösning samt om 

sina vänners åsikter. Anna tryckte mer på att det i huvudsak är bra produktbeskrivningar och 

bra bilder på skorna som kan stärka hennes förtroende. Vidare berättade Anna att även 

möjligheterna för BankID-verifiering vid betalning får henne att känna sig trygg. Cristian tog 

också upp detta med BankID, han berättade att han får en ökad trygghet inför köpet om han är 

medveten om att företaget använder sig av BankID. Sedan berättade han att om hemsidan är 

på svenska, har tydliga produktbeskrivningar samt bra produktbilder påverkar det hans 

trygghet inför köpet på ett positivt sätt. Till sist tog han även upp att företagets rykte samt 
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omgivningens recensioner har en påverkan på hur trygg han känner sig inför köpet. En annan 

respondent vars trygghet inför onlineköp av skor påverkas av omgivningens recensioner är 

Yosef. Han berättade följande gällande vilka faktorer som får honom att känna sig trygg: 

 

‘’Om min omgivning har rekommenderat en hemsida kan det få mig att känna mig trygg. 

Samt om hemsidan har ett allmänt gott rykte kan det påverka min trygghetskänsla på ett 

positivt sätt. Enkla retur möjligheter och användandet av BankID påverkar också. Sist men 

inte minst har det stor betydelse om jag handlat på den hemsidan tidigare’’ 

 

    (Yosef, 25 år, 2018-01-10) 

 

Kristijan tog inte upp många faktorer när han berättade om vilka faktorer som får honom att 

känna sig trygg inför onlineköp av skor. Han berättade att det är viktigt att fakturalösning 

erbjuds och att det är en hemsida med ett bra rykte. Gabriel däremot hade mer att säga, han 

berättade följande på frågan gällande vilka faktorer som får honom att känna sig trygg inför 

onlineköp av skor: 

 

‘’Bland annat tidigare orderhistorik hos dem, det vill säga om jag tidigare handlat från dem. 

Sedan som jag nämnde tidigare så vill jag att företaget använder sig av BankID vid betalning. 

Andra faktorer kan vara bekanta som rekommenderar, recensioner från andra kunder som 

handlat från samma hemsida och till sist skulle jag vilja säga proffsig och icke-krånglig 

hemsida’’ 

      

    (Gabriel, 27 år, 2018-01-22) 

 

För Anis del är det också viktigt att BankID används vid betalning då det får henne att känna 

sig trygg inför köpet. Två andra faktorer som får henne att känna sig trygg är recensioner från 

andra kunder om skorna och att det finns tydliga produktbeskrivningar på hemsidan.  
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5. Analys  
 
Detta avsnitt presenterar studiens analytiska del där empirin kommer kopplas ihop med 

studiens teoretiska referensram. Avsnittet presenteras i samma ordning som empiri-avsnittet, 

det vill säga först konsumentbeteende, sedan risk och slutligen förtroende. 

 

5.1 Konsumentbeteende  
 
Vid frågan gällande hur ofta och varför respondenterna handlar skor online varierade svaren. 

Vissa svar liknande andra dock bedöms samtliga respondenter har unika 

konsumentbeteenden. Bauman (1998) menar att människor ständigt får nya 

konsumtionsbehov som behöver tillfredsställas och med tanke på respondenternas svar kan 

det konstateras att alla åtta respondenter har unika behov. Respondenterna köper skor för 

varierande anledningar inom olika aspekter vilket bekräftas av Bjurström, Forsnäs och Ganetz 

(2000) som hävdar att konsumtion täcker olika behov inom olika aspekter. Vidare känner 

vissa respondenter ett behov att endast handla nya skor 2-3 gånger per år medan andra känner 

behovet att handla nya skor fler än 2-3 gånger per år. Även tillvägagångssättet vid ett 

onlineköp av skor varierar från respondent till respondent. Med hjälp av respondenternas svar 

kan det även konstateras, det Rowley (2000) menar gällande att konsumenter idag enkelt kan 

söka efter information tack vare uppkomsten av internet. Peterson och Merino (2003) hävdar 

att informationssökningen består av den interna- samt den externa informationen. Resultatet 

visar på att vissa respondenter använder sig mycket av den interna, medan andra nyttjar en hel 

del av den externa för att inhämta information. Gällande sökverktyg och hur effektiva 

respondenterna är i sin sökprocess varierade svaren. En del respondenter berättade att de 

jämför priser inför köpet på olika prisjämförelsesajter, dessa konsumenter anses ha en hög 

kunskapsnivå i användandet av internet. Därmed anses de vara effektiva i sin sökprocess då 

Moon (2004) menar att konsumenter som är effektiva i sin sökprocess har goda kunskaper 

inom användandet av internet. Samtliga respondenter förutom Mayra berättade att deras 

köpprocess vid skoköp startar på nätet. Mayra berättade att hon först söker efter skor i en 

fysisk butik för att sedan köpa skorna i en onlinebutik. Detta sökbeteende bedöms inte vara 

effektivt.   

 

Respondenternas sökbeteende och köpvanor varierar, vilket beror mycket på att alla 

konsumenter har olika konsumentbeteenden. Alvehus och Jensen (2015) hävdar att 
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konsumenter med ett rationellt konsumentbeteende vill minimera resultatet av lidande och 

maximera resultatet av lycka genom att agera på det mest rationella sättet vid ett köp. Mayra 

anses utifrån det hon berättade agera enligt teorin om ett rationellt konsumentbeteende då hon 

inte köper skor ofta men när hon väl gör det agerar hon mycket rationellt för att maximera 

nyttan. Hon ser till att hon köper ett par skor som kommer passa henne väl då hon besöker 

fysisk butik innan och provar skorna. Därefter jämför hon priser på nätet och köper skorna för 

det billigaste priset. Hon agerar rationellt och söker all information innan köpet i syfte att 

undvika lidandet i framtiden. Även Cristian anses ha ett rationellt konsumentbeteende då även 

han söker upp mycket information inför köpet. Han jämför priser på olika hemsidor och köper 

de par skor som är mest prisvärda vilket bedöms vara ett rationellt agerande. Han kopplar 

även in känslor eftersom han berättar att skorna måste vara snygga. Känslor anses inte vara 

något rationellt men Cristians svar bekräftar det Alvehus och Jensen (2015) menar gällande 

att känslor inte kan åsidoläggas och att det i slutändan är känslorna som styr konsumenten att 

fatta ett köpbeslut. Kristijan och Gabriel anses också ha ett rationellt konsumentbeteende. 

Detta eftersom bägge två har ett beteende som går ut på att söka mycket information om 

skorna och hemsidan inför köpet i syfte att maximera nyttan och minimera lidandet.  

 

Anna berättar däremot att hon köper skor online eftersom hon då slipper trängas och svettas 

bland andra kunder. Hon vill helst skippa det sociala samspelet som kan uppstå i en butik 

vilket kan tyda på ett maniskt konsumentbeteende. Kukar-Kinney, Ridgway och Monroe 

(2009) menar att en manisk konsument vill handla på nätet då denne helst vill undvika det 

sociala samspelet som uppstår i en fysisk butik. Dock anses Anna inte ha ett maniskt 

shoppingbeteende eftersom hon vidare berättar att hon söker mycket information om skorna 

och jämför priser med hjälp av prisjämförelsesajter. Hon vill slippa trängseln i butik eftersom 

hon då inte kan välja skor i lugn och ro vilket hon kan göra hemma. Anna anses därför också 

ha ett rationellt konsumentbeteende, eftersom hon agerar förnuftigt inför ett köp. Däremot en 

respondent som kan anses agera maniskt är Yosef, då han köper skor en gång i månaden samt 

vill undvika köp i en fysisk butik. Vidare berättade Yosef att han köper skor online eftersom 

det är smidigt och tidsbesparande. Han berättade även att hans skoköp sker spontant, vilket då 

kan indikera på ett impulsivt konsumentbeteende eftersom Rook (1987) menar att en impulsiv 

konsument köper varor spontant. Vid frågan om hur han påverkas av den sociala risken inför 

onlineköp av skor berättar han att han påverkas av omgivningens åsikter vilket i sin tur 

indikerar på ett socialt konsumentbeteende. Detta eftersom Arnould och Thompson (2005) 

menar att en konsument med socialt konsumentbeteende prioriterar gruppkänsla vilket Yosef 
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anses göra. Då Yosefs beteende tas upp i flera olika konsumentbeteende teorier anses det vara 

svårt att avgöra vilket typ av konsumentbeteende Yosef har. Dock utifrån det Yosef berättat 

indikerar analysen på att han har ett konsumentbeteende som är en blandning av ett socialt- 

och impulsivt konsumentbeteende. Susannes beteende pekar däremot starkt på ett socialt 

konsumentbeteende. Detta eftersom hon berättar att hon köper skor som hon föreställer 

hennes omgivning skulle gilla. Det kan bero på att hon vill känna sig accepterad och trygg 

bland andra människor vilket Bengtsson och Östberg (2011) menar är aktuellt för 

konsumenter med ett socialt konsumentbeteende. Det kan också bero på att hon vill ha en 

högre social status då Lunt och Livingstone (1992) berättar att konsumenter med ett socialt 

konsumentbeteende strävar efter det. Susanne agerar därmed inte rationellt inför onlineköp av 

skor utan köpen baseras på de sociala aspekterna och därmed anses hon ha ett socialt 

konsumentbeteende. Även Ani bedöms att inte agera rationellt vid ett onlineköp av skor utan 

hennes beteende anses istället vara enligt teorin om ett impulsivt konsumentbeteende. Detta 

eftersom hennes skoköp sker spontant och enligt Rook (1987) indikerar detta på ett impulsivt 

konsumentbeteende. Vidare bedöms hennes personliga behov ligga till grund för hennes 

impulsiva köp vilket Zaichkowsky (1985) menar är vanligt för ett impulsivt beteende.  

 

5.2 Risk 
 
Salam, Rao och Pegels (2003) hävdar att konsumenternas upplevda risker vid konsumtion inte 

är homogena och respondenternas svar indikerar på detta. Dock kan det konstateras att vissa 

risker är mer förekommande än andra inför onlineköp av skor. Produktrisken visade sig vara 

den risk som påverkar samtliga respondenter allra mest. Därmed anses produktrisken ha störst 

påverkan på konsumenter inför köp av skor över nätet. Mohd Shoki et al. (2014) definierar 

produktrisken när en konsument upplever en osäkerhet över att produkten inte lever upp till 

dennes förväntningar. Det visade sig att samtliga respondenter påverkas på ett eller annat sätt 

av osäkerheten som kan uppstå om skorna kommer leva upp till förväntningarna och samtliga 

bearbetar produktrisken på sitt sätt. En av respondenterna, Anna, tog upp att hon någon gång 

avstått från ett köp på grund av den upplevda produktrisken. Annas svar avseende 

produktrisken styrker det Dai, Fortsythe och Kwon (2014) menar gällande att produktrisken 

är en av de största orsakerna till varför konsumenter avstår från ett onlineköp. Vidare styrker 

Annas svar även det Kim, Ferrin och Rao (2008) hävdar gällande att upplevda risker är ett 

hinder för konsumenter som överväger att handla online.  
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Dai, Fortsythe och Kwon (2014) menar att den finansiella risken uppstår när en konsument 

upplever att denne kan göra en ekonomisk förlust i samband med ett onlineköp. Empirin visar 

att den finansiella risken påverkar i stort sett samtliga respondenter och utifrån deras svar 

anses finansiell risk vara den risk som efter produktrisken förekommer mest hos 

konsumenterna. Finansiell förlust togs upp av respondenterna vid kortbedrägerier, när skorna 

inte köps för det billigaste priset eller när skoköpet inte blir som tänkt. Gällande 

kortbedrägerier menar Mohd Shoki et al. (2014) att det är den främsta anledningen till varför 

konsumenter upplever en finansiell risk. Dock är det endast två respondenter som undviker att 

betala med kort på nätet och som istället väljer att köpa på faktura. Majoriteten av 

respondenterna menade istället att de i och med framväxten av BankID känner sig trygga med 

betalning på nätet i samband med skoköp. De respondenter som kände någorlunda risk med 

betalning köper endast skor från hemsidor med ett bra rykte och de hemsidor som kräver en 

verifiering med BankID. De flesta som upplever en finansiell risk inför köp gör det eftersom 

de är rädda att bli av med pengar om skorna inte lever upp till förväntningar. Det hänger då 

lite ihop med produktrisken och en av respondenterna berättade även att hon känner att det är 

en finansiell förlust eftersom hon inte orkar returnera skorna om skorna inte lever upp till 

hennes förväntningar.  

 

Fem av åtta av respondenter berättade att de kan uppleva en liten psykologisk risk inför 

onlineköp av skor. Mohd Shoki et al. (2014) menar att psykologisk risk uppstår när en 

konsument upplever en osäkerhet inför köpet gällande om produkten är för dyr och resultatet 

visade att en av respondenterna kan uppleva på det viset. Vidare menar Mohd Shoki et al. 

(2014) att psykologisk risk även uppstår när en konsument upplever en osäkerhet om 

produkten verkligen behövs vilket kan tolkas som ett ifrågasättande av köpbeslutet. Fem 

respondenter bedöms utifrån det de berättade ha en tendens att uppleva psykologisk risk då de 

inför köpet kan uppleva en osäkerhet över om rätt köpbeslut kommer tas. Psykologisk risk 

bedöms därmed förekomma hos konsumenter inför onlineköp av skor samt ha en viss 

påverkan på konsumenternas köpbeslut. Dock anses inte den psykologiska risken ha en lika 

stor påverkan hos konsumenter som produktrisken och den finansiella risken.  

 

Samtliga respondenter menade att ett onlineköp av skor inte medför en tidsförlust men tre 

respondenter menade att själva returprocessen kan vara tidskrävande. Gabriel som var en av 

dem berättade att han hellre går och köper i en fysisk butik eftersom han vill slippa 

returprocessen. Masoud (2013) menar att tidsrisken uppstår när en konsument skapar en 



         36 
 

uppfattning om hur mycket tid som kommer gå till spillo ifall produkten som köpts behöver 

bytas ut och Gabriel bedöms skapa den uppfattningen. Gabriels beteende bekräftar Mohd 

Shoki et al. (2014) påstående om att produkt- och tidsrisken hänger ihop. Detta eftersom om 

Gabriel inte skulle uppleva produktrisk skulle han inte uppleva tidsrisken. Tidsrisken bedöms 

därmed vara en konsekvens för en del av de konsumenter som upplever produktrisken. Vidare 

berättade två respondenter att köpa skor från vissa hemsidor kan vara tidskrävande vilket 

enligt Forsythe et al (2006) definition av tidsrisken indikerar på att de upplever en tidsrisk. 

Tidsrisken anses därmed förekomma hos konsumenter, dock bedöms tidsrisken inte ha en stor 

påverkan på konsumenternas köpbeslut inför onlineköp av skor. Detta eftersom endast tre av 

åtta respondenter kan uppleva en form av tidsrisk inför köpet.  

 

Likt tidsrisken bedöms den sociala risken inte ha en stor påverkan på konsumenter inför 

onlineköp av skor. Detta eftersom det enbart var Yosef och Susanne som berättade att de kan 

uppleva en osäkerhet om vad deras omgivning kommer tycka om skorna de tänker köpa. 

Detta indikerar starkt på att de påverkas av den sociala risken då Mohd Shoki et al. (2014) 

samt Masoud (2013) menar att den sociala risken innebär när en konsument bryr sig om 

omgivningens åsikter om produkten. Varför just de två upplever den sociala risken inför köpet 

verkar ha att göra med vilket konsumentbeteende de har, vilket kommer att diskuteras i 

diskussionsavsnittet. Gällande leveransrisken menar Naiya (2004) och Mohd Shoki et al. 

(2014) att den risken uppstår när en konsument upplever en risk över att produkten inte 

kommer levereras i tid, produkten kommer skadas under leveransen, produkten skickats till 

fel adress eller kommer inte levereras alls. Samtliga respondenter berättade att de inte 

upplever dessa risker inför onlineköp av skor. Gällande att skorna inte levereras i tid berättade 

sex av åtta respondenter att de kan uppleva en form av frustration när skorna inte har 

levererats i tid, men de upplever inte leveransrisken inför köpet. Eftersom denna studie enbart 

undersöker de risker som kan upplevas inför onlineköp av skor anses därmed inte 

leveransrisken ha en påverkan på konsumenternas köpbeslut.  

 

Gällande sekretessrisken menar Mohd Shoki et al. (2014) att den risken uppstår när en 

konsument upplever en osäkerhet inför ett köp över att dennes personliga uppgifter kommer 

vittjas av obehöriga. Samtliga respondenter berättade att sekretessrisken inte är ett hinder 

inför skoköpet och de känner sig trygga med att lämna ut personliga uppgifter till 

onlinebutikerna. Flera respondenter menar på att de personliga uppgifterna idag ändå är 

offentliga och tillgängliga för allmänheten och känner då ingen risk med att lämna ut 
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uppgifterna till onlinebutikerna. Vidare berättade tre respondenter att de helst vill lämna ut 

uppgifter till onlinebutiker som är svenska, välkända och som har ett gott rykte. Det indikerar 

på att de helst vill handla ifrån hemsidor som de har förtroende för. Dock anses 

sekretessrisken likt leveransrisken inte ha någon större påverkan på konsumenternas 

köpbeslut inför onlineköp av skor. 

 

5.3 Förtroende  
 

Samtliga respondenter berättade att förtroende för en onlinebutik reducerar den upplevda 

risken inför onlineköp av skor vilket styrker det Grabner-Kräuter (2002) menar gällande att 

förtroende är kopplad till upplevd risk. Flera respondenter berättade att de skulle avstå från ett 

köp ifall de saknar förtroende för den onlinebutik de hade tänkt köpa skor ifrån. Jarvenpaa, 

Tractinsky och Saarinens (1999) beskriver förtroende som viljan hos konsumenterna att 

förlita sig på onlinebutikerna och viljan att utsätta sig för sårbarhet gentemot dem. Flera 

respondenter tog upp att de inte ens skulle besöka en onlinebutik som de inte känner sig 

trygga med. Sådant beteende indikerar på att de på grund av brist på förtroende inte vill förlita 

sig på onlinebutiken och vill därmed inte utsätta sig för sårbarhet gentemot dem. Utifrån det 

respondenterna berättade gällande förtroende anses det blir allt viktigare för onlinebutikerna 

att skapa en affärsrelation med konsumenterna som bygger på förtroende. Detta påstående 

styrks av Kim, Ferrin och Rao (2008) som hävdar att onlinebutiker bör ha som strategi att 

skapa en relation med konsumenter som bygger på förtroende då det kan bli avgörande i 

längden. Detta anses kunna genomföras genom att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

konsumenternas förtroende gentemot dem och därefter vidta åtgärder som ökar 

konsumenternas förtroende, vilket McKnight och Chervany (2002) hävdar att onlinebutikerna 

bör göra. 

 

Mayra berättade att hon anser att det är extra viktigt med förtroende när hon ska handla från 

en onlinebutik som hon tidigare inte har handlat ifrån. Det påvisar att nya onlinebutiker samt 

mindre kända onlinebutiker har en barriär att övervinna i form av att vinna konsumenternas 

förtroende då det kan få konsumenterna att vilja handla från dem. Detta styrker det Oghazi et 

al. (2018) menar gällande att mindre kända onlinebutiker bör investera i att signalera 

förtroende eftersom förtroende bedöms vara en avgörande parameter när en konsument ska 

handla från dessa onlinebutiker. Vidare berättade en del respondenter att de föredrar att köpa 
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skor från onlinebutiker de är vana att handla ifrån på grund av att de känner sig trygga med att 

handla från dem. Vilket styrker det Wang, Wang och Liu (2016) menar gällande att starkt 

förtroende mellan en konsument och en onlinebutik skapar en långsiktig affärsrelation. Att 

respondenter väljer att köpa skor från onlinebutiker de är vana att handla ifrån styrker även 

det Eastlick, Lotz och Warrington (2006) och Safari (2014) hävdar gällande att tidigare 

erfarenheter och upplevelser har en påverkan på konsumenternas förtroende, och därtill 

köpbeslutet inför ett onlineköp.  

 

Vid diskussion med respondenterna avseende vilka faktorer som får dem att uppleva en 

reducerad risk inför onlineköp av skor mottogs det intressanta svar. Shimp och Bearden 

(1982) menar att konsumenter med hjälp av WOM kan få ett ökat förtroende för en 

onlinebutik och därmed uppleva en reducerad risk när de handlar från den butiken. Detta 

styrks av respondenternas svar då fem av åtta respondenter menar att de upplever en högre 

trygghet vid rekommendationer från sin omgivning. Därmed intygas det Cheema och Kalikati 

(2010) menar gällande att konsumenternas köpbeslut beror mycket på vad deras omgivning 

anser om produkten, företaget eller varumärket. Vidare tog enstaka respondenter upp att 

positiva recensioner ökar deras förtroende inför köpet. Positiva recensioner är enligt King, 

Pradeep och Bush (2014) ett exempel på eWOM. Eftersom eWOM är en form av WOM anses 

WOM vara en faktor som har en stor inverkan på konsumenternas förtroende.  

 

Sex av åtta respondenter tog upp att när onlinebutiker använder sig av BankID-verifiering vid 

betalning reduceras den upplevda risken. Användandet av BankID anses utifrån 

respondenternas svar vara en faktor som reducerar den upplevda finansiella risken samt en 

faktor som har en stor betydelse för konsumenterna. BankID-verifiering anses vara en 

tredjepartsverifiering och onlinebutikerna bör på sin hemsida signalera att de använder sig av 

BankID-verifiering eftersom detta kommer att öka konsumenternas förtroende då de kommer 

uppleva att deras uppgifter är trygga (Molich, 2002; Jiang, 2008). 

Flera studier hävdar att onlinebutikerna ständigt bör fokusera på att bygga upp samt bibehålla 

ett gott rykte då det påverkar konsumenternas förtroende gentemot dem (McKnight & 

Chervany 2002; Eastlick, Lotz & Warrington 2006; Hellström et al. 2017). Detta styrks av 

respondenternas svar då fem av åtta respondenter menar att om en onlinebutik har ett gott 

rykte ökas förtroendet inför köpet. Respondenternas svar indikerar starkt även på det som 

Chen och Dubinsky (2003) hävdar gällande att ifall en onlinebutik har ett dåligt rykte kommer 



         39 
 

konsumenterna uppleva en högre risk. Gott rykte anses därmed vara en faktor som inför 

onlineköp av skor har en stor påverkan på konsumenternas köpbeslut. 

 

Hälften av respondenterna berättar att de känner sig trygga när onlinebutikerna erbjuder gratis 

returer, smidiga returmöjligheter eller allmänt generös returpolicy. Respondenternas svar 

styrker det Hellström et al. (2017) och Saarijärvi, Sutinen och Harris (2017) hävdar rörande 

att en generös returpolicy stärker konsumenternas förtroende. Det är i synnerhet den 

monetära- och ansträngningsaspekten, av de fem aspekterna som Janakiraman et al. (2016) 

presenterar, som anses ha störst betydelse för konsumenterna inför köpet. Utifrån 

respondenternas svar kan det även konstateras att en bra produktbeskrivning reducerar 

konsumenternas upplevda risk, då hälften av respondenterna berättade att tydliga 

produktbeskrivningar och bra produktbilder förstärker förtroendet. Detta resultat styrker det 

Slyke, Comunale och Belanger (2002) samt Hellström et al. (2017) menar gällande att tydliga 

produktbilder och bra produktbeskrivningar kan ha en positiv effekt på konsumenternas 

förtroende inför ett onlineköp. Vidare menar Arshad et al. (2015) att då konsumenter inte har 

en möjlighet att fysiskt kunna examinera varan inför onlineköp är det endast 

produktinformationen som tillhandages på nätet som kan reducera konsumenternas upplevda 

produktrisk. En bra produktbeskrivning, som bedöms utifrån respondenternas svar innefatta 

en tydlig beskrivning om skorna samt distinkta bilder på skorna, anses vara en viktig faktor 

som påverkar konsumenternas förtroende inför onlineköp av skor. 

 

Enstaka respondenter tog upp att en bra hemsida har en positiv effekt på förtroendet. En bra 

hemsida anses innefatta flera aspekter men bland annat det Taylor och England (2006) och 

Manganari et al. (2011) menar, en hemsida som har en bra design samt är lättnavigerad. Få 

respondenter tog även upp att om fakturalösning erbjuds samt om det är en svensk onlinebutik 

förstärks förtroendet. Då det endast var enstaka respondenter som nämnde faktorerna bra 

hemsida, svensk onlinebutik och fakturalösning anses inte dessa faktorer ha lika stor 

betydelse som faktorerna WOM, användandet av BankID, gott rykte, generös returpolicy samt 

bra produktbeskrivning. Onlinebutikerna bör därför signalera de sistnämnda faktorerna i syfte 

till att stärka konsumenternas förtroende och därmed reducera deras upplevda risk inför 

onlineköp av skor (Connelly et al. 2011). Detta eftersom Hellström et al. (2017) menar att när 

onlinebutikerna sänder ut rätt signaler reduceras informationsasymmetrin vilket underlättar 

konsumenternas köpbeslut. 
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6. Diskussion  
 

I följande avsnitt diskuteras det kring studiens frågeställningar utifrån den analys av empirin 

som genomförts. Diskussionen ska vidare ligga till grund för uppsatsen slutsats. 

 

6.1 Vilka är de förekommande upplevda riskerna hos konsumenterna inför 
onlineköp av skor? 
 
Salam, Rao och Pegels (2003) menar att det finns flera typer av risker som konsumenter kan 

uppleva inför ett onlineköp och denna studie valde att undersöka sju olika risker. Empirin och 

analysen visar att samtliga sju risker förutom leveransrisken och sekretessrisken förekommer 

hos konsumenter inför onlineköp av skor. Dock förekommer vissa risker mer än andra, vilket 

analysen redovisade. Både produkt- och den finansiella risken förekom i stort sett hos 

samtliga respondenter, därmed anses dessa två risker ha störst påverkan på konsumenteras 

köpbeslut. Gällande den finansiella risken hävdar Arshad et al. (2015) att den risken är en av 

de mest förekommande riskerna inom e-handeln, och respondenternas svar styrker 

författarnas påstående.  

 

Kim, Ferrin och Rao (2008) menar att konsumenternas upplevda risker är ett hinder för 

konsumenter som överväger att genomföra ett köp. Analysen visar på att produktrisken, 

finansiella risken, psykologiska risken, tidsrisken och den sociala risken de fem risker som 

anses kunna utgöra ett hinder för konsumenter som överväger att genomföra ett onlineköp av 

skor. Det innebär att leveransrisken inte anses ha någon påverkan på konsumenternas 

köpeslut. Det resonemanget går då emot det Mohd Shoki et al. (2014) menade gällande att 

leveransrisken är en av de största osäkerheterna en konsument kan uppleva vid onlineköp. 

Detta kan bero på att samtliga respondenter i stort sett köper skor från välkända onlinebutiker. 

Hade respondenterna istället köpt skor från exempelvis mindre företag eller från Kina hade 

troligtvis annorlunda svar gällande leveransrisken mottagits. Vidare kan detta också bero på 

att denna studie enbart undersöker riskerna som upplevs inför köpet. Hade studien istället 

undersökt vilka risker som konsumenter upplever efter köpet hade analysen troligtvis gett 

annorlunda resultat. Eftersom flera respondenter berättade att de kan uppleva en frustration 

om skorna inte levererats i tid. Däremot gällande sekretessrisken hade det nog inte spelat 

någon roll om studien istället undersökt vilka risker konsumenter kan uppleva efter köpet. 

Enligt Dai, Forsythe och Kwon (2014) råder det stora oklarheter om sekretessrisken påverkar 
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konsumenternas köpbeteende och denna studie visar att sekretessrisken inte utgör något 

hinder under konsumenternas köpprocess. 

 

6.2 Vilket samband finns det mellan konsumentbeteende och de upplevda riskerna 
hos konsumenterna? 
 

Analysen av respondenternas beteende indikerar på att konsumenternas beteende inte är 

homogena vid e-handel samt håller ständigt att förändras, vilket styrker det Hellström et al 

(2017) menar gällande att e-handels tillväxt har medfört förändringar i konsumenternas 

beteende. Konsumenter bedöms ha individuella behov samt individuella tillvägagångssätt och 

upplever därför olika saker inför ett köp. Men majoriteten av konsumenterna har inför 

onlineköp av skor ett beteende som på ett annat sätt påminner om andra konsumenters 

beteende. Det innebär att det finns ett potentiellt samband mellan konsumentbeteende och 

upplevd risk ifall konsumenter med någorlunda liknande beteende upplever liknande risker.  

 

Gällande produktrisken och den finansiella risken anses det inte spela någon roll vilket typ av 

konsumentbeteende en konsument har, då samtliga respondenter i stort sett påverkas av dessa 

risker inför onlineköp av skor. Däremot anses det finnas ett samband mellan ett rationellt 

konsumentbeteende och psykologisk risk, detta eftersom fyra av fem respondenter som 

bedöms att ha ett rationellt konsumentbeteende påverkas en del av den psykologiska risken. 

De fyra respondenterna som anses agera rationellt kan inför ett skoköp uppleva en osäkerhet 

om skorna verkligen behövs eller om skorna är för dyra, vilket enligt Mohd Shoki et al. 

(2014) innebär att de påverkas av den psykologiska risken. Därmed konstateras det att de 

respondenter som har ett rationellt konsumentbeteende upplever en psykologisk risk i en 

större grad. Detta eftersom de verkar ha en tendens att bli osäkra över ifall köpbeslutet är ett 

rationellt sådant och om skoköpet medför maximering av lycka. Vidare anses det finnas ett 

samband mellan socialt konsumentbeteende och den sociala risken. Det var endast två 

respondenter som upplevde den sociala risken inför onlineköp av skor och en av de 

respondenterna bedöms ha ett socialt konsumentbeteende och den andra bedöms ha en 

blandning av socialt- och impulsivt beteende. Därmed kan det förmodas att de konsumenter 

som har ett socialt konsumentbeteende påverkas av den sociala risken i större utsträckning 

gentemot andra konsumenter. Det är logiskt att konsumenter med ett socialt 

konsumentbeteende upplever den sociala risken. Detta eftersom de konsumenterna påverkas 
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av de sociala aspekterna och den sociala risken avser just bland annat omgivningens åsikter 

om ett köp (Mohd Shoki et al. 2014).  

 

Beträffande tidsrisken var det endast tre respondenter som upplever en form av tidsrisk inför 

onlineköp av skor och av de tre respondenterna anses två ha ett rationellt konsumentbeteende 

och en ha ett impulsivt konsumentbeteende. Eftersom de endast upplever tidsrisken delvis 

samt att det direkt inte gick att finna något samband mellan tidsrisk och konsumentbeteende 

utifrån denna studie, anses det inte finnas något samband mellan tidsrisk och 

konsumentbeteende. Leveransrisken och sekretessrisken anses inte heller ha något samband 

med något konsumentbeteende. Detta eftersom leveransrisken och sekretessrisken inte 

betraktas påverka konsumenternas köpbeslut inför onlineköp av skor. 

 

6.3 På vilket sätt kan förtroendet hos konsumenterna inför onlineköp av skor 
påverkas av onlinebutikerna? 
 
Respondenternas svar pekar på det Safari (2014) menar beträffande att konsumenter upplever 

en risk när de brister i förtroende för onlinebutiker. McKnight och Chervany (2002) diskuterar 

vidare vikten av att ta reda på vilka faktorer som ökar konsumenternas förtroende inför 

onlineköp. Analysen av respondenternas svar visade att WOM, BankID-verifiering, gott 

rykte, generös returpolicy samt en bra produktbeskrivning är de viktigaste faktorerna som 

höjer konsumenternas förtroende inför onlineköp av skor. Onlinebutiker bör därför lägga ner 

stora resurser för att uppfylla dessa faktorer ifall de vill vara en konkurrenskraftig aktör på 

marknaden. Ifall en onlinebutik brister i flera av dessa fem faktorer kommer konsumenter att 

uppleva en högre risk och tillslut avstå från att handla därifrån. Givetvis bör onlinebutiker 

som säljer skor vidta fler åtgärder dock bör prioritering vara att fokusera på dessa fem 

faktorer. 

 

Omgivningens åsikter (WOM) om produkten, företaget eller varumärket är en faktor som 

anses vara viktig fast väldigt komplex för onlinebutikerna att arbeta med. Om en onlinebutik 

skulle vilja att konsumenter rekommenderar till andra konsumenter att handla från ens butik 

måste de första konsumenterna som handlar därifrån känna att de fått en bra köpupplevelse. 

Ifall de upplever att köpupplevelsen inte var bra kommer de få ett dåligt förtroende för 

onlinebutiken och kommer därmed med stor sannolikhet inte rekommendera till sin 

omgivning att handla därifrån. Det innebär att det enda sättet för en onlinebutik att arbeta med 
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WOM är att lägga ner stor energi på att konsumenter känner att de har ett bra förtroende för 

butiken och får en bra köpupplevelse. Chansen är då stor att de konsumenterna med hjälp av 

WOM eller eWOM rekommenderar andra potentiella konsumenter att handla därifrån. På det 

viset sprids goda ord om onlinebutiken och konsumenter som då överväger att genomföra ett 

köp hos den onlinebutiken kommer med stor sannolikhet att köpa därifrån när de får ta del av 

de goda orden.  

 

Kräva BankID-verifiering i samband med betalning anses vara en faktor som höjer 

konsumenternas förtroende. Om en onlinebutik inte kräver BankID antas den finansiella 

risken öka hos konsumenterna som överväger att handla från den butiken. Onlinebutikerna 

bör därför se till att de kräver BankID-verifiering i samband med onlineköp eftersom det höjer 

konsumenternas förtroende. Vidare bör onlinebutikerna se till att de har ett gott rykte, då det 

höjer konsumenternas förtroende. Sedan är det minst lika viktigt att se till att bibehålla ett gott 

rykte, vilket McKnight och Chervany (2002) nämner. Bygger en onlinebutik upp ett gott rykte 

samt bibehåller det goda ryktet kommer konsumenterna få ett ökat förtroende samt uppleva en 

reducerad risk inför ett skoköp från den butiken. Onlinebutikerna bör också ha en generös 

returpolicy då analysen indikerar på att en generös returpolicy höjer förtroendet hos 

konsumenterna. Av respondenternas svar är det framförallt den monetära- samt 

ansträngningsaspekten som onlinebutikerna bör fokusera på. Vidare bör onlinebutikerna se till 

att ha bra produktbeskrivningar då det anses höja konsumenternas förtroende samt reducera 

den upplevda produktrisken.  
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7. Slutsats  
 

I detta avsnitt som även är det sista kommer studiens slutsatser att presenteras. Slutsatserna 

baseras på den analys och diskussion som genomförts av det insamlade empiriska materialet. 

I avsnitt presenteras även studiens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka konsumenternas upplevda risker och förtroende inför 

onlineköp av skor genom att studera konsumenternas beteende. Studiens resultat visade att 

produktrisken, finansiella risken, psykologiska risken, tidsrisken samt den sociala risken 

förekommer hos konsumenter inför onlineköp av skor. Produktrisken och den finansiella 

risken, som var de mest förekommande riskerna hos konsumenterna, ansågs inte ha något 

samband med något konsumentbeteende. Däremot ansågs det finnas ett samband mellan 

psykologisk risk och rationellt konsumentbeteende samt mellan social risk och socialt 

konsumentbeteende. Beträffande tidsrisken, leveransrisken och sekretessrisken visade 

studiens resultat att det inte existerar något samband mellan dessa risker och något 

konsumentbeteende. Vidare visade studiens resultat att onlinebutikerna bör i syfte till att öka 

konsumenternas förtroende kräva BankID-verifiering vid betalning, bygga upp samt bibehålla 

ett gott rykte, erbjuda en generös returpolicy och ha bra produktbeskrivningar. Detta eftersom 

dessa fem faktorer visade sig ha störst påverkan på konsumenternas förtroende 

 

Upplevda risker inför onlineköp av skor är ett relativt outforskad ämnesområde och denna 

studie bidrar till en ökad förståelse inom ämnet. Upplevda risker är något som kan få 

konsumenter att avstå från ett köp, därmed är upplevda risker hos konsumenter ett hot för 

onlinebutiker. Ifall en konsument upplever en risk inför ett skoköp hos en onlinebutik innebär 

det att onlinebutiken har brustit i att vidta åtgärder som stärker konsumentens förtroende inför 

köpet. Detta eftersom förtroende visade sig i studien vara en vital faktor som avgör ifall 

konsumenter kommer uppleva en risk eller inte. Onlinebutiker som säljer skor behöver därför 

lägga ned resurser på att vidta åtgärder som ökar konsumenternas förtroende samt signalera 

förtroende då det kommer medföra att färre konsumenter upplever en risk inför köpet samt att 



         45 
 

det bidrar till långvariga affärsrelationer med konsumenter som gynnar onlinebutikerna. Störst 

fokus bör läggas på att vidta åtgärder som reducerar den upplevda produkt- och finansiella 

risken då dessa två risker visade sig vara de mest förekommande hos konsumenter inför 

onlineköp av skor. Vidare bör onlinebutikerna ta hänsyn till att konsumenter har olika 

konsumentbeteenden och därför även vidta förtroendeskapande åtgärder anpassade efter olika 

konsumentbeteenden. Detta eftersom det anses finnas ett samband mellan konsumentbeteende 

och de upplevda riskerna. Avslutningsvis kan det konstateras att ifall en onlinebutik som 

säljer skor vill vara konkurrenskraftig på marknaden behöver den genom att ta hänsyn till 

risker och konsumentbeteende vidta åtgärder som ökar konsumenternas förtroende gentemot 

den. Ifall hänsyn inte tas kommer konsumenter att avstå att handla från den butiken och 

därmed kommer marknadsandelar med stor sannolikhet att reduceras. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning  
 

E-handeln håller ständigt på att växa (E-barometern 2017), vilket medför att en liknande 

studie i en annan tidpunkt kan ge ett annorlunda resultat. Möjligtvis hade en kvantitativ studie 

inom samma ämnesområde gett ett mer generaliserbart resultat. Vidare kan det även vara 

intressant att genomföra en liknande studie fast ur ett företagsperspektiv. Då skulle det vara 

intressant att studera vilka risker onlinebutikerna förmodar att konsumenterna upplever inför 

onlineköp av skor samt forska vilka förtroendeskapande åtgärder onlinebutikerna vidtar. 

Upplevda risker hos konsumenter är ett brett ämne och denna studie undersökte enbart 

riskerna inför onlineköp av skor. Det hade varit intressant att istället undersöka de upplevda 

riskerna efter ett köp, det vill säga från köptillfället framtill skorna är levererade. Sedan hade 

det även varit intressant att undersöka riskerna inför onlineköp av någon annan produkt och 

sedan jämföra resultatet med denna studie.  
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9. Bilaga  
 
Intervjuguide 

 

Namn: 

Ålder:  

 

Konsumentbeteende 

 
1.    Hur ofta handlar du skor online? 

 
2.    Berätta utförligt om hur du går tillväga vid ett onlineköp av skor.  
 
3.    Varför väljer du att handla skor på nätet? 

   

  

Risker 
 
4.    Upplever du att du kan göra en finansiell förlust samband med ett skoköp online?  
 

 
5.    Hur känner du inför betalning vid ett onlineköp?  
  
6. Vid ett onlineköp av skor har du ingen möjlighet att fysiskt examinera varan samt 
ingen möjlighet till fysiskt kontakt med säljaren, hur påverkar det din upplevelse inför 
ett köp? 

 
7.    Upplever du att onlineköp av skor medför en tidsförlust eller varit tidskrävande på 
något sätt?  
 

8.    Vid onlineköp av skor mottar du inte produkten i samband med köpet utan 
behöver vänta tills den levererats till dig. Hur upplever du det? 
  
 
9.    I många fall behöver du ange personliga uppgifter som personnummer och adress 
vid ett onlineköp av skor. Hur upplever du det 
  
10.  Konsumenter brukar ibland vid onlineköp känna en osäkerhet om produkten 
verkligen behöver samt om rätt köpbeslut har tagits. Har du någonsin upplevt på det 
sättet vid ett onlineköp av skor?  
 

11.  Har du någonsin vid ett onlineköp av skor upplevt en rädsla över din omgivnings 
åsikter gällande ditt köp? 

 
 
  

 



  

Förtroende/Riskreducerande åtgärder 
 
12.  Är det viktigt för dig att uppleva en trygghet samt ett förtroende för e-handlaren  
 
  
13.  Vilka faktorer får dig att känna dig trygg inför ett onlineköp av skor?  
 
 

 Tack för intervjun. Till sist är de ok att jag använder dina uppgifter i uppsatsen?  

 


