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Abstract

Keywords: perceived risk, risk reduction, e-commerce, word-of-mouth, search goods, 

experience goods

Purpose: The study aims to identify the perceived risks and risk relievers in e-commerce, and 

how the character of the product and the Internet Store affects these perceived risks.

Conclusion: The survey shows that perceived risk when buying over the Internet varies 

according to the consumer, and the character of the product and the Internet Store. The 

perceived risks identified when purchasing over the Internet are performance risk, delivery 

risk, time risk, psychological risk, financial risk, payment risk, source risk and social risk. 

Many risk relievers have been identified, and word-of-mouth seems to be the most important 

risk reliever and can reduce all of the perceived risks. The character of the product affects the 

consumers’ decisions on the type of store that the purchase should be made in. Most 

consumers have a positive attitude towards buying goods such as travels and books over the 

Internet, although many consumers are reluctant to buy clothing on the Internet. This is due to 

an evaluation of the quality of clothes is easy to do in a physical store, while travel and books 

are as difficult to evaluate in a physical store as over the Internet. Combinations of purchases 

from Internet stores and physical stores, as well as word-of-mouth, and own previous 

experience with the product are risk relievers related to the perceived quality. The result also 

shows that consumers’ awareness of the company by own past experiences affects the 

perceived risk, rather than the character of the Internet store.
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Sammanfattning

Nyckelord: e-handel, distanshandel, upplevd risk, riskreducering, word-of-mouth, search 

goods, experience goods

Syfte: Studien syftar till att identifiera upplevda risker och riskreducerare vid e-handel, samt 

beskriva hur dessa påverkas av produktens och Internetbutikens karaktär.

Metod: Data insamlas genom enkätstudie, fokusgruppsintervjuer samt observationer. 

Fokusgruppsintervjuerna ger dels förklaring till enkätstudien och bidrar dels till ytterligare 

perspektiv. Observationer av Internetbutiker genomförs för att identifiera riskreducerare.

Teori: Främst används teorier om upplevd risk, riskreducering samt produkters karaktär.

Slutsats: De upplevda risker som identifierats vid köp över Internet är funktionell risk, 

leveransrisk, tidsrisk, psykologisk risk, finansiell risk, betalningsrisk, källrisk samt social risk. 

Undersökningen visar att dessa upplevda risker varierar beroende av konsumenten, 

produktens karaktär samt Internetbutikens karaktär. En mängd olika riskreducerare har 

identifierats varav word-of-mouth har varit den mest betydande och som i viss mån kan 

reducera samtliga risker. Produktens karaktär påverkar konsumenten gällande beslutet om 

köpet kommer att genomföras i en fysisk butik eller i en Internetbutik. De flesta konsumenter 

har en positiv attityd till att köpa exempelvis resor och böcker på Internet, medan många 

konsumenter däremot är negativa till att köpa kläder på Internet. Detta beror på att produktens 

karaktär är sådan att en utvärdering av kläders kvalitet är relativt enkel att göra i en fysisk 

butik, men desto svårare att göra i en Internetbutik, vilket innebär att den funktionella risken 

ökar. Gällande resor och böcker är produkterna lika svåra att utvärdera i en fysisk butik som i 

en Internetbutik. Riskreducerare kopplade till den upplevda kvaliteten kan vara kombinationer 

av köp från Internetbutiker och fysiska butiker, men även word-of-mouth samt egen tidigare 

erfarenhet av produkten. Gällande köp från internationella Internetbutiker är de främsta 

riskerna leveransrisk, tidsrisk och finansiell risk. Resultatet visar att konsumentens kännedom 

om företaget, genom tidigare egna erfarenheter eller word-of-mouth påverkar den upplevda 

risken. Detta gäller för både svenska och internationella Internetbutiker.  
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Förord

När ämnet för undersökningen skulle bestämmas var vi båda överens om att uppsatsen skulle 

behandla ett ämne förknippat med trovärdighet och från detta är steget inte långt till att 

undersöka e-handel. När vi började diskutera detta ämne märkte vi att våra inställningar till att 

köpa vissa typer av produkter över Internet skiljde sig åt. Vi är båda överens om att böcker 

och resor är produkter som med fördel kan köpas i en Internetbutik, medan vi har delade 

åsikter kring bland annat köp av kläder över Internet. Med detta i åtanke kändes det självklart 

att undersöka de upplevda risker som finns när man som konsument handlar på Internet.

Vi vill framför allt tacka alla er som deltagit i fokusgrupperna, utan er hade detta inte varit 

möjligt! Tack till opponenten Hoda Saad som bidragit med goda råd och tack till vår 

handledare Jan-Eric Nilsson som kommit med uppmuntrande ord.

Upplands Väsby 2009-05-28

Ellinor Björnegren                                                                                     Sandra Jansson
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Definitioner

Internetbutik

Internetbutik definieras här som en hemsida där konsumenter kan beställa hem produkter. 

Avtalet sker elektroniskt vilket innebär att köparen och säljaren inte möts.

Brick och Click

Butiker kan ha olika karaktär, det vill säga antingen endast fysisk butik (brick), fysisk butik 

samt Internetbutik (brick and click), eller endast Internetbaserad butik (click).1

Upplevd risk

Upplevd risk är upplevd på grund av att den kan uppfattas olika hos olika konsumenter 

beroende på livssituation och erfarenheter, de menar även att olika konsumenter har olika 

vägar att reducera dessa upplevda risker.2

Märkning

Certifikat eller liknande märkningar utdelade av eller organisationer som garanterar trygg e-

handel. Dessa märkningar kan exponeras på Internetbutikernas hemsidor.

Fokusgrupp

En fokusgrupp är en form av gruppintervju, där 6-12 deltagare relativt fritt diskuterar ett givet 

ämne samt svarar på och diskuterar kring utvalda frågor av forskaren.3 De personer som 

medverkat i fokusgrupperna benämns här som deltagare alternativt informanter.

                                               
1 Keller, Kevin & Kotler Philip (2006) Marketing management  12: e upplagan Pearson Prentice Hall. USA s. 
494-496
2 Ibid s. 198
3 Johannessen, Asbjorn & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, 
Malmö s. 101
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1 INLEDNING

Det inledande kapitlet problematiserar e-handel. Här finns även syfte, avgränsningar och de 

konkreta forskningsfrågor som uppsatsen behandlar. 

Att man som konsument genom Internet erbjuds att handla från butiker världen över är idag 

inget märkvärdigt, har man tillgång till Internet har man tillgång till världen. 

Detta innebär att konsumenter enkelt kan få en överblick över butiker och produkter som 

finns tillgängliga på marknaden och att man tack vare en mängd söktjänster snabbt kan göra 

jämförelser av produkters pris och prestanda. Ofta är denna process mindre tidskrävande om 

den genomförs på Internet än i de fysiska butikerna. Att priserna på Internet dessutom ofta är 

lägre samt att köpet kan genomföras bekvämt hemifrån gör att det inte är svårt att förstå att e-

handelns utveckling fortfarande ser positiv ut. 

Några av de största distanshandelsföretagen i Sverige grundades redan under 40- och 50-talet, 

så som H & M Rowells, Haléns Postorder AB och Ellos AB.4 Det är därför ingen ny 

företeelse att genomföra köp på distans, det som har ändrats är dock att produkter som till en 

början visades och beställdes genom en katalog nu visas och beställs via Internet. E-handeln 

står idag står för 4 % av den totala omsättningen inom detaljhandeln.5 Enligt Handelns 

utredningsinstitut (HUI) ökade e-handelns omsättning med 15 % under 2008, vilket kan 

jämföras med detaljhandelns totala omsättning som ökade med 3,3 % under samma år.6

Internetbutiker av olika slag och karaktär tillkommer och försvinner ständigt från marknaden. 

En del företag med fysiska butiker startar också Internetbutiker för att täcka även denna 

marknad, medan andra företag bildas för att vara enbart Internetbaserade. Det speciella med 

Internetbutiker är att man som företag inte bara når ett smalt segment utan att man kan nå ut 

till hela världen med endast en butik. Det kan i viss mån vara lättare att starta en butik på 

Internet då en Internetbutik varken kräver butikslokal eller butikspersonal. Med ett större 

                                               
4 http://www.ne.se/artikel/286197
5 http://www.hui.se/web/Omsattning.aspx Omsättning och utveckling i e-handeln.
6 Ibid
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utbud av Internetbutiker finns det en risk att det blir svårare för konsumenten att utvärdera 

butikens trovärdighet.

Dock finns det flera exempel på åtgärder som genomförts för att öka konsumentens trygghet.

Konsumentverket har en hemsida – Konsument Europa, som behandlar köp som genomförs 

inom EU. På hemsidan finns bland annat en funktion där konsumenten kan få information om 

landets konsumentköplagar samt eventuell information om företaget.7

Ett annat exempel på åtgärder för att öka köparens trygghet är en typ 

av kvalitetsmärkning för Internetbutiker som heter Trygg e-handel. 

Märkningen utfärdas av branschorganet Svensk Distanshandel 

(SDh).8  

                                                                                                                                    Bild 1: Exempel på kvalitetsmärkning 9

                                               
7 http://www.konsumenteuropa.se
8 http://www.tryggehandel.se/?sida=om
9 http://www.tryggehandel.se
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1.1 Problemformulering 

Att handla på Internet kan i många avseenden skilja sig från att handla i en fysisk butik. 

I en Internetbutik är möjligheten att utforska och prova produkten innan köpet ofta mer 

begränsad än i en fysisk butik. Ett köp som genomförs i en fysisk butik kan i bästa fall 

avklaras på några minuter och kunden betalar produkten och lämnar sedan butiken med 

produkten i handen. Sker köpet istället från en Internetbutik betalar man ofta i förskott och är 

företaget utlandsregistrerat kan det leda till att slutpriset blir högre än beräknat. Distansköp 

kräver ofta fler mellanhänder, då något externt företag står för leverans. I de fall produkten 

inte levereras hem till dörren krävs även ett utlämningsställe. Leverans från en Internetbutik 

kan ofta ta flera dagar eller veckor vilket innebär att tiden från betalning till leverans blir 

betydligt längre än om köpet genomförs i en fysisk butik. 

Tidigare forskning visar även på att många konsumenter upplever större risker vid köp från en 

Internetbutik än vid köp från en fysisk butik. Detta kan leda till att många potentiella kunder 

söker information om produkter på Internet men istället väljer att genomföra köpet i en fysisk 

butik eller över telefon.10 Upplevda risker varierar från person till person och kan därför 

reduceras på olika sätt.11 För att fler konsumenter ska välja att handla över Internet måste 

företag vara medvetna om vilka dessa upplevda risker är och hur de kan reduceras. Med grund 

i detta utformas studiens syfte och forskningsfrågor.

1.2 Syfte

Studien syftar till att identifiera upplevda risker och riskreducerare vid e-handel, samt 

beskriva hur dessa påverkas av produktens och Internetbutikens karaktär.

Uppsatsen har ett deskriptivt syfte och undersökningen består främst av fokusgruppsintervjuer 

som kompletteras med en enkätstudie. För att få en helhetsbild observeras utvalda 

Internetbutiker för att se hur upplevda risker kan reduceras på hemsidan. Detta innebär att 

undersökningen både har ett konsumentperspektiv samt ett företagsperspektiv.

                                               
10 A.F Salam, H.R Rao & C.C Pegels “Consumer perceived risk in E-commerce Transactions “ Communications 
of the ACM  December 2003 vol. 46. No12 s.325
11 Ibid s.326



1.2.1 Forskningsfrågor

För att kunna svara på vilka upplevda risker och riskreducerare som finns vid e

beskriva hur dessa påverkas av produktens och Internetbutikens karaktär ställs följande 

forskningsfrågor.

1. Vilka upplevda risker och riskreducerare finns vid e

2. Skiljer sig de upplevda riskerna och riskreducerarna beroende på Internetbutikens 

karaktär? Se figur 1.

3. Skiljer sig de upplevda riskerna och riskreducerarna beroende på produktens karaktär?

4. Vilka riskreducerare finns på Internetbutikernas hemsidor? 

Figur 1: Internetbutikens karaktär12

1.3 Avgränsningar

Undersökningen fokuserar främst på köp av produkter som skickas från företag till 

konsument. Detta innebär att tjänster så som Internetbank och försäkringar inte behandlas i 

undersökningen. De köpsituationer som behandlas i uppsatsen är de som uppstår mell

företag och privatpersoner. 

                                               
12 Egen konstruktion
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2 METOD

Kapitlet behandlar den vetenskapssyn som studien grundas på, samt val av metod för 

undersökningar, analys och tolkning. 

2.1 Vetenskapssyn 

Uppsatsen har en hermeneutisk utgångspunkt då resultatet inte är generaliserbart utan gäller 

för en speciell grupp människor. Studiens resultat kan vara gällande i liknande situationer, 

men många undantagsfall finns. I och med att studien till viss del baseras på fokusgrupper och 

resultatet av dessa tolkats av författarna finns även en risk för att svaren kunnat tolkas 

annorlunda.

2.2 Undersökningsnivå och forskningsansats

Forskningsansatsen är deduktiv och studien är främst utförd på mikronivå eftersom fokus 

ligger på den enskilda konsumenten och Internetbutiken. Metoden som används innefattar 

fokusgrupper vilket leder till djupare information om enskilda individer och deras 

erfarenheter. Forskning på mesonivå förekommer också i viss mån i och med en enkätstudie 

som representerar ett större fenomen.

2.3 Urval och datainsamling

Undersökningen består av primärdata insamlad under mars, april och maj 2009. Till 

enkätstudien skedde urvalet slumpmässigt där samtliga tillfrågade antingen befann sig på 

Stockholm Centralstation eller på Södertörns Högskola, vilket leder till att respondenterna 

varierar i ålder, sysselsättning och kön. 

Urvalet till fokusgrupperna är gjort efter ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

samtliga fokusgrupper utgörs av vänner och familjemedlemmar till författarna samt studenter 

vid Södertörns Högskola. Deltagarna inom varje fokusgrupp är bekanta sedan tidigare och en 

strävan har varit att deltagarna inom grupperna ska ha liknande sysselsättning och ålder. För 
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experimentet och observationerna var urvalet strategiskt då undersökningen syftar till att 

undersöka upplevd risk kopplad till Internetbutikers olika karaktärsdrag.

2.4 Val av metod

2.4.1 Kvantitativ data - Enkätstudie

Undersökningen inleds med en enkätstudie för att samla kvantitativa data som dels kan 

representera en större del av befolkningen, och dels utgöra stöd för frågeformuleringar till 

fokusgrupperna. Av 63 tillfrågade valde 43 personer att delta i undersökningen, vilket ger en 

relativt hög svarsfrekvens. Enkäterna är semistrukturerade och behandlar orosmoment vid e-

handel och attityder till köp av produkter med olika karaktär över Internet. För hela enkäten, 

se bilaga 4. 

2.4.2 Kvalitativ data - Fokusgrupp

Fokusgrupper används för att få djupare förståelse för hur konsumenter kan resonera kring 

upplevd risk på Internet samt för att förklara resultaten från enkätstudien. Sammanlagt deltog 

29 personer fördelat på fem fokusgrupper varav en pilotstudie, vilken genomfördes då 

författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att leda fokusgrupper. De förändringar som 

gjordes från pilotstudien till den första fokusgruppen var bland annat att samtliga deltagare 

ombads att svara på frågorna i det inledande experimentet, medan övriga frågor kvarstod som 

fria diskussionsfrågor.

Det inledande experimentet består av att deltagarna får se så kallade skärmdumpar från 

flertalet olika Internetbutiker av olika karaktär. De produkter som visas är en CD-skiva och en 

neutral T-shirt, vilka valdes för att få möjlighet att se om informanterna resonerar olika 

beroende på produktens och Internetbutikens karaktär. För bilder, se bilaga 2. 

Deltagarna får under några minuters tid studera dessa olika bilder, för att sedan redogöra för 

vilken butik de skulle välja att handla från i första respektive sista hand, samt motivera dessa 

val. Efter detta moment diskuteras olika frågor som rör köp på Internet, exempelvis val av 

butik och upplevda risker. För att få så täckande svar som möjligt utgår 

fokusgruppsintervjuerna från en intervjuguide, men stor möjlighet finns för deltagarna att 
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diskutera utanför dessa förberedda frågor. Som grund för dessa frågor ligger dels enkätstudien 

och dels Cases artikel ”Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping” som 

behandlar upplevda risker vid köp över Internet. För hela intervjuguiden, se bilaga 1. För att 

inte missa viktiga detaljer spelades diskussionerna, med godkännande från deltagarna, in med 

hjälp av ljudupptagning på mobiltelefoner. Diskussionerna transkriberades sedan och 

redovisas utifrån utvalda teman.

2.4.3 Kvantitativ data - Observationer

För att beskriva hur olika typer av riskreducering återfinns på olika Internetbutikers hemsidor 

observeras utvalda Internetbutiker. De Internetbutikers hemsidor som har valts ut för 

observationerna är de samma som använts vid experimentet under fokusgrupperna. Under 

observationerna studeras hur Internetbutikernas presentation av de olika produkterna samt 

övrig information och villkor kan verka som riskreducerare. De riskreducerare som är möjliga 

att observera grundar sig i Cases riskreducerare vilka redogörs för i senare kapitel. Resultatet 

från observationerna har sedan jämförts med resultatet från fokusgrupperna samt enkätstudien 

för att utifrån dessa få förståelse vilka riskreducerare som är relevanta, och det är endast dessa 

som redovisas i undersökningen. Fullständiga observationsscheman återfinns som bilagor. 

2.5 Metod för analys och tolkning av empirin

Analys och tolkning utformas efter de upplevda risker Cases tar upp i artikeln ”Perceived risk 

and risk-reduction strategies in Internet shopping”, som presenteras under kapitlet Tidigare 

forskning. I analysdelen kopplas de olika delresultaten från enkätstudien, 

fokusgruppsintervjuerna och observationerna samman, jämförs och förklaras. Efter detta 

följer tolkningen där övrig tidigare forskning, teorier och modeller sätts i relation till 

resultaten för denna studie.
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2.6 Kritisk granskning av metoden

2.6.1 Enkätstudie - reliabilitet och validitet

En nackdel med enkätstudier är att det finns risk för att respondenten missuppfattar de frågor 

som ställs. Eftersom de frågor i enkätstudien som behandlar risk har ställts som allmänna 

frågor är det inte möjligt att koppla samman den upplevda risken med någon form av produkt 

eller butik. Dock fås en uppfattning om vilken grad av risk konsumenter upplever vid köp 

som görs över Internet. De risker som behandlas i enkätstudien är nära kopplade till de teorier 

som behandlas i uppsatsen. Eftersom enkätstudier ofta är begränsade finns alltid en risk att 

man missar att erbjuda vissa svarsalternativ. För att undvika detta har varje fråga avslutats 

med ett öppet svarsalternativ. 

Då resultatet av fokusgrupperna visade att attityder gentemot att beställa skor skiljer sig från 

attityder gentemot att beställa kläder är det möjligt att resultatet i enkätstudien blivit tydligare 

om man skiljt de båda produkterna åt i enkätfrågan.

2.6.2 Fokusgrupper - reliabilitet, validitet och reflexivitet

Undersökningar gjorda genom fokusgrupper kan inte ses som representativa för en 

population, vilket innebär att data inte heller är generaliserbar.13 Detta vägs upp av den ökade 

förståelse fokusgruppsintervjuerna bidrar med vilket kan leda till att det finns stora 

användningsområden där resultaten kan vara relevanta såväl i nutid som i framtiden. 

Fördelaktigt med datainsamling från fokusgrupper är möjligheten att ställa frågor och reda ut 

eventuella oklarheter både under studiens gång, och i efterhand. Information kan uppfattas 

och tolkas olika av olika personer, det är därför svårt att avgöra om tolkningen av 

fokusgrupperna är korrekt. Författarna har sedan tidigare ingen erfarenhet av att leda 

fokusgrupper vilket innebär att både intervjutekniken och frågorna under fokusgrupperna har 

kunnat förbättras mellan varje intervjutillfälle, vilket innebär att de frågor som ställts i varje 

fokusgrupp inte är identiska. Även ledande frågor, följdfrågor och intervjuarnas beteende och 

                                               
13 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB. 
Malmö. s. 103
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kommentarer kan påverka informanterna. Detta går tyvärr inte helt att undvika. Det är heller 

inte möjligt att kontrollera om deltagarna i fokusgrupperna verkligen agerar utifrån de åsikter 

som framkommit under fokusgrupperna.

Möjlighet har inte funnits att testa svaren genom ”test-retest-reliabilitet”, vilket vore önskvärt

för att kunna fastställa en högre reliabilitet. Dock har samtliga fokusgruppsintervjuer 

resulterat i liknande data då den senast genomförda fokusgruppen till stor del bekräftade det 

som sagts under studiens tidigare fokusgrupper. Det finns även vissa inslag av ”inter-rater-

reliabilitet” då denna studie till stor del undersöker fenomen som tidigare studerats, där 

resultaten till viss del överensstämmer med tidigare forskning. 

2.6.3 Observationer - reliabilitet och validitet

Data som samlas in genom observationer grundas i Cases riskreducerare för att begränsa 

mängden relevanta data. Då alla Internetbutiker är organiserade på olika sätt går det därför 

inte att utesluta att någon aspekt missats. Internetsidor uppdateras ständigt vilket kan innebära 

att informationen kan ha ändrats under eller efter observationerna ägt rum. Resultatet från 

observationerna är inte heller generaliserbart då endast ett fåtal butiker undersökts.

2.6.4 Alternativa metoder 

Undersökningen hade kunnat genomföras med en annan arbetsgång, exempelvis genom att 

använda fokusgrupperna som grund för enkätstudien. Detta hade troligtvis påverkat resultatet 

då andra frågor kunnat ställas. Ett annat alternativ hade även varit att uteslutande använda 

antingen kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Ett alternativ till observationerna hade varit att genomföra intervjuer med representanter för 

Internetbutiker för att se hur medvetna de är om de upplevda riskerna och hur de aktivt arbetar 

med att reducera dessa. Istället för fokusgrupper hade undersökningen kunnat baseras på 

enskilda intervjuer. Ytterligare en möjlighet hade kunnat vara att avgränsa undersökningen till 

att endast innefatta produkter ur en specifik bransch, vilket hade resulterat i en mer 

djupgående undersökning.



3 TEORETISK REFERENSRAM

De teorier, modeller och artiklar som använts i undersökningen redovisas i kapitlet nedan.

3.1 Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen används här för att förstå de olika steg som konsumenten genomgår 

under ett köp eller ett eventuellt köp.

Figur 1: Köpbeslutsprocessen14

Köpbeslutsprocessen består av fem steg, varav det första steget innebär att konsumenten har 

identifierat ett problem (problem recognition)

information som kan lösa problemet 

problemet internt, vilket innebär att konsumenten kan tillförlita sig till sitt eget minne

externt vilket innefattar information från vänner, familj och reklam.

tredje steget är att utvärdera de alternativ som framkommit under informationssökningen 

(evaluation of alternatives), vilket innebär att olika värden, varumärken och attityder vägs 

samman och utvärderas.17 Detta leder eventuellt till ett köpbeslut (

Köpbeslutet baseras sedan på upp till fem olika underkategorier, vilka är varumärke, 

återförsäljare, kvantitet, timing och betalningsmetod. Om köpet är rutinmässigt tar 

konsumenten mindre hänsyn till exempelvis val av återförsäljare eller 

Ytterligare faktorer som påverkar köpbeslutet är andras attityder och oförutsedda faktorer, 

                                               
14 Keller, Kevin & Kotler Philip (2006) 
s. 191
15 Fill, Chris (2006) Marketing communications: contexts, strategies and applications. 
Hall. Spanien s. 150
16 Ibid. s. 151
17Keller, Kevin & Kotler Philip (2006) Marketing management
192
18 Ibid s. 192
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vilka innefattar upplevda risker. Dessa risker beskrivs utförligare senare i kapitlet. Hur 

konsumenten uppfattar och påverkas av dessa steg i processen kommer att påverka det 

slutgiltiga köpbeslutet. Den sista delen av modellen innefattar efterköpsbeteendet 

(postpurchase behavior), vilket innebär att konsumenten antingen är nöjd eller missnöjd med 

köpet eller produkten och tar utifrån detta sedan beslut om att antingen behålla produkten eller 

göra sig av med produkten.19

3.2 Högengagemangsprodukter och lågengagemangsprodukter

Olika typer av produkter kräver olika grad av engagemang och kan därför delas in i två 

kategorier. Högengagemangsprodukter kännetecknas av att köpet medför en hög grad av 

upplevd risk. Produkterna är sällanköpsprodukter, så som hus, bil eller vitvaror.20

Lågengagemangsprodukter kännetecknas av att köpet medför en låg grad av hot eller upplevd 

risk. Lågengagemangsprodukter är billiga och köps ofta, vilket leder till att kunden inte har 

ett lika stort informationsbehov som vid köp av högengagemangsprodukter. Vilken grad av 

engagemang olika produkter kräver varierar från person till person.

3.3 Search goods och Experience goods 

Produkter kan delas in i två olika kategorier, nämligen experience goods och search goods.

Experience goods innefattar de produkter som kräver att kunden köper produkten och provar 

produkten för att sedan kunna utvärdera kvaliteten, vilket kan vara produkter som mat och 

dryck.21 Search goods kännetecknas av att man inte behöver köpa produkten innan en 

utvärdering är möjlig. Bland annat kategoriseras kläder och skor som search goods.22

Produkter kan ha delar av dessa attribut. Exempelvis kan glass av märket Ben & Jerry’s både 

kategoriseras som search goods och experience goods beroende på vilka förutsättningar som 

finns vid köpet.23 Om konsumenten befinner sig i Ben & Jerry’s butik med möjlighet att 

                                               
19 Keller, Kevin & Kotler Philip (2006) Marketing management  12: e upplagan Pearson Prentice Hall. USA s. 
192
20 Fill, Chris (2006) Marketing communications: contexts, strategies and applications. 4:e upplagan. Prentice 
Hall. Spain. S. 159
21 Nelson, Phillip “Information and Consumer Behavior Author “The Journal of Political Economy, Vol. 78, No. 
2 (1970), s.312
22 Ibid s. 325
23 Nelson, Phillip “Information and Consumer Behavior Author “The Journal of Political Economy, Vol. 78, No. 
2 (1970) s. 43
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provsmaka glassen innan köp blir denna produkt kategoriserad som search goods, medan om 

glassen ska inhandlas i en vanlig matbutik utan möjlighet till provsmakning blir produkten 

kategoriserad som experience goods. 24

3.4 Upplevd risk

Det finns två aspekter av risk, vilka är osäkerhet (uncertainty) och konsekvens av köpet 

(consequence of purchase), där den upplevda risken ses som en funktion av dessa två faktorer. 

Graden av osäkerhet beror på hur mycket information konsumenten har om produkten.25

Risker kan förekomma i olika kombinationer vid olika köptillfällen. Hur stor den upplevda 

risken är beror även på faktorer så som produktens karaktär, konsumentens egenskaper och 

externa faktorer. Upplevda risker som är kopplade till produktens karaktär innebär att risken 

ökar om produkten är dyr, om produkten har en hög byteskostnad, om produkten ska behållas 

under en längre period eller om produkten kommer att behöva service. Ju mer information och 

erfarenhet av produktklassen konsumenten har, desto lägre kommer risken att upplevas, vilket 

är en funktion av konsumentens egenskaper. Externa faktorer som påverkar den upplevda 

risken kan bland annat vara att informationssökandet har blivit lättare och kan därför minska 

konsumentens risk.26

                                               
24 Ibid s. 43
25 Foxall, Gordon, Goldsmith Ronald  & Brown, Stephen Consumer psychology for marketing 2:a upplagan 
International Thomson Business Press, Storbritannien s. 58
26 Ibid s. 59
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Den upplevda risken kan variera under köpbeslutsprocessens olika steg.27 Vilka dessa 

upplevda risker är redogörs för i tabellen nedan.

Risk Beskrivning

Funktionell 

risk

Konsumenten anser att produkten inte lever upp till förväntningarna. Produkten 

levererar inte de utlovade värdena

Fysisk risk Produkten kan påverka konsumentens fysiska hälsa negativt.

Finansiell risk Produktens värde motsvarar inte av vad kunden betalat. Risk att förlora pengar.

Social risk Köpet accepteras inte socialt av omgivningen.

Psykologisk 

risk

Produkten kan påverka konsumentens psykiska hälsa negativt.

Tidsrisk Om produkten inte lever upp till förväntningarna tillkommer en alternativkostnad i 

form av sökkostnad för en ny produkt

Tabell 1: Upplevd risk28

Ann-Sophie Cases har i artikeln Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet 

shopping anpassat de olika upplevda riskerna för att kunna användas vid analys av 

köpsituationer på Internet. 

Riskkälla Riskdimension Beskrivning av risk

Produkt Funktionell 

risk

Besvikelse över produkten

Distanshandel Tidsrisk Tid som slösas på ett dåligt köp

Finansiell risk Pengar som försvinner i dåligt köp, Utgifter som tillkommer

Leveransrisk Produkten levereras inte i tid

Internet Social risk Vad vänner säger angående köp på Internet

Integritetsrisk Förlust av anonymitet på Internet

Betalningsrisk Finansiella konsekvenser genom att lämna ut kreditkortsnummer 

över Internet

Hemsidan Källrisk Trovärdighet och tillförlitlighet på webbsidan.

Tabell 2: Upplevda risker vid distansköp29

                                               
27 Fill, Chris (2006) Marketing communications: contexts, strategies and applications. 4:e upplagan. Prentice 
Hall. Spanien. s.154
28 Foxall, Gordon, Goldsmith Ronald  & Brown, Stephen Consumer psychology for marketing 2:a upplagan 
International Thomson Business Press, Storbritannien s.58
29 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s.380
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3.5 Riskreducering

3.5.1 Cases riskreducerare 

Risk vid köp kan bland annat kopplas till produktens prestanda, tiden som läggs ner på köp 

och betalningsförfarandet. Dessa risker försöker sedan, antingen konsumenten eller säljaren 

att kompensera med så kallade riskreducerare (risk-relievers), vilka bland annat kan vara ett 

känt varumärke, pengarna-tillbaka-garanti eller word-of-mouth.  I artikeln diskuteras om köp 

över Internet har skapat nya riskreducerare, men författaren menar att de riskreducerare som 

identifierats i undersökningen inte skiljer sig nämnvärt från de som man tidigare uppfattat 

som nödvändiga vid övrig distanshandel. Författaren menar även att riskreducerare som 

vanligtvis förknippas med köp i fysiska butiker, så som ett känt varumärke eller produktens 

karaktär är applicerbara på köp över Internet.30 Tabellen nedan visar riskreducerare som 

kopplas till de olika riskkällorna.

Riskkälla Riskreducerare

Produkt Information från marknadsföring

Information om priset

Tidigare erfarenhet av produkten

Möjlighet att se produkten innan köpet

Köpa ett välkänt varumärke, varumärkeslojalitet

Jämföra produkter

Distansavtal Möjlighet att byta produkten

Pengarna-tillbaka-garanti

Lokal återförsäljare

Möjlighet att tala med säljare på telefon

Internet Säker betalning

Word-of-mouth i chattrum

Möjlighet till kontakt (exempelvis e-post)

Internetbutiken Internetbutikens rykte

Tidigare erfarenhet

Tabell 3: Riskreducerare vid distansköp31

                                               
30 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s. 380
31 Ibid s. 380
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Förutom dessa ovan nämnda riskreducerare finns andra riskreducerare så som reklam och 

word-of-mouth, men dessa är svåra att koppla till en specifik risk utan kan verka reducerande 

för flertalet risker. I Cases undersökning återfinns dock fråga familj och vänner relativt långt 

ner på den rangordnade listan över riskreducerare.32

3.5.2 Aakers varumärkesmodell

Pär Ström beskriver hur varumärken påverkas både positivt och negativt i och med 

utvecklingen av Internet. Med ett stort utbud av både inhemska och internationella produkter 

kan varumärket vara det kunden baserar sitt beslut på.33

Aakers varumärkesmodell innehåller fem olika delar som bygger brand equity. Dessa är 

lojalitet (brand loyalty), medvetenhet (brand awareness), upplevd kvalitet (perceived quality), 

varumärkesassociationer (brand associations) samt andra tillgångar (other proprietary assets 

such as patents, trademarks and channel distribution).34

3.5.3 Word-of-mouth

Word-of-mouth är en form av kommunikation som sker i flera steg och är en viktig del i 

företagens kommunikationsprocess. Word-of-mouth är vad som sker då kunder använder sig 

av rekommendationer och information de fått av bekanta, snarare än den kommunikation som 

företaget förmedlar. Mottagaren av budskapet får på så sätt en känsla av att ”det här har hänt 

någon jag känner”.35 Man menar att kunder ofta är starkt benägna att diskutera det man 

antingen är mycket missnöjd med eller mycket nöjd med.36

                                               
32 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping.” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002  s.387
33 Ström, Pär (2000) Vinna eller försvinna i IT-åldern Skogs Grafiska, Malmö  s.148
34 Keller, Kevin & Kotler Philip (2006) Marketing management  12: e upplagan Pearson Prentice Hall. USA s. 
279 
35 Fill, Chris (2006) Marketing communications: contexts, strategies and applications. 4:e upplagan. Prentice 
Hall. Spanien. s.47
36Ibid. s.47
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3.6 Tidigare forskning

3.6.1 Studentuppsats – Val av e-butik

Enligt en kandidatuppsats publicerad vid Stockholms Universitet finns fyra olika 

köpbeteenden, vilka beror på produktens karaktär. Dessa olika beteenden består av att 

konsumenten antingen enbart köper produkten på Internet eller enbart i butik. Konsumenten 

kan även beställa produkten på Internet för att sedan hämta ut produkten i butik, eller tvärt 

om, produkten utforskas i butiken för att sedan beställas över Internet. Gällande köpbeslut 

menar författarna att de främsta påverkansfaktorerna är pris, leveranstid, trovärdighet samt 

word-of-mouth. Undersökningen baserades, liksom den här uppsatsen på fokusgrupper. Man 

diskuterade även köp från internationella Internetbutiker och fann att vissa konsumenter 

undviker att göra köp från länder som känns osäkra eller från länder där oförutsedda 

kostnader, så som tull tillkommer.37

3.6.2 Artikel - Consumer perceived Risk in E-commerce Transaction

Salam et al. redogör för hur man kan reducera den upplevda finansiella risken för en 

konsument för att öka chansen för köp på Internet. Författarna menar även att olika 

konsumenter upplever olika risker och upplever riskerna olika stora, det finns därför också 

olika vägar att reducera denna risk.38

Salam et al. beskriver två vägar för att reducera finansiella risker, varav den första är att 

använda sig av institutionell tillit, vilket innebär att man använder sig av garantier från 

exempelvis banker som garanterar säker betalning. Författarna refererar till Coleman när de 

kallar en sådan riskreducerande aktör för ”guarantor”.39 Det andra alternativet för att reducera 

den upplevda finansiella risken är genom ekonomiska incitament, vilket innebär att erbjuda ett 

                                               
37 Wademark, Leif  & Wieselqvist, Therese  Val av e-butik, Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen , 2006
38 A.F Salam, H.R Rao & C.C Pegels “Consumer perceived risk in E-commerce Transactions” Communications 
of the ACM  December 2003 vol. 46. No12
s. 326

39  Ibid s. 327
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lägre pris än på marknaden alternativt skapa ett högre värde. För somliga konsumenter kan 

detta ökade ekonomiska värde kompensera för den upplevda finansiella risken.40

3.6.3 Artikel - Consumer trust in an Internet store

Jarvenpaa et al. har genomfört en undersökning i syfte att ta reda på om Internetbutikernas 

storlek och rykte har någon betydelse för de potentiella kundernas förtroende för 

Internetbutiken. Förtroende (trust) definieras i artikeln bland annat som en förväntan på att 

säljaren inte agerar opportunistiskt, vilket i sin tur reducerar konsumentens upplevda risk.41

Metoden liknar den som har använts i den här undersökningen, dock är skillnaden att 

deltagarna i undersökningen genomförd av Jarvenpaa et al. gavs möjlighet att undersöka 

Internetbutikerna ytterligare. I Jarvenpaa et als. studie medverkade studenter som fick i 

uppdrag att simulera tre möjliga köp, vilka innefattade köp av böcker samt köp av en resa. 

Studenterna tilldelades fyra Internetbutiker av olika karaktär, där de rekommenderades ett 

besök men studenterna hade även valet att avstå från att besöka dessa eller att besöka andra.42

Författarna använde sig av olika produkter samt Internetbutiker av olika karaktär då man 

menar att tillfälle ges till att undersöka vad Internetbutikens karaktär får för effekter.

Undersökningen visade att deltagarna inte hade en enad uppfattning om Internetbutikernas 

upplevda storlek, dock var deltagarna överens om vilket rykte butikerna hade.43 I slutsatsen 

diskuterar författarna även det faktum att de Internetbutiker som hade en fysisk motsvarighet 

verkade ha högre grad av trovärdighet. Författarna har dock inget svar på om det beror på att 

det finns just en fysisk butik eller om det beror på att Internetbutiken, på grund av att det finns 

en fysisk butik känns igen av kunderna.44 Författarna menar även att graden av tillit till en 

Internetbutik snarare är sammanlänkad med Internetbutikens rykte än dess upplevda storlek. 

                                               
40 A.F Salam, H.R Rao & C.C Pegels “Consumer perceived risk in E-commerce Transactions “ Communications 
of the ACM  December 2003 vol. 46. No12 s. 330
41 Jarvenpaa, Sirkka L. Tractinsky, Noam & Vitale, Michael “Consumer trust in an Internet store”, Information 
Technology and Management 1 (2000) s. 49
42 Ibid s. 53
43 Ibid s. 61
44 Ibid s.62
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3.6.4 Artikel - The Role of consumers’ trust in online-shopping

Sonja Grabner-Kraeuter menar att en viktig anledning till att konsumenter är motvilliga till att 

handla online beror på en icke existerande tillit (trust) mellan köpare och säljare. 

Konsumenter uppfattar ofta en risk med online-köp då utbyte mellan pengar och produkt inte 

sker på samma gång samt att tid och plats ofta skiljer parterna åt. Ett effektivt sätt för 

konsumenten att reducera viss osäkerhet är tillit.45 Grabner-Kraeuter menar vidare att det 

finns två typer av osäkerheter vid utbyte av information via Internet, dessa är systemberoende 

osäkerhet och transaktionsspecifik osäkerhet.46

Systemberoende osäkerhet kan inte påverkas av någon aktör utan karaktäriseras av exogena 

och omvärldsberoende osäkerheter. Vid Internethandel är det exempelvis teknologiska fel, 

eller säkerhetsbrister som inte kan påverkas av kontrakt eller överenskommelser med den 

andra parten. Det bästa sättet för ett företag att reducera denna osäkerhet är att använda sig av 

en tillförlitlig och oberoende tredje part, som kan uppmuntra konsumenter till köp och 

minimera missförstånd av produkten eller servicen.47

Transaktionsspecifik osäkerhet rör oftast produktens och servicens kvalitet vilka beror på 

säljarens förmåga och vilja att uppfylla kraven. En köpare på Internet bedömer köpets kvalitet 

genom att utvärdera tre olika typer av kvaliteter; sökkvalitet (search quality), 

erfarenhetskvalitet (experience quality) och trovärdighetskvalitet (credence quality).48

Sökkvalitet är information om produkten vilken köparen kan få innan köpet är genomfört, 

exempelvis pris och färg på produkten. Erfarenhetskvalitet är information köparen endast kan 

få efter att ha provat en viss produkt, exempelvis smak och prestanda. Trovärdighetskvalitet 

kan oftast inte utvärderas av konsumenten själv då denna inte har tillgång till rätt information, 

detta kan vara exakt ursprung för en produkt eller effekter av en produkt som är svåra att 

mäta.49

                                               
45 Sonja Grabner-Kraeuter  “The Role of Consumers' Trust in Online-Shopping” 
Journal of Business Ethics, Vol. 39, No. 1/2, s. 43

46 Ibid s. 44
47 Ibid s. 45
48 Ibid s. 45-46
49 Ibid s. 46
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Vilken typ av produkt köpet innefattar innebär att konsumenten använder sig av olika 

strategier för att reducera osäkerheten, enligt författarens schema nedan.

Figur 2: Strategier för att reducera osäkerhet 50

I artikeln redogörs även för tre olika metoder som Internetföretag kan använda för att skapa 

och behålla tillit.

1. Information; anses ha mest framgång för att skapa tillit för 

erfarenhetskvalitetsprodukter och trovärdighetsprodukter. Detta kan nås genom att 

skapa en användarvänlig webbsida med effektiv navigation i kombination med ett 

starkt varumärke.51

2. Garantier; för exempelvis reparation, byte, pengarna-tillbaka-garantier och 

reklamationsgarantier. Hur trovärdiga dessa garantier är för köparen beror på om 

köpare och säljare befinner sig i olika länder eller om företaget har en fysisk butik. Då 

en oberoende tredje part kan användas för att garantera legala standarder.52

3. Rykte; ett företag med gott rykte förlorar mer på opportunistiskt handlande. Företag 

som har både fysisk butik och Internetbutik kan ta vara på sitt goda rykte och image 

och överföra detta till Internetbutiken. Nyetablerade Internetbutiker måste kompensera 

denna brist genom att exempelvis samarbeta med företag med gott rykte eller skapa ett 

virtuellt community där Internetanvändare kan interagera på ett sätt som liknar mouth-

to-mouth kommunikation och på detta sätt skapa tillit.53

                                               
50 Sonja Grabner-Kraeuter  “The Role of Consumers' Trust in Online-Shopping” 
Journal of Business Ethics, Vol. 39, No. 1/2  s. 46

51 Ibid s. 47
52 Ibid s. 47-48
53 Ibid s. 47-48
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4 EMPIRI

De data som undersökningen resulterat i redovisas i nedanstående kapitel. Då 

undersökningen består av flera delar redovisas först resultaten från enkätstudien, följt av 

resultaten från fokusgruppsintervjuerna och slutligen resultatet från de observationer som 

genomförts. 

4.1 Enkätstudie

Enkätstudien som genomfördes den 16 mars 2009 på Stockholm Centralstation och 

Södertörns Högskola redovisas nedan. 

4.1.1 Profilfrågor

Respondenterna angav födelseår och kön, samt om de under de senaste 12 månaderna har 

beställt hem produkter från Internet flera gånger, någon enstaka gång eller aldrig beställt hem 

produkter.

Flera gånger Enstaka gång Aldrig Summa respondenter

Kvinnor 13 9 1 23

Män 19 1 0 20

Tabell 4:Fördelning av respondenter

Respondenterna angav vilket år de var födda, vilket sedan räknades om till ålder.

Köpfrekvens Medelålder Median

Kvinnor Flera gånger 34 23

Kvinnor Fåtal gånger 33 27

Män Flera gånger 27 23

Män Fåtal gånger 27 27

Tabell 5: Respondenternas ålder
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4.1.2 Produktens karaktär

Respondenterna fick ett antal produktkategorier där de angav om de hade en positiv eller 

negativ inställning till att beställa hem dessa produkter från Internet. Nedan visas ett urval av 

svaren. 

Tabell 6: Produktens karaktär

4.1.3 Upplevd risk

Enkäten innehöll följande påståenden där respondenterna fick betygsätta hur väl påståendet 

stämde in på dem. Siffran 1 betydde att påståendet inte alls stämde in på respondenten, medan 

siffran 4 betydde att påståendet stämde mycket väl in på respondenten. Tabellen visar en 

sammanställning av hur samtliga respondenter svarat. 

Medel SD Median Riskkälla
Jag är orolig över att lämna ut mina kontouppgifter 2,67 1,14 3 Internet
Jag är orolig över att betalning sker på ett osäkert 
sätt

2,45 1,09 2 Internet

Jag är orolig över att det blir omständligt att 
returnera produkten

2,43 1,71 2 Distanshandel

Jag är orolig över att bli missnöjd med produkten 2,36 0,79 2 Produkt
Jag är orolig över att inte få kontakt med butiken 2,26 1,21 2 Hemsidan
Jag är orolig över att produkten är skadad vid 
leverans

1,98 0,89 2 Distanshandel

Jag är orolig över att leveranstiden ska bli längre än 
lovat

1,95 0,82 2 Distanshandel

Jag är orolig över att butiken inte hanterar mina 
personuppgifter korrekt

1,88 0,94 2 Internet

Jag är orolig över att fel produkt levereras 1,76 0,90 2 Distanshandel
Jag är orolig över att produkten ej levereras 1,76 0,88 2 Distanshandel
Tabell 7: Rangordning av de upplevda riskerna

Produkt Positiv Negativ Vet ej

Kläder/Skor 15 23 3

Skivor/Film 34 2 6

Biljetter till evenemang 36 2 3

Böcker 40 0 2

Resor 41 1 0
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4.1.3.1 Betalning

Det betalningsalternativ som upplevdes som tryggast vid köp över Internet efterfrågades och 

resultatet av detta redovisas i tabellen nedan.

Betalningssätt Antal

Faktura 18

Direktbetalning 8

Kontokort 9

Postförskott 1

Övrigt/vet ej 3

Tabell 8: Betalningssätt

4.1.4 Efterköpsbeteende

I enkäten fanns ett påstående som löd, ”Tänk dig att du beställer en produkt från Internet som 

du inte är nöjd med, vad gör du?”. Respondenten fick sedan välja det alternativ som var 

troligast.

Alternativ Antal 

Jag skickar tillbaka produkten oavsett pris 8

Beroende på vad produkten kostar skickar jag tillbaka den 22

Jag orkar inte skicka tillbaka produkten 5

Det är för dyrt att skicka tillbaka produkten 0

Jag lämnar tillbaka produkten om det går att lämna tillbaka i butik 2

Vet ej 3

Tabell 9: Returer
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4.2 Fokusgrupper

Resultatet för fokusgrupperna baseras på fem deltagande grupper, och resultatet redovisas 

efter de ämnen som diskuterades. De data som redovisas har valts ut dels för att visa de mest 

frekventa svaren men även för att få med så många olika åsikter som möjligt.

Grupp Sammansättning Sysselsättning Ålder Antal deltagare Datum

Pilotstudie Kvinnor och Män Studerande 22-30           4 2009-03-31

Fokusgrupp 1 Män och Kvinnor Arbetar/Studerar 17-22           7 2009-03-31

Fokusgrupp 2 Kvinnor och Män Arbetar 43-51           7 2009-04-04

Fokusgrupp 3 Kvinnor och Män Studerar 21-28           5 2009-04-08

Fokusgrupp 4  Kvinnor Arbetar 22-26           6 2009-04-18

Tabell 10: Fokusgruppernas sammansättning

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna inleds med attityder gentemot köp över Internet 

beroende på produktens karaktär. De data som behandlar produktens karaktär följs av de 

resultat som gäller Internetbutikens karaktär där olika alternativ utvärderas. Sedan redovisas 

resultaten som gäller de allmänna upplevda riskerna vid köp över Internet. Kapitlet avslutas 

genom att de mindre experiment som genomförts under fokusgrupperna redovisas. De citat 

som redovisas i kapitlet har valts ut då de innehåller viktiga resonemang som framkommit 

under diskussionerna.

4.2.1 Produktens karaktär

Under fokusgruppsintervjuerna diskuterades olika attityder kring beställning av produkter.  

Det rådde delade inställningar till att beställa kläder från Internet, speciellt då passformen 

hade stor betydelse. Skor och jeans nämndes upprepade gånger som produkter man inte gärna 

beställer från Internet, även av deltagare som haft positiv inställning till att beställa andra 

typer av kläder. Dock resonerades som så att man exempelvis kunde beställa Converse-skor 

om man sedan tidigare ägde ett par. Även de som beställde kläder från Internet kände en viss 

oro för att produkten inte skulle passa.
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”[Jag skulle inte beställa] underkläder - en BH /…/ skulle jag inte köpa på nätet, men 

sexpack trosor från Ellos är ju okej, men det är för att det verkligen är svårt på riktigt[att köpa 

BH].”-  Deltagare ur fokusgrupp fyra

Gällande produktens pris resonerade man enligt följande. En deltagare menade att tidigare 

köp av en elektronisk produkt av märket Braun som kostade 1 000 kronor var dyrt, men 

eftersom att märket var bra kunde köpet genomföras. I samma fokusgrupp resonerade en 

deltagare att för att ett köp ska göras på Internet krävs att, priset på en dator exempelvis ska 

vara 1 000 kronor billigare än i en fysisk butik.

Flera av deltagarna menade att produktens pris främst handlar om att en eventuell förlust ska 

kunna klaras av ekonomiskt. Dock berättade majoriteten av deltagarna att de tidigare köpt 

resor över Internet, till kostnader över tiotusentals kronor utan att det hade medfört några 

problem.

”Produkter som skivor helt klart kan man köpa på Internet, kläder tveksamt, baskläder, ja 

kanske, skivor kan jag köpa /…/ ska jag köpa på Internet ska det finnas en fördel i priset 

framförallt, det blir en avgörande faktor /…/” – Deltagare ur fokusgrupp två

4.2.2 Internetbutikens karaktär

Nedan presenteras för- och nackdelar kopplade till Internetbutikens karaktär. Först redovisas 

åsikter gentemot butikens lokalisering, det vill säga om butiken är fysisk eller Internetbaserad. 

Slutligen redovisas åsikter som rör butikens ursprung.

4.2.2.1 Attityder gentemot Internetbutiker och fysiska butiker

Vanliga åsikter angående beställning från Internetbutiker var att om produkterna inte gick att 

få tag på i en fysisk butik eller om Internetbutiken hade stor fördel i pris skulle produkten 

köpas från en Internetbutik. Andra fördelar var även att det är bekvämare, bättre öppettider, 

samt att det är lättare att leta och jämföra på Internet än i fysisk butik. 
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Negativt med Internetbutiker ansågs vara att det tar längre tid att få pengar tillbaka på 

returnerade produkter.  Flera av deltagarna ansåg att det är onödigt att betala extra för frakt 

och postförskott utan att ens veta om kläderna passar, dessutom blir väntetiden längre när man 

beställer en produkt från Internet än om man köper produkten direkt i en fysisk butik. Andra 

åsikter som talar mot att beställa från en Internetbutik var exempelvis att det är krångligare, 

att man inte kan känna och ta på produkten innan köpet, samt att man vid köp av kläder inte 

kan prova ut rätt storlek innan köpet. Det nämndes även att man vid köp över Internet går 

miste om den sociala delen som shopping i fysiska butiker kan erbjuda.

Det diskuterades även att produkter som kräver ytterligare relationer eller kontakt med 

säljaren i form av garantier och support föredrogs att köpa i fysisk butik av flera deltagare. 

Även vid köp av andra typer av produkter där matchning är viktigt valdes en fysisk butik i 

första hand. 

”Om form, färg och stil är viktigt beställer jag aldrig på nätet, då måste man prova, titta och 

känna. Om det är lite så att det där duger, det där har jag provat förut eller känner igen 

enkelt då [beställer jag från Internet]” - Deltagare ur fokusgrupp två

I flera av fokusgrupperna diskuterades olika kombinationer av köp i en fysisk butik och i en 

Internetbutik. I en av grupperna diskuterades alternativet att beställa produkten på Internet för 

att sedan hämta den i en fysisk butik och där ha möjlighet att prova produkten innan köpet 

avslutas. Ett annat alternativ, som en deltagare berättade om är att boka resan över Internet 

men välja att betala i butik. Ytterligare ett alternativ är att besöka en fysisk butik för att kunna 

studera produkten närmare och sedan genomföra köpet på Internet, dock skulle det krävas att 

produkten var betydligt billigare på Internet för att det alternativet skulle vara aktuellt.

4.2.2.2 Internetbutikens ursprung

Åsikterna skiljde sig mycket mellan deltagarna. En del menade att de inte ens besöker 

internationella Internetbutiker. Andra menade att om man får hjälp att förstå språket och att 

förstå storlekar är det inga problem att handla från en internationell Internetbutik, viktigast 

var dock att man kände till någon som tidigare handlat från Internetbutiken. Andra åsikter var 
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att det inte spelade någon roll om företaget var svenskt eller utländskt, så länge man kände till 

och upplevde företaget som trovärdigt. 

”Jag vill i alla fall ha kontroll på vad det står, och att utseendet och design på sidan brukar 

ändå reflektera hur seriöst företaget är. Därför vill man ju gärna ha engelska eller annat 

språk man behärskar, så man vet vad man får. Jag skulle lätt googla på företaget”- Deltagare 

ur fokusgrupp tre

”Om jag skulle gå in på microsoft.com skulle jag känna mig ganska trygg även om den är 

utländsk. Om det var en skivbutik i norra Los Angeles och de skulle vilja ha mitt kortnummer 

skulle jag verkligen försöka hitta skivan någon annanstans, eller om jag genom hörsägen vet 

att det funkar. Föredrar klart svenska [företag] men även välkända på nåt sätt. Kan absolut 

handla från utländska sidor bara jag kan skaffa mig en bakgrund om företaget, tycker jag är 

viktigt ibland”. - Deltagare ur fokusgrupp två

Att priser inte anges i den egna valutan ansågs av många vara negativt med internationella 

Internetbutiker, en deltagare ur fokusgrupp tre berättar följande. ”/…/ Jag beställde från 

Japan till exempel, från ett företag och det funkade alldeles utmärkt. Jag hade hört av en 

kompis som hade gjort det och då gjorde jag det. Den sidan var smart som märkte att jag var 

från Sverige, visade priset i dollar och sedan den aktuella växelkursen till svenska kronor. 

Såna grejer, då känner man sig betydligt mer trygg.”

Positiva aspekter med en internationell Internetbutik bestod av att man kan få tag på produkter 

som inte finns i Sverige. Några deltagare menade att om produkten finns i fysisk butik är detta 

förstahandsvalet, skulle det varken finnas i butik eller på svenska Internetbutiker kan man 

tänka sig att beställa från internationella Internetbutiker. En deltagare ur pilotstudien 

illustrerar detta med ett exempel; ”Om de inte finns i Sverige har jag lite problem att köpa 

från dem. Jag skulle bara köpa från Victorias Secret. Jag föredrar butiker där det står på 

svenska och finns i Sverige, för om det är något som går fel är det lättare att skicka tillbaka, 

det blir lättare att reklamera, du har lite mer lagen på din sida.” Victorias Secret har ingen 

fysisk butik i Sverige och deltagaren menar därför att det är en anledning till att beställa dessa 

produkter från Internet.
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En deltagare nämnde även att om faktura erbjuds som betalningsalternativ känns företaget 

säkert nog för att kunna beställa ifrån. En deltagare uttryckte att den skulle kunna tänka sig att 

beställa från vilken typ av butik som helst, det viktigaste var att någon tidigare provat just den 

Internetbutiken och upplevt köpet som lyckat.

”Beror på var man handlar ifrån, H & M skulle jag säkert kunna handla för flera tusen 

därifrån, men inte från ett utländskt företag för flera tusen på grund av att det blir så struligt. 

Om det är ett etablerat svenskt företag så är det okej”. – Deltagare ur fokusgrupp fyra

Negativa aspekter med internationella Internetbutiker som diskuterades var att leveranstiden 

blir längre, fraktavgiften kan bli högre, det är svårare att kontrollera utländska företag, 

valutaförändringar samt tillkommande tullavgifter. Dessa tillkommande kostnader ansågs av

deltagarna vara svåra att hitta korrekt information om. Även att paketet skulle försvinna på 

vägen diskuterades som en förhöjd upplevd risk vid köp från internationella Internetbutiker. 

En annan deltagare ansåg att det är en ren chansning att köpa från en internationell 

Internetsida man inte känner till. 

”Jag skulle lättare beställa från okänt svenskt företag än okänt amerikanskt. Gärna från stort 

amerikanskt, men inte mindre och okänt”- Deltagare ur fokusgrupp tre 

Vid köp från internationella Internetbutiker ansåg flera deltagare att en eventuell retur skulle 

bli mer omständlig än från en svensk Internetbutik. 

Positivt med svenska Internetbutiker ansågs bland annat vara att de gynnar svenska företag

och innefattas av svenska konsumentköplagar, om det uppstår problem under köpprocessen är 

det lättare att få kontakt med ett svenskt företag. Negativt med köp från svenska 

Internetbutiker var enligt deltagarna att utbudet kan vara mindre i Sverige än i utlandet. En av 

deltagarna ur fokusgrupp tre svarar på frågan om det finns något negativt med en svensk 

Internetbutik enligt följande: ”Inte ur min synvinkel, men jag kan tänka mig för de[företagen] 

kan det vara negativt, eftersom om affären ändå finns nära beställer man inte från nätet, de 

flesta gör nog inte det.”
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4.2.3 Upplevd risk 

Ämnet betalning behandlades vid flera tillfällen under varje fokusgruppstillfälle. Det intrycket 

som gavs var att faktura upplevdes som det säkraste alternativet men att man ändå valde att 

betala sina köp med betalkort, om företaget var välkänt. Några deltagare uppgav att de skulle 

känna sig mer tveksamma inför att genomföra betalningen med kort om företaget inte var 

svenskt.

”Det har inte med summan att göra utan vad som händer sen, vad de gör med mitt 

kontonummer” – Deltagare ur fokusgrupp två

När betalning diskuterades nämnde några deltagare den faktureringsavgift som ibland 

tillkommer. En deltagare menade att om valet stod mellan att betala med kort eller att betala 

en faktura med faktureringsavgift valdes hellre det senare alternativet. En annan deltagare 

menade att om en skiva kostar 159 kronor och faktureringsavgiften är 19 kronor så köper man 

hellre skivan i butik. Några av deltagarna menade att faktura är ett bra alternativ när man vill 

betala produkten senare samt att man har möjlighet att se vad man får innan man betalar.

”De sidor som man känner så gör man det, eller om man handlar för mycket pengar kanske 

man betalar med faktura för att man kan betala när man får pengar. Men om tillfället finns, 

och pengar på kortet och schysst hemsida tvekar inte jag.” – Deltagare ur fokusgrupp tre

Några av deltagarna menade att faktura är det säkraste betalningssättet men att man ändå inte 

har några problem att betala med kortet på grund av enkelheten och att det känns säkert när 

det gäller företag man känner till. Några deltagare berättade om möjlighet att betala med så 

kallade e-kort, samt betalning med kreditkort, då man betalar kreditkortets faktura och på så 

vis kan man undvika att någon obehörig använder kortet.

”Skulle aldrig handla på ett företag jag inte kände till, så för mig går det bra med kort, de 

gånger jag har handlat har det funkat hur bra som helst” – Deltagare ur fokusgrupp två

Under flera av fokusgrupperna nämndes Paypal som en form av säker betalning, främst vid 

köp av privatpersoner, men även vid köp från utlandet.
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4.2.4 Efterköpsbeteende

Efterköpsbeteendet är det sista steget i köpbeslutsprocessen där det avgörs hur konsumenten 

väljer att agera fortsättningsvis. Om köpet inte uppfyller förväntningarna kan konsumenten 

agera på olika sätt.  Enligt svensk distansavtalslag har man 14 dagars ångerrätt när man köper 

en produkt över Internet. Trots detta hade deltagarna olika inställning till hur man skulle 

hantera en produkt man inte var nöjd med.

Främst är det kostnaden, både för produkten och för returfrakten som avgör om deltagaren 

väljer att returnera eller inte. Några av de som inte skulle skicka tillbaka produkten menade att 

det alltid kan finnas någon annan som vill ha den. Andra menade att det var krävande 

tidsmässigt att returnera produkten. Somliga deltagare menade att man skickar tillbaka 

produkter oavsett fraktkostnad, med motiveringen att det är en principsak eller att ”även om 

jag förlorar på det så vill jag inte ha den”.

”Om den kostar mycket, typ 1000 spänn, då bryr jag mig inte om det kostar 50 spänn i frakt 

då känns det som en piss i sjön. Men om det skulle kosta 50 spänn, själva grejen då får man 

ändå betala 50 spänn i frakt och e den skit så får man ändå betala 50 spänn för att skicka 

tillbaks den. Då får man betala 100 spänn för ingenting. Ju mer det kostar desto lättare att är 

det att beställa tänker jag” – Deltagare ur fokusgrupp ett

I en fokusgrupp trodde man även att företagen antagligen tjänar mycket pengar på att 

missnöjda kunder inte orkar skicka tillbaka produkter. De ansåg även att det egentligen inte är 

något problem att få sina pengar tillbaka om det gäller svenska företag, men att det blir 

mycket mer arbete att skicka tillbaka en produkt man beställt från utlandet, det skulle då 

antagligen vara lättare att sälja den själv.

4.2.5 Experiment 

Som tidigare nämnt inleddes fokusgrupperna med att deltagarna fick se bilder på produkter 

från olika Internetbutiker. Först visades en CD-skiva från Internetbutikerna Cdon.com, Ginza, 
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Megastore och Amazon. Sedan visades en neutral T-shirt från Internetbutikerna H & M, 

Ellos, Asos och Forever21 eller Heritage. För bild, se bilaga 2

Deltagarna fick därefter studera bilderna från de olika Internetbutikerna för att sedan välja 

vilken butik de i första respektive sista hand skulle välja att beställa produkter från, samt 

motivera dessa val. Några valde även att presentera sina andra- och tredjehandsval.

4.2.5.1 Experiment CD-skiva 

Nedan visas en tabell över de olika Internetbutikerna som använts i experimentet med CD-

skivan.

Internationell Nationell
Brick & click - Megastore54 och Ginza55

Click Amazon56 Cdon57

Tabell 11: Internetbutikens karaktär

Samtliga deltagare kände till butikerna Cdon.com och Ginza, och för de allra flesta blev dessa 

förstahandsvalen, med motiveringarna lägst pris eller att man kände till företaget, att 

företagen känns säkra eller att man brukar beställa från någon av dem.

Megastore blev ofta andra- eller tredjehandsval då det var flera som inte kände igen företaget. 

De som kände till företaget verkade även veta att det finns en fysisk butik, vilket bidrog till att 

en deltagare valde Megastore som förstahandsalternativ, medan en annan person menade att 

det därför är lättare att handla i den fysiska butiken, ytterligare en deltagare valde bort 

Megastore på grund av att de hade högre fraktavgift än de övriga.

De flesta deltagarna kände sedan tidigare till och Amazon, dock valdes Amazon i sista hand 

för de allra flesta, med motiveringen att det är jobbigt, tar längre tid, svårt att få kontakt, 

onödigt, dyr leverans, man får virus, man behöver hjälp med språket, valutan, mer extrajobb 

och att sidan var rörig på grund av för mycket reklam. De som ändå var positiva till Amazon 

                                               
54 http://www.megastore.se/template/next%2CCustomer-Service.vm#1260
55 http://www.ginza.se/Templates/InfoTemplate.aspx?TemplateIdentifier=TEMPL_ABOUT
56 http://www.amazon.com/
57 http://cdon.se/kundservice/om_f%c3%b6retaget/
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motiverade med att de kände till dem och upplevde företaget som välkänt och stort samt att

frakten blir gratis om man handlar för en större summa.

Andra reaktioner var att vissa butiker hade reklam för andra produkter vilket både 

uppfattades som störande respektive tilltalande. En av deltagarna avstod från att välja bland 

Internetbutikerna, med motiveringen ”skulle inte handla från någon, går på affären och 

bläddrar och tittar”.

Olika orosmoment som kunde uppstå vid ett tänkt köp av skivan diskuterades också. De flesta 

deltagare menade att det finns få orosmoment vid beställning av CD-skivor, men det som 

nämndes i diskussionerna var om produkten skulle levereras i ett dåligt skick. Någon 

deltagare nämnde även risken att fel skiva levereras men menade att det inte var något man 

oroade sig för. Några av de deltagare som inte skulle känna oro inför köpet hänvisade till att 

det var så små summor det handlade om, medan andra menade att de bara beställer produkter 

från Internetbutiker de känner till och det fanns därför inte skäl till att oroa sig. En deltagare 

poängterade att om det hade rört sig om en större summa, cirka 500 kronor hade man skaffat 

sig information om hur en eventuell reklamation skulle göras. En annan deltagare menade att 

man köper en skiva som man vet är bra och därför finns heller inte skäl att oroa sig.

4.2.5.2 Experiment T-shirt

Nedan visas en tabell över de olika Internetbutikerna som använts i experimentet med T-

shirten. 

Internationell Nationell
Brick & click Forever 21/Heritage58 H&M59

Click Asos60 Ellos61

Tabell 12: Internetbutikens karaktär

Samtliga deltagare kände väl till H & M, de flesta kände även till Ellos och flera kände till 

Asos och Forever21. Ingen av de manliga deltagarna kände till Heritage, vilket är ett 

varumärke under Forever 21 som säljer herrmode på Internet.

                                               
58 http://www.forever21.com/forever/history.asp
59 http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/kortomhm__hminbreif.nhtml
60 http://www.asos.com/infopages/pgeaboutus.asp
61 http://www.ellos.se/CustomerSupport/Smartguide.aspx?Key=Work_Text&CategoryId=36023
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Svaren varierade mellan grupperna. Gemensamt var dock att samtliga valde att beställa från 

en Internetbutik där man kände till företaget eller produkterna, antingen genom egen 

erfarenhet eller genom bekanta.

Trots att alla kände till H & M var åsikterna delade om de skulle välja att beställa därifrån. De 

deltagare som skulle beställt från H & M motiverade valet med bland annat att man har 

beställt tidigare, känns säkert, finns många markbutiker om något går fel, att man känner till 

butiken, samt att sidan med tröjan innehöll en måttabell. Andra deltagare valde bort H & M 

på grund av att det är lättare att handla i någon av de många butikerna eller att det är onödigt 

att betala fraktavgift då butiken finns i närheten.

Av de som kände till Asos skulle samtliga kunna tänka sig att beställa från Internetbutiken, 

medan de deltagare som saknade kännedom om butiken inte skulle kunna tänka sig att 

beställa därifrån överhuvudtaget. Flera av deltagarna valde bort Forever21 med motiveringen 

att frakten var för dyr, samt att man om man har otur kan råka ut för en oväntad tullavgift, då 

företaget är amerikanskt 

”Jag har beställt från Asos och H & M, men jag har velat beställa från Forever 21, för de har 

billiga och snygga grejer. Men det är ju från USA så för det första betalar man massa frakt, 

sen betalar man tull och det är ju per kilo eller per plagg, jag har hört att det är väldigt 

väldigt dyrt och blivit besvikna när man får betala. Blir inte lönsamt.”- Deltagare ur 

fokusgrupp tre

Det nämndes även i negativ bemärkelse att Asos och Forever21 hade priser angivna i 

internationella valutor samt att storleksguiden enbart visades i tum.  Några deltagare menade 

att de inte skulle beställa från Heritage då man inte kände till företaget och man ansåg även att 

varken bilden på T-shirten eller själva hemsidan var tilltalande.

”Anledningen till att jag aldrig handlar såhär är att jag blir lurad, för jag se inte hur det ser 

ut på mig, ser inte om den passar, känner mig alltid lurad när grejerna kommer”- Deltagare 

ur fokusgrupp två
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”Jag skulle inte handla på någon faktiskt. De här tre känner jag inte till, utom H&M, har inte 

provat kläderna eller sett dem. Gillar inte H & M herrkläder, dålig kvalitet.

(Annan deltagare: Ellos har ju massa märken, Adidas och Puma) Jaha men det visste inte jag, 

för de känner jag ju till lite. Det skulle jag kunna tänka mig.” - Deltagare ur fokusgrupp tre

Även här diskuterades eventuella orosmoment vid köp av produkten. Vissa deltagare menade 

att de inte kände någon oro alls för att beställa produkterna, medan andra deltagare menade att 

man kände oro för att T-shirten inte skulle passa eller att de inte ser ut som det man har 

beställt. En deltagare som valde att beställa T-shirten från H & M menade att det är lätt att få 

tag på representanter från företaget om produkten inte skulle motsvara förväntningarna.

”[Det skulle vara ett ]problem om jag skulle köpa av de företag jag aldrig hört talas om och 

jag behövde ge ut kontonummer, då skulle jag fundera både en och två gånger. Jag hade 

hellre valt H & M eller Ellos som jag känner till, stora varumärken”- Deltagare ur 

fokusgrupp två

4.2.5.3 Övrigt

Gällande övriga orosmoment vid köp menade de flesta deltagarna att de inte brukar vara 

speciellt oroliga för något när de beställer produkter från Internet, i det fallet skulle de välja 

att inte beställa från den sidan. En deltagare nämnde även att det beror på vilken Internetsida 

det är man beställer ifrån.

”Det skulle väl vara att det kom bort och att det ska bli projekt för att de har lämnat ifrån sig 

det och att det är posten man ska jaga och det är typ det man oroar sig för, att man ska sitta 

och spåra själv, och göra reklamation och det kan ju ta 100 år”. – Deltagare ur fokusgrupp 

fyra

Även funktioner som finns på vissa Internetbutiker, där köpare och säljare kan betygssätta 

tidigare erfarenheter av köp av en viss produkt eller vid köp av privatpersoner diskuterades i 

positiv bemärkelse.
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”Jag hade gått till cdon.com och kollat på olika alternativ men också först och främst på olika 

användaråsikter för att se om det har gått bra eller om det har blivit några problem, det blir 

lite mer pålitligt isåfall” – Deltagare ur pilotstudien

4.3 Observationer

Observationerna baseras dels på Cases riskreducerare och dels på resultatet från 

fokusgrupperna vilket används här för att se vilka riskreducerare som är relevanta, övriga 

riskreducerare finns redovisade i bilaga 3. Som tidigare nämnt observeras samma butiker och 

produkter som använts under experimentet vid fokusgrupperna, vilka är skivbutikerna 

Amazon62, Cdon63, Ginza64 samt Megastore65 och klädbutikerna Asos,66 Ellos67, Forever 2168

samt H & M.69 För kompletterande uppgifter har Internetbutikernas sidor för kundservice och 

liknande funktioner observerats. 

                                               
62 http://www.amazon.com/Beatles-
1/dp/B00004ZAV3/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=music&qid=1238412094&sr=8-1
63 http://cdon.se/musik/beatles/one-74998
64 http://www.ginza.se/Product/Product.aspx?Identifier=402028
65 http://www.megastore.se/template/next%2CProduct.vm?itemid=723474
66 http://www.asos.com/Rhianna/Asos/Asos-Fitted-Tee/Prod/pgeproduct.aspx?iid=562807&cid=4718&Rf-
100=T-Shirts&sh=0&pge=0&pgesize=20&sort=-1&clr=White
67http://www.ellos.se/DetailPages/DetailPage.aspx?categoryid=33438&productId=216030&articleId=256884&S
ellingFlag=SearchText&SearchBackLink=
68http://www.forever21.com/product.asp?catalog%5Fname=FOREVER21&category%5Fname=top%5Fbasics%
5Factive&product%5Fid=2055620682&Page=all#
69 http://shop.hm.com/se/shoppingwindow?dept=DAM_TRI_KOR&shoptype=S
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Bild 2: Exempel på produktsida70     

Bilden illustrerar hur en Internetbutik kan välja att exponera produkter, vanligtvis dirigeras 

man till en liknande sida efter att man förfinat sina sökval. Det är även utifrån denna 

produktsida som konsumenten gör sin beställning. 

4.3.1 Riskreducerare kopplad till produkten

Tabellen visar riskreducerare som enligt Cases är kopplade till produkten, samt om dessa 

observerats på Internetbutikerna. Dessa riskreducerare återfinns främst på produktsidan. De 

riskreducerare markerade med ett streck har inte varit möjliga att observera. 

Riskkälla Riskreducerare Observerade

Produkt Information från marknadsföring* Ja

Information om priset Ja 

Tidigare erfarenhet av produkten -

Möjlighet att se produkten innan köpet Ja

Köpa ett välkänt varumärke, varumärkeslojalitet -

Jämföra produkter -

* Tolkas här som information om produkten
Tabell 13: Riskreducerare - Produkt 71

                                               
70 http://www.asos.com/Rhianna/Asos/Asos-Fitted-Tee/Prod/pgeproduct.aspx?iid=562807&cid=4718&Rf-
100=T-Shirts&sh=0&pge=0&pgesize=20&sort=-1&clr=White
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4.3.1.1 T-shirt – Asos, Ellos, Forever 21 samt H & M

Alla observerade Internetbutiker erbjöd produktbilder, dock skiljde sig tillvägagångssätt samt 

antal bilder åt. Den butik som använde sig av den mest utförliga visningen var Asos, som 

erbjöd bild av T-shirtens fram- och baksida, möjlighet att förstora bilden samt även rörliga 

bilder där T-shirten visas upp på catwalk. Själva produktbilden var i form av att T-shirten 

visades på en modell.72  H & M var den Internetbutik med lägst antal bilder. De erbjöd endast 

produktbild i form av att T-shirten visas framifrån samt möjlighet att förstora bilden. 

Samtliga Internetbutiker erbjöd en kortare beskrivning av produkten vid sidan om 

produktbilden, tvättråd samt måttabell. Forever 21 anger mått i tum, resterande Internetbutiker 

anger mått i centimeter.

Information om leveranstid var det endast Asos som tillhandahöll genom en flik på 

produktsidan, övriga Internetbutiker informerade om generella leveranstider under fliken 

kundservice.

Samtliga butiker visade information om pris i samband med att själva produkten exponerades. 

Ellos och H & M angav pris i svenska kronor, Asos erbjöd möjlighet att se priset i olika 

valutor, bland annat svenska kronor. Forever 21 angav pris i dollar samt andra valutor, dock ej 

i svenska kronor.

Lagerstatus visades när man skulle välja storlek på T-shirten, vilket man gjorde genom en 

rullgardinsmeny där markeringar fanns vid de storlekar som ej fanns i lager, alternativt gjorde 

man först ett val för att sedan se lagerstatus.

                                                                                                                                                  
71 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping.” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s.380
72 http://www.asos.com/Rhianna/Asos/Asos-Fitted-Tee/Prod/pgeproduct.aspx?iid=562807&cid=4718&Rf-
100=T-Shirts&sh=0&pge=0&pgesize=20&sort=-1&clr=White
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4.3.1.2 Cd-skiva – Amazon, Cdon, Ginza samt Megastore

Samtliga observerade butiker erbjöd produktbild. Amazon kompletterade dessa med tretton 

bilder inskickade av tidigare kunder.

Samtliga butiker informerade om lagerstatus samt leveranstid. För Amazon krävdes 

ytterligare val för att få information om leveranstid för internationella beställningar. 

På samtliga produktsidor fanns även information om pris. Dock visade Amazon priset i dollar, 

samt att det fanns möjlighet att köpa begagnade versioner av skivan vilket innebär att flera 

olika priser visades. 

4.3.2 Riskreducerare kopplade till distansavtal

Tabellen visar riskreducerare som enligt Cases är kopplade till distansavtal, samt om dessa 

observerats på Internetbutikerna. Under observationerna fanns denna information främst 

under kundservice

Riskkälla Riskreducerare Observerade

Distansavtal Möjlighet att byta produkten Ja

Pengarna-tillbaka-garanti Ja

Lokal återförsäljare* Ja

Möjlighet att tala med säljare på telefon Ja

* Tolkas här som butik 
Tabell 14: Riskreducerare - Distansavtal 73

                                               
73 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping.” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s.380
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4.3.2.1 Returer – Asos, Ellos, Forever 21 samt  H & M.

Tabellen visar en sammanställning av hur de olika riskreducerarna för distansavtal varierade 

för de observerade Internetbutikerna som säljer kläder. 

Asos Ellos Forever 21 H & M
Bytesrätt/Ångerrätt Ja,14 

dagar
Ja,14 
dagar

Ja,30 
dagar

Ja,14 
dagar

Butik Nej Nej Ja Nej*

Fraktkostnad ångerrätt Köparen Köparen Köparen Köparen
Möjlighet att tala med säljare på 
telefon

Nej Ja Nej Ja

* H & M har fysiska butiker men dessa behandlar ej ärenden som rör Internetbeställningar. 

Tabell 15: Riskreducerare - Distansavtal

4.3.2.2 Returer – Amazon, Cdon, Ginza samt Megastore.

Tabellen visar hur de olika riskreducerarna för distansavtal varierade för de observerade 

Internetbutikerna som säljer CD-skivor.

Amazon Cdon Ginza Megastore

Bytesrätt/Ångerrätt Ja,30 
dagar

Ja,14 
dagar

Ja,14 
dagar

Ja,14 
dagar

Butik Nej Nej Ja, (en) Ja

Fraktkostnad ångerrätt Köparen Köparen Köparen Köparen
Möjlighet att tala med säljare på 
telefon

Nej Nej Ja Nej

Tabell 16: Riskreducerare - Distansavtal
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4.3.3 Riskreducerare kopplade till Internet

Tabellen visar riskreducerare som enligt Cases är kopplade till Internet, samt om dessa 

observerats på Internetbutikerna.

Riskkälla Riskreducerare Observerade

Internet Säker betalning Ja

Word-of-mouth i chattrum Ja

Möjlighet till kontakt (exempelvis e-post) Ja

Tabell 17: Riskreducerare - Internet 74

Under fokusgrupperna diskuterades säker betalning och en vanlig åsikt var att möjlighet till 

fakturering var ett tecken på att företaget var trovärdigt, men även lösningar så som Paypal, 

vilka här refereras till som säker betaltjänst.

4.3.3.1 Asos, Ellos, Forever 21 samt  H & M.

Tabellen visar hur de olika riskreducerarna för Internet varierade för de observerade 

Internetbutikerna som säljer kläder. Med enhetlig frakt menas frakt till Sverige. 

Asos Ellos Forever 21 H & M

Faktura Nej Ja Nej Ja 

Kort Ja Ja Ja Ja 

Internetbank Nej Nej Nej Ja

Säker betaltjänst Nej Ja Nej Nej

Enhetlig frakt Nej Ja* Nej Ja

WOM på sidan Ja Ja Nej Nej

Telefon Nej Ja Ja Ja

Mail/formulär Ja Ja Ja Ja

*Upp till 20 kilo

Tabell 18: Riskreducerare - Internet

                                               
74 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping.” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s.380
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Det var endast Asos samt Ellos som använde sig av word-of-mouth på hemsidan. På Ellos 

hemsidan fanns, på produktsidan möjlighet för konsumenten att betygsätta samt recensera 

produkten. Asos använde sig av ett diskussionsforum, som dock inte var sammankopplat med 

någon produkt. 

4.3.3.2 Amazon, Cdon, Ginza samt Megastore.

Tabellen visar hur de olika riskreducerarna för Internet varierade för de observerade 

Internetbutikerna som säljer CD-skivor. Med enhetlig frakt menas frakt till Sverige.

Amazon Cdon Ginza Megastore

Faktura Nej Ja Ja Ja

Kort Ja Ja Ja Ja

Internetbank Ja Nej Ja Ja

Säker betaltjänst Nej Ja Nej Ja, 

Enhetlig frakt Nej,varierar med 

antal

29 kronor, över 

600 kr gratis

29 kr, över 1200 

kr gratis

33 kronor, över 

800 kr gratis

WOM på sidan Ja Ja Ja Ja 

Telefon Ja Nej Ja Ja

Mail/formulär Ja Ja Ja Ja

Tabell 19: Riskreducerare - Internet

Av de observerade Internetbutikerna erbjöd samtliga kunderna möjligheten att betygsätta 

produkterna på en skala från 1 till 5. Amazon, Cdon och Ginza erbjöd också möjlighet till att 

recensera produkterna. Dock var det bara på Amazon som dessa funktioner utnyttjats. Den 

observerade produkten hade på Amazon över tusen recensioner och betygsättningar. 
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4.3.4 Riskreducerare kopplade till Internetbutiken

Tabellen visar riskreducerare som enligt Cases är kopplade till Internetbutiken, samt om dessa 

observerats på Internetbutikerna.

Riskkälla Riskreducerare Observerade

Internetbutiken Internetbutikens rykte       Ja

Tidigare erfarenhet   -

Tabell 20: Riskreducerare - Internetbutiken75

Rykte tolkas här som medlemskap i någon form av organisation för trygg e-handel samt om 

någon märkning för trygg e-handel finns utfärdad.  Som tidigare nämnt utfärdar Svensk 

Distanshandel (SDh) en märkning kallad trygg e-handel. Motsvarande märkningar och

medlemskap finns även för internationella företag. Köparens tidigare erfarenhet diskuteras 

under fokusgrupperna som en viktig riskreducerare som dock inte är möjlig att observera.

4.3.4.1 Asos, Ellos, Forever 21 samt H & M

Tabellen visar om företaget är medlem i någon organisation för trygg e-handel samt om någon 

trygghetsmärkning finns på hemsidan. 

Asos Ellos Forever 21 H & M 

Medlem Ja Ja Nej Ja

Märkning Ja Ja Nej Nej

Tabell 21: Riskreducerare - Internetbutiken

                                               
75 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping.” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s.380



50

4.3.4.2 Amazon, Cdon, Ginza samt Megastore

Tabellen visar om företaget är medlem i någon organisation för trygg e-handel samt om någon 

trygghetsmärkning finns på hemsidan. 

Amazon Cdon Ginza Megastore

Medlem Ja Nej Ja Ja

Märkning Nej Nej Nej Ja

Tabell 22: Riskreducerare - Internetbutiken
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5 ANALYS OCH TOLKNING

Cases artikel Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping används för att 

klassificera de risker och riskreducerare som identifierats. De riskdimensioner som Cases 

beskriver är kopplade till produkten, distanshandel, Internet samt hemsidan och det är utifrån 

dessa riskkällor och deras riskreducerare som empirin analyseras och tolkas i nedanstående 

kapitel. Se tabell 3. Efter analysen av varje riskdimension tolkas resultaten och jämförs med 

tidigare forskning.

5.1 Risk: Produkt

Kopplad till produkten är den funktionella risken, vilket innebär en oro för att produkten inte 

ska motsvara förväntningarna. 

___________________________________________________________________________

Den upplevda funktionella risken varierade mellan olika personer både i fokusgrupperna och i 

enkätstudien. I enkätstudien hamnar den funktionella risken relativt högt. I fokusgrupperna 

varierade den funktionella risken även mellan olika typer av produkter. 

Enkätstudien visade att i stort sett samtliga respondenter var positivt inställda till att beställa 

böcker, resor, biljetter till evenemang samt skivor och film från Internet, vilket också 

bekräftades i fokusgrupperna, som menade att det gällande beställning av CD-skivor fanns få 

riskmoment kopplade till produkten. Eftersom böcker är av liknande karaktär som CD-skivor 

kan man anta att konsumenter upplever en låg funktionell risk angående beställning av dessa 

produkter.

Gällande kläder och skor visade enkätstudien att majoriteten av respondenterna var negativt 

inställda till att beställa hem dessa produkter från Internet. Även fokusgrupperna hade 

varierande inställning till att beställa kläder och skor från Internet. Den positiva inställningen 

motiverades med att det är enkelt och att man får möjlighet att köpa produkter som inte finns 

tillgängliga i ens närhet. Den negativa inställningen motiverades med att man inte vill köpa 

kläder som kräver perfekt passform i en Internetbutik. Även skor nämndes som en produkt 
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som hellre köps i fysisk butik. Övriga risker som identifierades var att kläderna kunde vara 

felsydda, att produkten har dålig kvalitet eller att produkten skulle vara trasig vid leveransen. 

Gällande resor var resultaten samstämmiga både i enkätstudien och i fokusgruppen. Många 

deltagare i fokusgrupperna poängterade att resor är en av de dyrare produkter man köper, och 

trots det genomförs köpet ofta över Internet. 

5.1.1 Riskreducerare: Produkt

De riskreducerare som kopplas till produkten är information om priset, tidigare erfarenhet av 

produkten, möjlighet att se produkten innan köpet, känt varumärke, möjlighet att jämföra 

produkter samt information från marknadsföring, vilket här tolkas som övrig information.

___________________________________________________________________________

Flera deltagare i fokusgrupperna berättade att de inte skulle köpa vissa typer av produkter på 

Internet, exempelvis jeans och skor. I detta fall antas att dessa produkter istället inhandlas i 

fysisk butik. Den främsta riskreduceraren för funktionell risk är alltså att undvika att 

genomföra köpet på Internet. 

Att Internetbutiken visar storleksguide, tvättråd, samt bilder på produkten är exempel på 

riskreducerare som förknippas med information om produkten och som även diskuterades i 

fokusgrupperna. Riskreducering i form av information om pris kopplades främst till utländska 

butiker då man ansåg att det var viktigt att få information om slutpriset i den egna valutan.

Hur Internetbutikerna har valt att informera om pris varierade mellan butikerna. Båda de 

internationella klädbutikerna erbjöd prisinformation i flera valutor, medan Amazon endast 

erbjöd priset i dollar. Deltagarna angav att det underlättade om man sedan tidigare ägde eller 

hade provat produkten, eller att någon bekant tidigare provat produkten vilka är exempel på

tidigare erfarenhet av produkten. Möjlighet att se produkten innan köpet är en riskreducerare 

som identifierades i fokusgrupperna då olika former av kombinationer av butiksköp och 

Internetköp diskuterades. Även att Internetbutikerna använde sig av riktiga modeller istället 

för exempelvis provdockor verkade som riskreducerare enligt deltagarna. Under 

observationerna varierade möjligheten att se produkten innan köp mellan butikerna, dels 



53

antalet bilder och dels hur utförliga dessa var. Att köpa ett känt varumärke är ytterligare en 

riskreducerare som identifierades i fokusgruppsintervjuerna då hemelektronik diskuterades.

5.1.2 Tidigare forskning: Produkt

I studien behandlas olika typer av produkter vilka dels kan kategoriseras som

lågengagemangsprodukter och högengagemangsprodukter och dels som search goods och 

experience goods.

De lågengagemangsprodukter som diskuterats i fokusgrupperna har varit dammsugarpåsar 

samt linser, vilka kännetecknas av rutinbeställningar och som deltagarna i fokusgrupperna 

varit positivt inställda till. Resor och kläder klassificeras som högengagemangsprodukter,

dock skiljde sig attityden gentemot att beställa dessa produkter från Internet. Majoriteten av 

deltagarna var positivt inställda till att beställa resor över Internet medan åsikterna skiljde sig 

gentemot beställning av kläder. Detta innebär att attityder kring olika produkter snarare kan 

kopplas till kategorierna search goods samt experience goods.

De produkter som klassificeras som search goods kännetecknas av att produktens upplevda 

kvalitet kan bedömas innan köpet. Experience goods är de produkter som kräver att 

produkten köps för att den upplevda kvaliteten skall kunna bedömas. Kläder och skor 

kategoriseras vanligtvis som search goods, då konsumenten, om dessa köps i fysisk butik kan 

prova dessa produkter för att utvärdera kvaliteten. Gällande beställning av dessa produkter 

över Internet ställde sig flera deltagare negativa till detta, med motiveringen att den 

funktionella risken är för hög. En resa är ett exempel på experience goods vilket innebär att 

produkten måste inhandlas för att kvaliteten ska kunna utvärderas. Samtliga deltagare i 

fokusgrupperna var positivt inställda till att beställa resor, skivor och böcker över Internet. 

Gällande experience goods sker utvärderingen av produkterna sker först då de är inhandlade 

och därför får det mindre betydelse om produkten inhandlas i fysisk butik eller i en 

Internetbutik. Produktens karaktär kan därför avgöra köpbeslutet, alltså om ett besök i en 

Internetbutik är att föredra framför ett besök i en fysisk butik, eller tvärt om.



54

Delar av Aakers varumärkesmodell stämmer in på hur deltagarna ansåg att köp över Internet 

kunde underlättas vid köp av ett tidigare känt varumärke. Varumärket användes i detta fall för 

att reducera den funktionella risken. Vid köp av de produkter som vid köp i en fysisk butik 

skulle klassificeras som search goods kunde produktens upplevda kvalitet samt medvetenhet 

om varumärket på en viss produkt enligt deltagarna leda till att köpet kunde ske över Internet 

istället för i fysisk butik. Varumärksassociationer gällande Internetbutiken som företag kunde 

även fungera som riskreducerare vid köp över Internet. 

5.2 Risk: Distanshandel 

De risker knutna till distanshandel är tidsrisk, finansiell risk samt leveransrisk. Tidsrisk 

innebär att tid slösas på ett dåligt köp. Finansiell risk innebär förlust av pengar i ett dåligt 

köp eller tillkommande kostnader. Leveransrisk innebär att leveranstiden är längre än i fysisk 

butik eller att leveranstiden blir längre än utlovat. Samtliga av dessa risker identifierades 

under fokusgruppsintervjuerna.

___________________________________________________________________________

Tidsrisken i form av omständliga returer visade sig av enkätstudien vara den tredje största 

upplevda risken vid Internethandel. Även i fokusgrupperna diskuterades omständliga returer 

som starkt negativt och verkade främst sammankopplad med köp från internationella 

Internetbutiker.  

Den finansiella risken i form av oförutsedda fraktkostnader, tullavgifter och 

valutaförändringar identifierades i fokusgrupperna. Gällande beställningar till Sverige hade 

samtliga av de internationella Internetbutikerna fraktkostnader som varierade med antalet 

produkter, alternativt produkternas vikt, leveranstid samt destination. Två av butikerna hade 

även varierande fraktkostnader inom landet. Fraktkostnaderna visades inte heller på 

produktsidan utan man var tvungen att gå vidare med köpet för att få sådan information. De 

svenska Internetbutikerna hade enhetliga fraktkostnader för leverans inom landet. Under 

fokusgrupperna diskuterades köp från USA jämfört med övriga internationella 

Internetbutikerna som köp som innefattade förhöjd upplevd finansiell risk i form av 

tillkommande tullavgifter. 
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Dock verkade finansiell risk i form av att pengar förloras på grund av ett dåligt köp inte vara 

avgörande för om köpet genomförs, då flera deltagare uttryckte att man ekonomiskt måste 

klara av en eventuell förlust av de pengar man satsat på köpet. I enkätstudien angav 

majoriteten av respondenterna att produktens pris avgör om de returnerar produkten vid ett 

felaktigt köp. Detta stöds av fokusgrupperna då en vanlig åsikt var att man inte returnerade 

billiga produkter. De deltagare i fokusgrupperna som av principskäl returnerade felaktiga 

produkter menade att man hellre betalar priset för frakt och returfrakt än att behålla en 

oönskad produkt.

Leveransrisk diskuterade i fokusgrupperna i form av längre leveranstid från en Internetbutik 

än från en fysisk butik. Enkätstudien visade att oron för att leveranstiden skulle vara längre än 

utlovat var låg. Detta diskuterades i fokusgrupperna som ett orosmoment som uppkommer 

främst vid beställning av kurslitteratur och kläder som köpts för att användas vid ett speciellt 

tillfälle. I enkätstudien ansågs risken att produkten inte levereras alls som den lägsta upplevda 

risken vid köp på Internet. Att produkten skulle försvinna under leveransen diskuterades 

under fokusgrupperna, men endast i liten utsträckning och då främst kopplat till köp från 

internationella Internetbutiker. 

Under experimentet i fokusgruppsintervjuerna menade de deltagare som var negativa till att 

köpa produkter från H & M:s Internetbutik att det skulle innebära en ökad upplevd tidsrisk,

leveransrisk samt i viss mån även funktionell risk jämfört med om produkten köps i den 

fysiska butiken. 

5.2.1 Riskreducerare: Distanshandel

Riskreducerare för distanshandel är möjlighet att byta produkten, pengarna-tillbaka-garanti, 

lokal återförsäljare samt möjlighet att tala med säljare på telefon.

__________________________________________________________________________

Möjlighet att byta eller returnera produkten, diskuterades främst i form av att deltagarna 

tidigare hade haft erfarenhet av att göra en retur från Internetbutiken. Många deltagare 

menade att de inte returnerar billiga produkter vilket innebär att denna riskreducerare främst 

är relevant vid köp av dyrare produkter. Observationerna visade att samtliga av de studerade 
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butikerna följde landets lagar, vilket innebär att de svenska butikerna samt den brittiska 

butiken använde sig av 14 dagars ångerrätt. De amerikanska butikerna använde sig av 30 

dagars ångerrätt. Detta gällde både för bytesrätt och för ångerrätt, dock måste köparen själv 

betala frakten vid ånger- eller bytesrätt. Samtliga butiker betalar fraktkostnader om de själva 

orsakat felet.

Att det finns lokala återförsäljare bidrar enligt fokusgrupperna till att man får möjlighet att se 

produkten innan köpet samt att man lättare får kontakt med företaget om det finns en fysisk 

butik. Detta möjliggör även kombinationer av köp i Internetbutik och fysisk butik vilket 

upplevdes som positivt. De fördelar som nämndes med ett svenskt företag med en fysisk butik 

var att det underlättade om ett fel skulle ske under köp från Internetbutiken. H & M och 

Megastore har båda fysiska butiker i Stockholmsområdet och valdes just därför av vissa 

deltagare i det inledande experimentet. Under observationerna uppmuntrade Megastore till 

besök i de fysiska butikerna, medan H & M:s fysiska butiker var tydligt separerade från 

Internetbutiken då det exempelvis inte går att returnera produkter inhandlade på Internet i de 

fysiska butikerna.

En annan riskreducerare vid distanshandel är möjlighet att tala med säljare på telefon vilket 

under fokusgrupperna inte diskuterades i någon större utsträckning. Observationerna visade 

att H & M, Ellos samt Ginza använder sig av den funktionen. 

5.2.2 Tidigare forskning: Distanshandel

Jarvenpaa et al. menar att de Internetbutiker som har en fysisk motsvarighet har större

trovärdighet hos konsumenter, men om det beror på att Internetbutiken är välkänd eller just 

för att det finns en fysisk butik har man inget säkert svar på. Detta stämmer i viss mån överens 

med resultaten från fokusgruppsintervjuerna, då majoriteten av deltagarna varit positivt 

inställda till att beställa produkter från H & M. Dock var flera deltagare även positiva till att 

beställa produkter från Ellos, vilket är en Internetbutik utan fysisk motsvarighet. Forever 21 

har liksom H & M både fysiska butiker samt Internetbutik. Några deltagare hade genom egen 

erfarenhet eller word-of-mouth fått en positiv uppfattning om den fysiska butiken och var 

därför även positivt inställda till att beställa från Forever 21:s Internetbutik. 
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5.3 Risk: Internet 

De risker som förknippas med Internet, är social risk, integritetsrisk, betalningsrisk. Den 

sociala risken innebär att ett köp över Internet inte accepteras av omgivningen. Integritetsrisk 

betyder att man oroar sig för förlust av anonymitet på Internet, eller personuppgifter kommer 

i orätta händer. Betalningsrisk innebär en oro för att lämna ut bank- och 

betalningsinformation.

___________________________________________________________________________

Den sociala risken uppmärksammades då deltagarna uttryckte att de verkade ha för stor tillit 

till Internetbutiker, och tankegångarna verkade vara att man får skylla sig själv om man blir 

av med pengar då man gjort ett köp över Internet. I enkätstudien upplevdes oron för att

Internetbutiken inte hanterar personuppgifter korrekt som låg, detta stöds även av 

fokusgruppsintervjuerna där samtliga risker identifierades utom integritetsrisk. Betalningsrisk 

identifierades då deltagarna diskuterade olika betalningsalternativ. Att betala genom faktura 

uppgavs vara det säkraste alternativet men somliga deltagare vägde ändå in att det är enklare 

och billigare att betala med kort och verkade därför föredra att betala för produkten med kort. 

Resultatet från enkätstudien visade att betalningsrisken var den största upplevda risken, både 

gällande oro för att lämna ut kontouppgifter, samt oro för att betalning sker på ett osäkert sätt. 

I fokusgrupperna var deltagarna ense om att betalningsrisk finns vid köp på Internet, men de 

flesta svarade att om risken upplevdes som hög så valde de flesta att avstå från köpet. På så 

sätt valdes företag med högre upplevd risk bort och bland de återstående alternativen ansågs 

då risken som låg.

5.3.1 Riskreducerare: Internet

De riskreducerare som kopplas till Internet, är säker betalning, word-of-mouth i chattrum och 

möjlighet till kontakt. Samtliga riskreducerare identifierades i undersökningen.

__________________________________________________________________________

Enkätstudien visade att majoriteten av respondenterna föredrog att betala med faktura. Under 

fokusgrupperna diskuterades faktura som en riskreducerare då man menade dels att den 

finansiella risken minskar då kortnumret inte lämnas ut, men dels även för att möjlighet till 
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fakturering upplevdes som en indikator på att företaget är seriöst. Observationerna visade att 

samtliga svenska företag erbjöd faktureringsmöjligheter. 

Fokusgrupperna diskuterade olika säkra lösningar där tredje part är inblandad, och dessa 

riskreducerare fanns även på de observerade butikerna i form av betaltjänster som Payson, 

Payex och DIBS där dessa garanterar en säker betalning. Dessa lösningar diskuterades i 

fokusgrupperna främst vid köp från internationella- samt andrahandsbutiker.  Samtliga 

observerade butiker krypterar känslig information, dock var detta något som inte diskuterades 

under fokusgrupperna. Betalningsrisken verkar därför snarare vara förknippad med att 

företaget där beställningen görs ifrån är oseriöst, än att någon utomstående ska kunna få 

tillgång till personliga uppgifter. 

Under fokusgrupperna diskuterades ofta betydelsen av word-of-mouth, vilket är en viktig 

faktor vid köp från butiker man inte känner till sedan tidigare. Under experimenten i 

fokusgrupperna motiverades ofta förstahandsvalet med att man själv tidigare handlat där, med 

god erfarenhet, andra- och tredjehandsvalen var ofta butiker där man själv inte handlat men 

kände till personer som handlat från dessa Internetbutiker och som hade upplevt köpet som 

lyckat.

Word-of-mouth i chattrum diskuterades i fokusgrupperna främst i samband med köp från 

andrahandsbutiker eller köp av kläder då tidigare kunder kunnat bedöma och kommentera hur 

produktens kvalitet varit, samt hur väl storlekarna stämt överrens. Observationerna visade att 

Internetbutikerna använde sig av olika sätt för word-of-mouth i chattrum där Asos och 

Amazon hade de mest omfattande funktionerna då man använde sig av forum. Samtliga 

skivbutiker hade möjlighet för kunder att betygssätta produkterna. Ginza, Cdon och Amazon 

hade även möjlighet till recensioner. Gällande klädbutikerna var det endast Ellos som använde 

sig av möjlighet till betygsättning och recensioner. Forever 21 samt H & M saknade helt 

möjlighet till word-of-mouth i chattrum. 

Ytterligare en riskreducerare är möjlighet till kontakt, vilket av några deltagare ansågs som 

nödvändigt för att ett köp från en Internetbutik skulle genomföras. Samtliga observerade 

butiker hade någon form av kontaktuppgifter, men antalet kontaktsätt skiljde sig åt mellan 

butikerna. Butiker som inte erbjöd möjlighet till kontakt via telefon var Asos och Cdon som 
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båda motiverade det med kortare svarstider via e-post. Samtliga observerade butiker erbjöd 

kontakt via e-post eller e-postformulär.

5.3.2 Tidigare forskning: Internet

Salam et al. menar att betalningsrisken kan reduceras genom att man garanterar en säker 

betalning med någon form av tredje part. I fokusgrupperna nämndes Payson och Payex som 

betaltjänster som gärna användes vid köp över Internet och därmed kan sägas reducera den 

upplevda betalningsrisken. Salam et al. benämner dessa former av aktörer som ”guarantors” 

eller garantigivare.76 I likhet med Salam et al. beskriver Grabner-Kraeuter i sin artikel vikten 

av att ha en tredje oberoende part som kan reducera något som författaren kallar för 

systemberoende osäkerhet, denna osäkerhet karaktäriseras av teknologiska och 

okontrollerbara säkerhetsbrister som kan uppstå under ett köp.77 Dessa funktioner 

diskuterades dock främst vid köp från internationella Internetbutiker eller vid köp av 

privatpersoner. En säker betalning menades till viss del kunna reducera den finansiella risken, 

men utöver detta hade word-of-mouth en mer omfattande betydelse. 

Cases talar inte om psykologisk risk, men andra teorier om risk tar upp den psykologiska 

risken, vilken innebär att konsumentens psykiska hälsa kan skadas av produkten. De 

produkter som diskuterats här antas inte innefatta någon ökad psykologisk risk eftersom de i 

annat fall skulle inhandlats i en fysisk butik. Däremot har den psykologiska risken identifierats 

genom att deltagare i fokusgrupper uttryckt att den positiva känslan som förknippas med att 

shoppa går förlorad vid ett köp över Internet. 

Bland Cases olika riskreducerare finns word-of-mouth i chattrum som ett sätt att reducera 

social risk, integritetsrisk och betalningsrisk.78 Till skillnad från vad Cases anser i sin artikel 

menade deltagarna i fokusgrupperna för denna studie att word-of-mouth i chattrum även 

kunde användas för att reducera den funktionella risken, då tidigare kunder kan informera om 

produktens faktiska storlek och faktiska kvalitet. Denna begränsade form av word-of-mouth, 

                                               
76 A.F Salam, H.R Rao & C.C Pegels “Consumer perceived risk in E-commerce Transactions “ Communications 
of the ACM  December 2003 vol. 46. No12 s. 327
77 Sonja Grabner-Kraeuter  “The Role of Consumers' Trust in Online-Shopping” 
Journal of Business Ethics, Vol. 39, No. 1/2, s 45

78 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping.” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s. 387
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relateras i denna studie till vad deltagarna i fokusgrupperna talade om som betygssättning av 

privata köpare och säljare på nätet samt betyg och kommentarer av produkter i olika 

Internetbutiker, vilket kan reducera leveransrisken och finansiell risk.

De Internetbutiker som helt saknade någon form av word-of-mouth i chattrum var klädbutiker 

som även har fysiska butiker. Detta kan tolkas som att de anser sig redan ha ett starkt etablerat 

varumärke tack vare de fysiska butikerna, men även att möjligheten finns att besöka butikerna 

för att utvärdera produkterna. Detta kan liknas vid Grabner-Kraeuters artikel där författaren 

menar att ett företag med fysiska butiker som har ett gott rykte och ett starkt varumärke kan 

överföra detta till Internetbutiken. Dessa företag behöver därför inte använda sig lika mycket 

av word-of-mouth på hemsidan som butiker utan fysiska motsvarigheter.79

Utöver word-of-mouth i chattrum har i fokusgrupperna funnits att word-of-mouth i större 

mening, som även inkluderar vänner och bekantas åsikter och erfarenheter, spelar en stor roll 

som riskreducerare för samtliga identifierade upplevda risker. Detta stämmer inte överrens 

med Cases undersökning, där fråga familj och bekanta har en relativt låg betydelse för 

riskreducering vid köp över Internet.80

5.4 Risk: Hemsidan

Risker kopplade till hemsidan är källrisk vilket innefattar Internetbutikens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

___________________________________________________________________________

Källrisk identifierades då deltagare menade att söktjänster och olika märkningar skulle kunna 

underlätta utvärderingen av Internetbutikers trovärdighet. Flera deltagare menade att en känd 

svensk Internetbutik var i stort sett lika säker som en känd internationell Internetbutik, och 

förde även resonemanget om att en okänd Internetbutik ansågs vara av lika hög risk oavsett 

om den var svensk eller internationell, men att det finns större möjligheter att kontrollera en 

svensk Internetbutik, än en internationell Internetbutik. Då fokusgrupperna diskuterade returer 

av produkter upplevdes en ökad svårighet att returnera produkter samt att få kontakt med 
                                               
79 Sonja Grabner-Kraeuter  “The Role of Consumers' Trust in Online-Shopping” 
Journal of Business Ethics, Vol. 39, No. 1/2, s 47-48

80 Cases , Ann-Sophie, “Perceived risk and risk-reduction strategies in Internet shopping.” Int. Rev. Of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 12:4 October 2002 s. 387
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företaget vid missnöje vid köp från internationella butiker, kan detta tolkas som att dessa 

butiker undviks om möjligheten finns att köpa produkten från en svensk Internetbutik, 

alternativt fysisk butik.

5.4.1 Riskreducerare: Hemsidan

Riskreducerare kopplade till hemsidan är Internetbutikens rykte samt tidigare erfarenhet.

___________________________________________________________________________

De riskreducerare kopplade till källrisken är Internetbutikens rykte vilket identifierades då 

deltagare uttryckte att det var viktigt att man kände till butiken sedan tidigare, att man kände 

till varumärket samt tidigare erfarenhet, vilka diskuterades och framstod som viktigt vid köp. 

Även här verkar word-of-mouth ha en stor inverkan för att reducera den upplevda risken. De 

gånger fokusgrupperna diskuterade köp från främst internationella Internetbutiker, men även 

från svenska Internetbutiker var den främsta riskreduceraren word-of-mouth.

Somliga deltagare menade att om en Internetbutik ser professionell och pålitlig ut kan detta 

vara tillräckliga riskreducerare för att kunna genomföra ett köp från Internetbutiken. Flera 

deltagare menade att hemsidans struktur kan påverka negativt och att köp kan avbrytas från en 

ostrukturerad Internetbutik. Man angav även att man gärna väljer att göra sitt köp från en 

Internetbutik som man tidigare använt sig av. 

Megastore, Ellos och Asos använde sig alla av någon form av märkning som exponerades på 

startsidan eller under fliken kundservice. H & M, Ginza och Amazon är medlemmar i Svensk 

Distanshandel (SDh) eller liknande, dock utan att använda sig av organisationens märkning. I 

fokusgrupperna efterfrågades märkningar eller tjänster som underlättar kontroll av företagets 

trovärdighet.  Trots detta nämndes ingen av de märkningar som observerats. En fördel med att 

genomföra ett köp på en svensk Internetsida är möjligheten att kontrollera företaget med hjälp 

av olika söktjänster.
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5.4.2 Tidigare forskning: Hemsidan

Flera av de faktorer som kan reducera källrisken tas även upp under de ovan nämnda 

riskkällorna, produkten, distanshandel och Internet. Exempelvis diskuterades möjlighet att 

betala med faktura, vilket dels kan verka som riskreducerare för finansiell risk och men även 

något som ökade trovärdigheten för ett företag. 

Salam et al. samt Grabner-Kraeuter menar att garantier av en tredje oberoende part kan öka 

tilliten för ett företag. Salam et al. kallar en sådan tredje part för ”Guarantor”. Denna form av 

garantier från tredje part observerades på Internetbutikernas hemsidor som olika certifikat 

eller märkningar.

Liksom uppsatsen Val av e-butik, visar även denna undersökning att deltagarna i 

fokusgrupperna har skilda attityder till vilka länder man väljer att göra sina beställningar från. 

I båda undersökningarna var det främst den finansiella risken i form av tillkommande tull-

och fraktkostnader som diskuterades. 
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6 SLUTSATS
Nedan presenteras de slutsatser som gjorts, samt egna reflektioner och förslag till vidare 

forskning.

Syftet med undersökningen har varit att identifiera konsumenters upplevda risker samt 

riskreducerare vid e-handel, samt att utreda hur dessa påverkas av produktens och 

Internetbutikens karaktär. Som hjälp har fyra forskningsfrågor använts vilka besvaras nedan. 

1. Vilka upplevda risker och riskreducerare finns vid e-handel?

De upplevda risker som finns vid köp över Internet är funktionell risk, leveransrisk, tidsrisk, 

psykologisk risk, finansiell risk, betalningsrisk, källrisk samt social risk. Dessa varierar till 

stor del beroende på konsumentens tidigare erfarenheter. Undersökningen har identifierat 

många olika riskreducerare som var och en kopplas till de olika riskerna. Word-of-mouth

verkar vara den mest betydande och kan i viss mån reducera samtliga upplevda risker.

2. Skiljer sig de upplevda riskerna och riskreducerarna beroende på Internetbutikens 

karaktär?

Att Internetbutiken är internationell ökar främst tidsrisken, den finansiella risken samt 

leveransrisken. Trots detta visar resultatet att det snarare är kännedom om företaget, genom 

word-of-mouth eller egna erfarenheter, än företagets karaktär som i första hand påverkar 

konsumentens attityd till Internetbutiken. De Internetbutiker som upplevs vara osäkra väljs 

bort under ett tidigt skede under köpbeslutsprocessen. Att företaget endast har en 

Internetbutik kan påverka den funktionella risken då olika kombinationer av köp i butik och 

köp på Internet utesluts.  

3. Skiljer sig de upplevda riskerna och riskreducerarna beroende på produktens 

karaktär?

Den upplevda risken i form av ökad funktionell risk är kopplad till produktens karaktär. 

Konsumenter har en mer positiv attityd till att köpa experience goods, snarare än search 

goods på Internet då experience goods är lika svåra att utvärdera i butik som på Internet.  
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Möjliga sätt att reducera risken vid produkter med hög upplevd funktionell risk är för 

konsumenten att avstå från ett köp på Internet, för att istället utvärdera produkten i en fysik 

butik. Ytterligare en riskreducerare är om konsumenten tidigare provat eller sedan tidigare 

äger en produkt av samma sort, det är då möjligt att genomföra ett köp som innefattar en 

produkt med hög upplevd funktionell risk.

4. Vilka riskreducerare finns på Internetbutikernas hemsidor? 

Riskreducerare som kan reducera samtliga risker har identifierats på Internetbutikernas 

hemsidor. Dessa riskreducerare är kontaktuppgifter, information om produkten, information 

om leveranstid, information om totalkostnad samt möjlighet till säker betalning. Information 

om totalkostnad hade störst betydelse vid beställning från internationella Internetbutiker. 

Märkningar och certifikat identifierades på hemsidorna, dock verkar kännedomen om vilka 

märkningar som finns vara låg. Undersökningen visar att word-of-mouth har störst verkan 

som riskreducerare. En butik kan ha ett gott word-of-mouth, men detta är dock inte möjligt att 

observera på Internetbutikernas hemsidor. 
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6.1 Diskussion

Innan undersökningens början trodde vi att den upplevda risken vid Internetköp skulle vara 

mycket högre än vad den visat sig vara. Detta har främst synts då resultaten från enkätstudien 

visar att den upplevda risken i allmänhet är ganska låg, men även under 

fokusgruppsdiskussionerna där många har varit positiva till att beställa från Internet. De flesta 

ansåg ändå att det finns upplevda risker vid köp över Internet, men genom att välja de 

produkter och butiker som kan reducera dessa risker känns köpet tryggare. Detta gällde även 

vid köp från Internationella internetbutiker vilket är ett resultat som vi inte väntade oss vid 

studiens början. 

Undersökningen har visat att det finns en stor ovilja hos konsumenter att returnera billiga 

produkter, då det ofta är tidskrävande och fraktkostnad ofta tillkommer. Detta innebär att 

billiga produkter, som vanligtvis kategoriseras som lågengagemangsprodukter med låg risk 

för konsumenten här istället blir produkter som innefattas av viss finansiell risk om produkten 

är felaktig, eller som en deltagare i fokusgrupperna uttryckte det ”Ju mer det kostar desto 

lättare att är det att beställa tänker jag”.

Andra intressanta data som framkom under fokusgruppsintervjuerna var att de allra flesta 

deltagare hade, oberoende av kön och ålder kännedom om Amazon.com. Men en slående 

skillnad mellan fokusgrupperna var att de grupper som innehöll deltagare som var kvinnor i 

20-årsålder var väl medvetna om de utländska klädbutikerna. De fokusgrupper som bestod av 

män i 20-årsåldern samt män och kvinnor i åldern 40-50 år hade mindre kännedom och en 

mer negativ inställning till de internationella klädbutikerna. En möjlig anledning till resultatet 

skulle kunna vara då unga kvinnor är de som främst konsumerar modebloggar och att dessa 

fungerar som ett slags word-of-mouth, vilket är den riskreducerare som verkar ha störst 

påverkan på konsumenten.

Förhoppningsvis har undersökningen bidragit till en ökad förståelse för upplevda risker och 

relevanta riskreducerare. Dock kommer vissa begränsningar vid distanshandel alltid att finnas 

kvar, exempelvis den begränsade möjligheten att utforska produkten men även det faktum att 

köpprocessen blir mer utdragen. För att övervinna detta måste Internetbutikerna erbjuda 
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substitut för dessa moment samt erbjuda ett högre värde i de övriga faserna i 

köpbeslutsprocessen. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning

Uppsatsarbetet har varit mycket lärorikt, och förutom att vi har fått svar på de frågor vi ställt 

har vi under arbetets gång ställts inför nya frågor som skulle vara intressanta att studera 

vidare. Den här undersökningen har främst fokuserat på de risker som kopplas till produkten 

och butiken. En intressant aspekt för vidare forskning skulle därför vara att studera hur dessa 

upplevda risker varierar med konsumentens ålder, kön och tidigare erfarenheter av 

Internetköp. 

Under fokusgruppsintervjuerna kunde flera av deltagarna berätta både positiva och negativa 

upplevelser av köp som bekanta gjort över Internet, och flera deltagare angav att om man bara 

hade kännedom om butiken är detta en tillräcklig riskreducerare. Det skulle därför vara av 

intresse att få större kunskaper om detta, det vill säga, vilken grad och vilken typ av 

kännedom som krävs för att detta ska verka som en riskreducerare. I experimentet användes 

relativt välkända butiker, men det hade varit intressant att genomföra en liknande 

undersökning med mindre kända butiker för att ytterligare studera riskreducerare som 

varumärken, garantigivare och word-of-mouth.

De Internetbutiker som använts i studien är europeiska eller amerikanska företag. Hur 

uppfattningarna skiljer sig beroende på ursprungsland kan möjligtvis variera beroende på 

vilka länder som väljs att studera. Det skulle vara av intresse att undersöka vilka länder eller 

världsdelar man som konsument är positivt respektive negativt inställd till att beställa från, då 

det finns en möjlighet att det fysiska avståndet är av mindre vikt då produkter ofta levereras 

hem till dörren eller till utlämningsställe oberoende av ursprungsland.
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8 BILAGOR

Bilaga 1 - Underlag för fokusgrupp

Experiment

1. Vilken butik skulle vara ert första val?

2. Vilken av butikerna skulle vara ert sista val. Motivera?

3. Spelar det någon roll om butiken är svensk eller utländsk, varför?

4. Vad är positivt med en utländsk/svensk butik, varför?

5. Vad är negativt med en utländsk/svensk butik, varför?

6. Kan ni tänka er att beställa produkter från en utländsk butik? Varför, varför inte?

7. Föreställ dig att du köper produkterna, finns det något du oroar dig för? 
- Betalning
- Frakt
- Leveranstid
- Produkten passar inte?
- Kontaktuppgifter

8. Hur skulle ni föredra att betala varan?

9. Skulle ni kunna tänka er att köpa dessa produkter på Internet eller går ni hellre till en 
fysisk butik?

10. Skulle ni kunna beställa från H & M/Annan butik som finns nära?

11. Om ni hade fått välja helt fritt, vilken butik hade ni troligtvis tagit, även sådana som 
inte är med.

12. Hur väljer ni butik när ni ska köpa en vara?

13. Om ni har hittat samma produkt i flera butiker, vilken väljer ni? 
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Diskussionfrågor

1. Har ni några erfarenheter från att beställa hem produkter från Internet?

2. Hur går ni tillväga när ni ska köpa en produkt från Internet?

3. Beställer ni ofta från Internet?

4. Finns det några produkter ni aldrig skulle beställa från Internet?

5. Vad får er att välja att handla på Internet istället för butik, varför?

6. Vad får er att avstå från ett köp på Internet och istället köpa i butik, varför?

7. Finns det något ni oroar er för när ni ska beställa en produkt från Internet, varför?

8. Finns det något maxbelopp för att handla på Internet. (Förutom resor?)

9. Vad gör ni om produkten inte passar? Beror det på vad produkten kostar?
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Bilaga 2 – Bilder

<http://cdon.se/musik/beatles/one-74998> 2009-03-31 09:00
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< http://www.megastore.se/template/next%2CProduct.vm?itemid=723474> 2009-03-31 09:00
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<http://www.amazon.com/Beatles1/dp/B00004ZAV3/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=music&
qid=1238412094&sr=8-1>  2009-03-31 09:00
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<http://www.ginza.se/Product/Product.aspx?Identifier=402028>   2009-03-31 09:00
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<http://www.asos.com/Asosman/Asos-Low-V-Neck-T-shirt/Prod/pgeproduct.aspx?iid 
=543578&cid=3597&Rf-200=5&sh=0&pge=0&pgesize=20&sort=-1&clr=White>  
2009-03-31 13:00
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< http://shop.hm.com/se/shoppingwindow?dept=HERR_OVE_TSHIRT&shoptype=S>
2009-03-31 13:00
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<http://www.forever21.com/heritage1981/mens/product.asp?catalog%5Fname=FOREVER21
&category%5Fname=m%5Ftees&product%5Fid=2061550296&Page=all> 2009-03-31 13:00
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< http://shop.hm.com/se/shoppingwindow?dept=HERR_OVE_TSHIRT&shoptype=S>
2009-03-31 13:00
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<http://www.forever21.com/product.asp?catalog%5Fname=FOREVER21&category%5Fnam
e=top%5Fbasics%5Factive&product%5Fid=2055620682&Page=all#> 2009-03-31 13:00
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<http://www.asos.com/Rhianna/Asos/Asos-Fitted-Tee/Prod/pgeproduct.aspx?iid=562807 
&cid=4718&Rf-100=T-shirts&sh=0&pge=0&pgesize=20&sort=-1&clr=White>
2009-03-31 13:00
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<http://www.ellos.se/DetailPages/DetailPage.aspx?categoryid=33438&productId=216030&ar
ticleId=256884&SellingFlag=SearchText&SearchBackLink=> 2009-03-31 13:00
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< http://shop.hm.com/se/shoppingwindow?dept=DAM_TRI_KOR&shoptype=S>
2009-03-31 13:00
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Bilaga 3 - Observationsschema

Asos Ellos Forever 21 H & M

Faktura Nej Ja Nej Ja 

Kort Ja Ja Ja Ja 

Konto Nej Ja Nej Ja

Presentkort Ja Nej Ja Nej

Postförskott Nej Ja Nej Ja

Internetbank Nej Nej Nej Ja

Säker betaltjänst Nej Ja Nej Nej

Kryptering Ja Ja Ja Ja

Enhetlig frakt Nej Ja,(upp till 20 

kg)

Nej Ja

Forum Ja Nej Nej Nej

Betyg Nej Ja Nej Nej

Kommentarer Nej Ja Nej Nej

Telefon Nej Ja Ja Ja

Fax Ja Ja Nej Ja

Mail Ja Ja Nej Ja

Butik Nej Nej Ja Nej*

Brev Ja Ja Nej Ja

Formulär Ja Ja Ja Nej

Besöksadress Nej Ja Nej Ja

Trustmarks, Ja, Ja Nej Nej

Medlem Ja Ja Nej Ja

* H & M har fysiska butiker men dessa behandlar ej ärenden som rör Internetbeställningar.
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Amazon Cdon Ginza Megastore

Faktura Nej Ja Ja Ja

Kort Ja Ja Ja Ja

Konto Nej Nej Nej Ja

Presentkort Ja Nej Ja Nej

Postförskott Nej Nej Ja Nej

Internetbank Ja Nej Ja Ja

Säker betaltjänst Nej Ja Nej Ja, 

Kryptering Ja Ja Ja Ja 

Enhetlig frakt Nej, varierar 

med antal

29 kronor, över 

600 kr gratis

29 kr, över 1200 

kr gratis

33 kronor, över 

800 kr gratis

Forum Ja Nej Nej Nej

Betyg Ja Ja Ja Ja

Kommentarer Ja Ja Ja Nej

Telefon Ja Nej Ja Ja

Fax Nej Nej Nej Nej

Mail Ja Ja Ja Ja

Butik Nej Nej Ja, (en) Ja

Brev Nej Nej Ja Nej

Formulär Ja Ja Nej Nej

Besöksadress Nej Ja Ja Ja

Trustmark Nej Nej Nej Ja

Medlem Ja Nej Ja Ja
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Bilaga 4 - Enkät

Hej! Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som skriver C-uppsats inom 
marknadsföring och det skulle vara till stor hjälp om ni tog er tid till att svara på de här 
frågorna (ni kommer självklart att vara anonyma). Tack! /Ellinor och Sandra

Jag är:    □    Kvinna           □   Man     Jag är född år:……………………..

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna beställt hem någon produkt från 
Internet?

□ Ja, flera gånger     □ Ja, någon enstaka gång                □ Nej, aldrig                   □ Vet 
ej

Vilken inställning har du till att beställa hem följande produkter från Internet?
Positiv innebär att du har, eller kan tänka dig att beställa dessa produkter, istället för att 
handla i butik
Negativ innebär att du inte kan tänka dig att beställa dessa produkter, utan handlar hellre i 
butik

                                                                              Positiv                Negativ        Ingen åsikt

Böcker ...............................................................□ □ □
Skivor/Film........................................................□ □ □
Kläder/Skor .......................................................□ □ □
Elektronik ..........................................................□ □ □
Datorer/Datortillbehör........................................□ □ □
Linser/Glasögon.................................................□ □ □
Begagnat(Tradera/Blocket/Annonser) ................□ □ □
Biljetter till evenemang......................................□ □ □
Resor/Transport/Boende ....................................□ □ □
Dammsugarpåsar ...............................................□ □ □
Kosmetik/Parfym...............................................□ □ □

Övriga produkter, ej nämnda ovan som du antingen köpt eller kan tänka dig att köpa 

på Internet 

……………………………………………………………………………………..................

..................................................................................................................................................
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Finns det någon/några produkter som du aldrig skulle kunna tänka dig att handla på 

Internet?……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Vilket betalningssätt känns tryggast, vid ett eventuellt köp på Internet? Välj endast ett

alternativ.

□  Kontokort                      □  Faktura         □ Vet ej

□  Direktbetalning via Internetbank □  Postförskott  □ Övrigt

Oroar du dig för något av följande, vid ett eventuellt köp på Internet? Svara genom att 

skriva en siffra mellan 1-4, där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer in på dig och 4 

betyder att påståendet stämmer väl in på dig.

1 = 1 = Stämmer ej        4 = Stämmer väl
      1 2 3 4         Vet ej 
1.  Jag är orolig över att jag kommer bli missnöjd med produkten................................ □ □ □ □ □

2.  Jag är orolig över att fel produkt kommer att levereras............................................ □ □ □ □ □

3.  Jag är orolig över att leveranstiden blir längre än utlovat......................................... □ □ □ □ □

4.  Jag är orolig över att produkten ej levereras ............................................................ □ □ □ □ □

5.  Jag är orolig över att det blir omständigt att returnera produkten ............................. □ □ □ □ □

6.  Jag är orolig över att produkten är skadad vid leverans ........................................... □ □ □ □ □

7. Jag är orolig över att butiken inte hanterar mina personuppgifter korrekt................ □ □ □ □ □

8. Jag är orolig över att lämna ut kontouppgifter ........................................................ □ □ □ □ □

9. Jag är orolig över att betalningen sker på ett osäkert sätt ......................................... □ □ □ □ □

10. Jag är orolig över att inte få kontakt med butiken................................................... □ □ □ □ □

Övriga saker jag oroar mig för vid ett eventuellt köp på Internet, som ej nämnts 

ovan, nämligen: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Tänk dig att du beställer en produkt från Internet som du inte är nöjd med, vad gör 

du?Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig.

□ Jag skickar tillbaka produkten oavsett pris

□ Beroende på vad produkten kostar skickar jag tillbaka den

□ Jag orkar inte skicka tillbaka produkten

□ Det är för dyrt att skicka tillbaka produkten

□ Jag lämnar tillbaka produkten om det går att lämna tillbaka i butik

□ Vet ej

□ Inget av dessa alternativ passar in på mig, istället brukar 

jag......................................................................

Vilka fördelar ser du med att handla på Internet?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.....................................................................

Tack för din tid!


