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Problem: I dagens IT-samhälle använder allt fler konsumenter sig av 

Internet för att söka information eller för att inhandla produkter och 
tjänster. I takt med att marknaden har växt har även konkurrensen 
bland webbshopar och e-butiker hårdnat. Det har blivit allt 
viktigare för e-butiker att urskilja sig från mängden. Frågan är då 
hur IT-entreprenörer ska agera och hur de ska utveckla sina e-
handelsystem, e-butiker och e-strategier för att få konsumenten att 
e-handla. 

 
Syfte: Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att finna och belysa 

vilka primära faktorer/aspekter som styr och ligger till grund för 
konsumentens köp över Internet och då med fokus på 
hälsokostbranschen. Detta för att ge företag inom branschen en 
tydlig antydan om vad som styr konsumentens köp och hur denne 
påverkas av olika faktorer och detta för att företag ska kunna fatta 
så strategiska och kostnadseffektiva beslut som möjligt. 
 

 
Slutsats: Det finns ett mönster när det gäller vilka faktorer som styr och 

påverkar konsumentens köp över Internet.  I detta mönster 
framkommer det att den mest påverkande och absolut viktigaste 
aspekten när det gäller att styra konsumenten till att e-handla är 
att vinna dess förtroende. Genom att vinna konsumentens 
förtroende så kan e-butiker få konsumenten att bli intresserad och 
ta beslut att våga e-handla. Finner konsumenten ingen tillit till e-
butiken så kommer hon aldrig få för sig att e-handla i den. E-
butiker bör alltså lägga fokus på att vinna sin målgrupps 
förtroende. Andra påverkande faktorer är främst e-butikens priser, 
produktutbud, användarvänlighet och dess kringtjänster. 
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Abstract  
 
Title: E- Commerce  

– Vilka primära faktorer styr konsumenten till köp över Internet 
   
Author: Johan Lenander 
 
Tutor: Peter Stevrin 
 
Course admin: Gunnar Ågren 
 
Department:  Department of Business Administration, Blekinge Institution of 

Technology. 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Problem: In today’s IT-community, consumers use the internet in a 

increasing rate to find information or to purchase products and 
services. This has led to a growth in the market, but also a greater 
competition between e-stores and web shops. To separate 
yourself from the masses has become more important, the 
question is; what strategy should the IT-salesman use?    

   
Purpose:  The meaning of this scientific study is to find and focus on witch 

the primary factors/aspects are, that controls and is the very 
foundation for the consumer making a purchase, by using the 
internet. 

 
The purpose is to give companies a clear view of what it is that 
influence the consumer into buying theirs products, and how this 
group responds to different strategies and factors. This will also 
help the companies to make as cost-efficient decisions as 
possible. 

     
Conclusions: There is a pattern when it comes to witch factors that influence the 

consumer to make a purchase over the Internet. In this pattern 
there is a major guideline, the most important and valuable aspect 
of them all; to win over the buyers trust. By doing this, e-stores can 
and will convince the consumer to make the decision, to buy. 
However, does the consumer not find any confidence in the e-
store, he or she will not spend any time thinking about making a 
purchase! So, the conclusion is that web shops should focus on 
gaining their target-groups trust and confidence; other important 
factors are mostly prices and a wide selection of products.  
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Förord  
 

Under mina tre år som studerande på Entreprenörsprogrammet på Campus 
Carlshamn vid Blekinge Tekniska Högskola har jag utvecklat ett intresse kring E-
handel och med fokus främst på affärsutveckling och hantering av kund relationer 
över Internet. För mig är detta två mycket intressanta och högst relevanta ämnen 
vilka dock är mycket svåra att begränsa och att hantera de båda är stora och fulla 
med möjligheter. Desto mer tid jag har lagt ner på att identifiera dessa två ämnen i 
kurser och för egen vinning, desto större insikt har jag fått i hur svårt det är att 
utveckla och driva framgångsrika företag över Internet såsom E-butiker.  
 
Jag har under de senaste två åren haft många tankar och idéer kring vad jag ville 
skriva om i mitt examensarbete. Från att jag var fast besluten om att jag ville skriva 
mitt examensarbete på ett stort internationellt företag till att jag ville undersöka den 
entreprenöriella startprocessen kring företagsstarter. Varje gång jag trott mig ha 
kommit på vad jag ville skriva om upptäckte jag till min förtvivlan att jag inte brann 
för ämnet i fråga och kände hur mina tankar än en gång drog mot de två tidigare 
nämnda ämnena nämligen affärsutveckling och hantering av kundrelationer över 
Internet.   
 
Det var först då jag startade mitt företag JL Health & Nutrition under senvintern år 
2003 som jag verkligen kände den rätta vägen och fick upp ögonen för hur viktigt 
det är att känna till och att identifiera vilka faktorer det är som styr kunden till köp 
över Internet och i E-butiker. Efter en tids tänkande kom jag fram till att detta var 
ämnet som jag ville beröra och fördjupa mig i.  
 
Vägen från att jag började med detta examensarbete till det att det slutligen låg på 
mitt skrivbord har varit en lång, ensam, tuff och stundvis förtvivlande, skrämmande 
och förvirrande resa. Ur ett annat perspektiv kan jag uttrycka arbetets gång som en 
underbar, intressant, givande, utvecklande och stundvis som en riktigt 
underhållande resa där jag fått en chans att lära känna mig bättre under alla timmar 
framför datorn. Allt har två sidor och kan ses ur olika perspektiv. Detta gäller även 
problem vilket jag fått lära under de senaste månadernas skrivande på detta 
examensarbete. 
 
 
 
 
    
Johan Lenander 
Karlshamn de 28 maj, 2004 
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I detta kapitel redogör jag inledningsvis för e-handelns bakgrund och dess problem.    

Kapitlet redogör även för uppsatsens forskningsfråga, dess syfte samt dess 
avgränsningar. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens referensföretag. 

 
 
1. Inledning 

1.1 E-handel och dess bakgrund i Sverige 
 
Åren var 1996 - 1999 när allting tog fart. Sverige var under tillväxt och hela 
marknaden såväl konsumenter, företagare som beslutsfattare var förblindade av den 
IT - hysteri som rådde. IT – och Telekomaktier sköt i höjden och många företag såväl 
som privatpersoner gjorde enorma och i vissa fall till och med astronomiska vinster 
vilket gynnade marknaden. Dessa stora vinster i kombination med minskad 
arbetslöshet och större tryck på IT-sektorn gav både privatpersoner och företag med 
investmentbolagen i spetsen stort självförtroende och enligt många ”over 
confidence”. Detta öppnade upp portarna för unga IT -entreprenörer vilka snabbt 
fångade upp den växande trenden av e-handel och affärer över Internet. Många 
trodde att detta var starten på en ny guldålder och visst var det så, men tyvärr en 
kortvarig sådan.  
 
Enorma summor pengar satsades på e-butiker och e-handelssystem med 
förhoppning om storväxta avkastningar på varje satsad krona. I många fall blev inte 
resultaten som investerare och aktieägare förväntat sig vilket i slutänden bidrog till att 
IT - bubblan sprack och aktiemarknaden drastiskt tappade värde. Många av Sveriges 
prisade och lovordade e-butiker fick stora ekonomiska problem; från att vara 
högaktade till att bli lämnade blödande med stora röda siffror när aktieägarna flydde 
fältet1. Företag såsom Boxman och Dressmart likviderades och lades ner precis som 
ett hundratal andra e-butiker, e-marknader och e-portaler. Droppen kom förmodligen 
när det blev allmänt känt att e-butiksgiganten Boo.com gick i konkurs i maj år 2000. 
Kort efter detta ökade konkurserna i samma takt som börsen tappade värde. Vi 
kunde läsa följande rubriker i några av Sveriges ledande dags - och affärstidningar. 
 
”E-handeln, .com, sågs – och förlorade” rubrik i Svenska Dagbladet, februari 2001 
 
”Pinsamma klubben”, rubrik i Veckans Affärer, maj 2001 
 
”IT-branschen i skamvrån” rubrik i Affärsvärlden, maj 2001 
 
Det såg länge mörkt ut inom området e-handel och det var nästan så att allt som var 
relaterat till e-handel eller IT var smittat och en plåga som människor inte längre ville 
blanda sig med2. Trots att flera av våra flaggskepp inom e-handel gick i konkurs och 
många avvecklades samt att allt fler människor tappade tron på IT-bolag innebar det 
inte att hela IT - sektorn slogs ut eller dog bort. IT – sektorn var nere för räkning men 

1 Svenskhandel. Tillgänglig via Internet: http://.svenskhandel.se/Filer/itbubblan.pdf . Datum för åtkomst 2004-
04-16.   
2 Svenskhandel. Tillgänglig via Internet: http://.svenskhandel.se/Filer/itbubblan.pdf . Datum för åtkomst 2004-
04-16.   
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mycket har dock hänt vilket har inneburit att alltfler IT-bolag är på rätt väg. De företag 
som har insett vikten av att vara kundorienterade är på rätt väg samtidigt som andra 
företag har vaknat upp och insett att deras verksamheter och affärsplaner inte alls 
svarar för dess målgrupps förväntningar, behov eller intresse.  
 
Vad är det då som skiljer nu från då? Vad skiljer vinnarna från förlorarna i e-
handelsbranschen?  
 
Förmodligen var det den allt ökande tillväxtfokuseringen under slutet av 1999 och 
början av 2000 som gjorde att företag, dess beslutsfattare och dess finansiärer satte 
tillväxt i fokus utan att riktigt tänka på om marknaden och dess målgrupp var mogna 
eller överhuvudtaget intresserade av det som erbjöds. Förmodligen var företagen 
alltså inte tillräckligt kundorienterade och insatta i IT- revolutionens nya spelregler. 
De företag som kom ut som vinnare ur IT – bubblan och det som skiljer e-
handelsbolag idag i förhållande till förr är att de mer och mer fokuserar på dess 
kunder i stället för att endast bry sig om tillväxt i form av kapital. Det är bara att titta 
tillbaka på Kotlers uttalande vilket enkelt beskriver vad entreprenörskap och 
företagande handlar om. 
 
”Att skapa, vinna och dominera marknader.”3  
 
Tyvärr misstolkades förmodligen detta uttryck av en del IT- entreprenörer och 
investerare eftersom de inte insåg vad som låg bakom det flitigt använda citatet. I 
grund och botten trycker detta citat på att företag ska skapa, vinna och dominera 
marknader som målgruppen är intresserade av och inte bara vad företag och 
investerare vill skapa.  
 
Anders Johanson från Svensk handel beskriver det som följande:  
 
”Det handlar inte om gamla och nya företag utan om gamla och nya lösningar.”4 
 
Fram till idag har alltså problemet med olönsamheten inom e-handel gått att relatera 
till att företag inte är tillräckligt kundorienterade eller haft kunskap om hur de ska gå 
tillväga för att vinna sin målgrupps förtroende, hjärta och slutligen dess pengar. Vad 
e-handelsföretag behöver kunskap om är hur de ska styra sin målgrupp till köp och 
vilka faktorer och aspekter som påverkar målgruppen mest. 
 

1.2 Problematisering  
 
I dagens IT-samhälle använder allt fler konsumenter Internet för att söka information 
eller för att inhandla produkter och tjänster. I takt med att marknaden har växt har 
även konkurrensen bland webbshopar och e-butiker hårdnat. Det har blivit allt 
viktigare för e-butiker att urskilja sig från mängden. Frågan är hur IT-entreprenörer 
ska agera och hur de ska utveckla sina e-handelsystem, e-butiker och e-strategier för 
att bli så strategiska, kreativa och kostnadseffektiva som möjligt. Det viktiga är att gå 

3 Citat: Philip Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, pärmen 
4 www.svenskhandel.se/Filer/itbubblan.pdf 
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till kärnan av problemet och se vilka aspekter och faktorer som verkligen är viktigast 
för konsumenten.  
 
Precis som författaren Kevin Kelly beskriver har högteknologin förändrat vårt sätt att 
söka information, kommunicera och framförallt vårt sätt att göra affärer5. 
Utvecklingen av högteknologin går redan i en rasande takt vilket i sin tur har medfört 
att teknologin blir allt vanligare och enklare att använda även för lekmän. Detta har 
som ett naturligt steg bidragit till att allt fler hushåll i Sverige och övriga Europa har 
tillgång till Internet och de enorma möjligheter som Internet medför. Författaren Pär 
Ström tar steget längre och beskriver denna utveckling som en början till den process 
där företag och dess kunder kommer att finna att Informationsteknologin inte bara är 
något alldagligt utan som något essentiellt och oumbärligt för att kunna 
kommunicera, söka information och göra affärer6. För många är detta en 
skrämmande framtid och fram för allt för företag som har investerat mycket kapital i 
affärsverksamheter som mer eller mindre är förankrade i den gamla och traditionella 
ekonomin. Detta har medfört att dessa företag är relativt svårnavigerade och 
oförberedda för att möta de utmaningar som redan står och stampar vid dörren. 
Högteknologin har till och med ändrat hela industrin och håller på att ändra 
världsekonomin7. I denna nya världsordning öppnas dörrarna för många nya 
möjligheter, samtidigt som den medför ett spel med allt oklarare spelregler. I detta 
nya IT –samhälle är det allt viktigare för företag att vara flexibla, strategiska och 
lyhörda för att kunna konkurrera och för att överhuvudtaget överleva. De företag som 
kommer att sluta som vinnare ur denna revolution kommer förmodligen vara de 
företag som lär sig spelets regler eller rättare sagt de företag som lär känna sin 
målgrupp både på djupet och på bredden.  
 
Det finns en mängd teorier om vägen till konsumentens hjärtan. Tyvärr refererar 
många av dessa till den gamla ekonomin och går inte riktigt att applicera på den nya 
ekonomin och den hyperkonkurrens som våra företag idag står inför.  
 
Vad har detta med hälsokost att göra? Hälsokost är ju en produkt som funnits under 
många år och som definitivt tillhör den gamla ekonomin. Vi bör ha i åtanke vad 
författarna Kevin Kelly och Pär ström skrivit, nämligen att Internetrevolutionen och IT 
har ändrat vårt sätt att bland annat söka information, vårt sätt att kommunicera och 
göra affärer men nödvändigtvis inte de produkter som konsumenten konsumerar. 
Givetvis har många produkter utsatts för hyperkonkurrens såsom CD- skivor och 
dataspel eftersom de går att ladda ner via Internet för en minimalkostnad eller 
vanligtvis helt gratis. Detta har legat till bakgrund för Shapiro’s utryck där han 
beskriver Internet som ”One giant, out-of-control copying machine”8. Detta uttryck 
ses redan idag som en kliché i vissa kretsar.  
 
Under de senaste fem åren har antalet e-butiker som säljer kosttillskott över Internet 
ökat drastiskt. Dessa e-butiker består främst av tre olika typer av företag, de företag 
som tidigare endast varit traditionella men nu även satsat på försäljning över Internet. 

5 Kevin Kelly (1999), DEN NYA EKONOMIN, Stockholm: AB Timbro, sidan 10 - 11 
6 Pär Ström (1999), Vinna eller försvinna i IT-åldern, Malmö: Liber Ekonomi, sidan 8 - 9 
7 Choi, Stahl, Whinston (1997), The Economics of Electronic Commerce, Indianapolis: Macmillan Technical 
Publishing, sidan 12 - 13 
8 Citat: Carl Shapiro (1999) Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business 
School Press, sidan 4  
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De övriga är de butiker som tidigare varit traditionella men nu även säljer över 
Internet bara för att det ska vara så och slutligen finns det de företag som enbart 
fokuserar på e-handel. Det företag som kommer att ligga som grund för denna 
uppsatts är av den tredje typen av företag. Alltså ett företag som endast fokuserar på 
e-handel och därmed inte bedriver någon traditionell handel9.        
Genom att ta reda på vilka aspekter och faktorer som är viktigast för målgruppen när 
det gäller e-handel kan e-butiker effektivisera sina affärsprocesser eftersom de kan 
lägga mer fokus på just de faktorer som påverkar konsumenten mest positivt. Genom 
att fokusera på dessa primära faktorer och aspekter kan företag göra sig mer 
konkurrenskraftiga och på sikt även skära ner på sina kostnader. Många företag vill 
vara bäst på allt. Visst skulle det vara bra för konsumenten om alla e-butiker skulle 
vara billigast, ha bäst villkor, högsta kvalité, högst säkerhet och så vidare. Detta 
skulle dock urholka dessa e-butiker eftersom de i slutändan inte skulle tjäna några 
pengar pga. priskrig och så vidare. Precis som många professorer och författare 
inom ramen för ämnet företagsekonomi och marknadsföring anser är det allt viktigare 
för företag och i synnerhet e-butiker att positionera sig på marknaden. För att kunna 
göra detta har det blivit allt viktigare att finna vad som är viktigast för konsumenten.  
 
Vidare är problemet att preferenserna kan skilja sig mycket från konsument till 
konsument om vilka aspekter som är viktigast för att konsumenten ska handla i en e-
butik. Därmed är det av högsta prioritet att erhålla djupgående information från en 
mängd individuella konsumenter. När detta är gjort kvarstår problemet, vilket inte 
belyses i litteraturen, dvs. om dessa aspekter och faktorer skiljer mellan olika 
kundgrupper i själva målgruppen.  
 
En ansenlig mängd litteratur berör detta ämne. Problemet är dock att litteraturen 
alltför ofta är skriven för och berör amerikanska e-butiker och dess målgrupper. 
Vidare är problemet med denna litteratur att författarna generaliserar e-handel som 
en bransch. Författarnas undersökningar ger en fingervisning och ett riktmärke om 
vilka faktorer och aspekter som är viktiga för den individuella konsumenten men de är 
långt från fullständiga och tillräckliga för alla branscher och länder. För att svenska e-
butiker ska kunna effektiviseras i respektive bransch är det viktigt att gå på djupet om 
vilka faktorer och aspekter det är som konsumenten sätter i fokus och vilka aspekter 
som påverkar dem till köp. För att få svar på dessa frågor är det ett måste att lära 
känna konsumenten och konsumentens preferenser.  
 
Min frågeställning och vad jag vill uppnå med denna uppsats är att utreda vilka 
primära faktorer/aspekter som styr konsumentens köp över Internet och med fokus 
på hälsobranschen. Det finns många dilemman som styr frågor och hypoteser kring 
denna frågeställning. Kan det vara slumpen som styr konsumentens köp eller är det 
helt andra faktorer som ligger som grund för konsumenternas handlingssätt? 
Frågorna kring ämnet är många och långt ifrån lätta till sin karaktär. Nästa problem är 
att på ett så effektivt sätt som möjligt samla in information angående målgruppens 
preferenser inom området för diskussionen. Vidare är det högst relevant att denna 
information är så korrekt som tänkas kan för att ge ett så rättvisande resultat som 
möjligt.  
 

9 JL Health & Nutrition, e-butik : http://www.byggmuskler.nu 
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1.3. Problemställning/Forskningsfråga   
 
För att kunna svara på syftet med denna uppsats har jag konstruerat följande 
forskningsfråga: 
 

• Vilka primära faktorer/aspekter styr konsumentens köp över Internet och med 
fokus på hälsokostbranschen? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att finna vilka primära faktorer/aspekter som styr och ligger 
till grund för konsumentens köp över Internet med fokus på hälsokostbranschen. 
Detta för att ge företag inom branschen en tydlig antydan om vad som styr 
konsumentens köp och hur denne påverkas av olika faktorer för att företag ska kunna 
fatta så strategiska och kostnadseffektiva beslut som möjligt.  
 

1.5 Avgränsningar  
 
Precis som det framkommer i forskningsfrågan kommer uppsatsen att vara 
avgränsad till hälsokostbranschen för att lägga fokus på en unik bransch och därmed 
kunna finna vilka aspekter och faktorer som är unika för just denna. Genom att finna 
vad som är unikt för just denna bransch kan företag inom branschen implementera 
detta för att rationalisera och effektivisera sina verksamheter.    
 

1.6 Referensföretag – JL Health & Nutrition 
 
För att göra uppsatsen möjlig har jag valt att använda ett referensföretag för att på så 
sätt kunna ta del av dess kundstock och dess preferenser. Jag har valt att använda 
mig av företaget JL Health & Nutrition vilket jag själv äger och driver. Jag startade JL 
Health & Nutrition under vintern 2003 med varumärket Byggmuskler.nu™ i spetsen10. 
Verksamheten har haft en stadig tillväxt och är under ständig utveckling. I skrivande 
stund har företaget närmare 200 kunder och siktar på att omsätta 400 000 kr under 
första verksamhetsåret. JL Health & Nutritions affärsidé är följande: 
 
"Att erbjuda målgruppen högkvalitativa kosttillskott till mycket förmånliga priser via e-
butiken. Detta för att de ska må bättre, kunna träna hårdare, öka sin 
prestationsförmåga och i slutänden förbättra sina resultat och nå sina mål.11"  
 
Samtliga intervjuer som jag gjort under uppsatsens gång har skett med företagets 
kunder.     
 
 

10 Byggmuskler.nu fokuserar på försäljning av kosttillskott över Internet och finns att besöka på 
www.byggmuskler.nu  
11 JL Health & Nutrition. Tillgänglig via Internet: http://www.byggmuskler.nu/shop/ . Datum för åtkomst 2004-
05-04.   
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I detta kapitel redogör jag för statistik berörande Internetanvändning, e-handel och 
hälsokostbranschen. Eftersom uppsatsen är begränsad till konsumentmarknaden, 

B2C kommer detta kapitel endast beröra detta. 
 

2. Statistik  
 

2.1 Statistik för svensk konsument e-handel  
 
Enligt Svensk Handel stod e-handel för 1,7 % av samtliga transaktioner och affärer 
mellan företag och konsumenter på den svenska marknaden tredje kvartalet 2002. 
Detta är en ökning på 13 % jämfört med samma kvartal året innan. Denna ökning går 
att referera till de förändringar som uppstått inom branschen under de senaste 
åren12. Enligt Post och Telestyrelsen så har vissa aktörer förstärkt sin position inom 
e-handel medan andra har eliminerats samtidigt som tillgången till Internet bland 
svenska konsumenter har ökat drastiskt under de senaste åren. Denna kombination 
har effektiviserat och rationaliserat hela e-handelsmarknaden och bidragit till den 
procentuella ökningen. 
 

2.1.1 Tillgång och användning av Internet i de svenska hemmen  
 
Enligt Post och telestyrelsen så har över 80 % av den svenska befolkningen tillgång 
till Internet vilket innebär att Sverige fortfarande är ett av världens Internettätaste 
länder. Från det att blott forskare, akademiker och studenter i början och mitten av 
90-talet använde Internet har Internet under de senaste åren även flyttat in i stora 
delar av den svenska befolkningens hem13. Hela 50 % av dem som har tillgång till 
Internet i hemmet eller på sin arbetsplats använder Internet dagligen.  
 
Nedan följer en tabell som redogör för användningen av Internet av den svenska 
befolkningen 2002, källa: Post och Telestyrelsen14.   
 
Frekvens av  
Internetanvändning  

Procentuellandel av de 
tillfrågade 

Procentuellandel 
av män  

Procentuellandel av 
kvinnor 

I stortsätt varje dag 46 % 53 % 40 % 
Varje vecka 22 % 22 % 22 % 
Mer sällan  10 % 7 % 14 % 
Aldrig 21 % 18 % 24 % 
 
Precis som det framkommer i tabellen är det främst män som är mest aktiva när det 
gäller Internetanvändning.  
 
Eftersom många företag har målgrupper som är förenade med konsumentens ålder 
är det ytterst intressant att se hur stor användningen av Internet är inom de olika 

12 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=1719 . 
Datum för åtkomst 2004-05-08. 
13 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=1719 . 
Datum för åtkomst 2004-05-08. 
14 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=1719 . 
Datum för åtkomst 2004-05-09. 
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åldersblocken. Nedan följer en redogörelse över Internetanvändningen fördelat på de 
olika åldersblocken, källa: Post och Telestyrelsen15.    
  
Frekvens  av 
Internetanvändningen  

Ålder 
16 – 24 

Ålder 
25 – 34 

Ålder 
35 – 44 

Ålder 
45 – 54 

Ålder 
55 – 64 

Ålder 
65 – 76  

I stortsätt varje dag 58 % 62 % 56 % 48 % 33 % 8 % 
Varje vecka  26 % 20 % 25 % 23 % 22 % 14 % 
Mer sällan än varje vecka 11 % 10 % 12 % 11 % 10 % 8 % 
Aldrig 5 % 8 % 7 % 18 % 35 % 70 % 
 
Som framgår av tabellen är det åldersblocket med individer mellan 25 - 34 år som 
använder Internet flitigast, tätt följt av åldersblocken med individer mellan 16 – 24 år 
och individer mellan 35 – 44 år. Det framkommer även tydligt att det är få i 
åldersblocket 65 till 76 som använder Internet.  
 
Enligt Post och Telestyrelsen kommer vi inom de närmsta åren få se en fortsatt 
tillväxt både vad det gäller användningen av Internet och e-handel. Detta eftersom 
tekniken blir allt lättare att använda och kostnaden för tekniken blir allt mindre. Som 
läsare bör ni ha i åtanke att dessa siffror bygger på undersökningar gjorda år 2002. 
 

2.1.2 Användning och statistik kring e-handel   
 
Enligt Post och Telestyrelsen finns det ett klart samband mellan dem som är aktiva 
Internetanvändare och dem som e-handlar. Så mycket som 60 % av dem som 
använder Internet varje dag har handlat en eller flera gånger under de senaste 6 
månaderna. Vidare förklarar Post och Tele styrelsen att 50 % av alla som använt 
Internet under det senaste sex månaderna har e-handlat en eller fler gånger under 
denna period16. Nedan redogörs för hur e-handelsfrekvensen ser ut. Förhållande till 
Internetanvändare och även för skillnader mellan mäns och kvinnors attityd/frekvens 
till e-handel.  
 
 
Frekvens av e-handel de senaste 6 
månaderna, avser 2002 

Procentuellandel 
Internetanvändare  

Procentuellandel 
av män  

Procentuellandel 
av kvinnor 

Har handlat någon gång 50 % 53 % 44 % 
Varav har e-handlat 1 gång 
Varav har e-handlat 2-6 gånger 
Varav har e-handlat mer än 6 gånger 

15 % 
26 % 
9 % 

15 % 
27 % 
11 % 

14 % 
24 % 
6 % 

Har aldrig e-handlat  50 % 47 % 56 % 
 
 
I tabellen kan utläsas att hela 35 % av dem som använt Internet under perioden har 
e-handlat mer än två gånger. Detta innebär att hela 70 % av dem som e-handlade 
under perioden, e-handlade flera gånger. I tabellen framkommer det även att 
svenska män är mer benägna att e-handla än svenska kvinnor.    
 

15 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=1719 . 
Datum för åtkomst 2004-05-09. 
 
16 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=1719 . 
Datum för åtkomst 2004-05-09. 
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Precis som det finns skillnad mellan olika åldersblock vad det gäller individernas 
frekvens och användning av Internet, kan vi även se skillnad mellan de olika 
ålderblockens frekvens vad det gäller e-handel. Nedan följer en tabell vilken visar e-
handelsfrekvensen mellan de olika åldersblocken, Källa: Post och Telestyrelsen17. 
 
Frekvens av e-handel de senaste 6 
månaderna, avser 2002 

Ålder 
16 – 24 

Ålder 
25 – 34 

Ålder 
35 – 44 

Ålder 
45 – 54 

Ålder 
55 – 64 

Ålder 
65 – 76  

Har e-handlat någon gång 54 % 57 % 49 % 50 % 37 % 24 % 
Varav har e-handlat 1 gång 
Varav har e-handlat 2 – 5 gånger 
Varav har e-handlat mer än 6 gånger 

18 % 
29 % 
7 % 

15 % 
29 % 
13 % 

15 % 
26 % 
7 % 

15 % 
25 % 
9 % 

11 % 
20 % 
6 % 

- - - 
- - - 
- - -  

Har aldrig e-handlat 46 % 43 % 51 % 50 % 63 % 76 % 
 
I tabellen kan vi se att det inte finns någon större skillnad mellan Internetanvändarna 
i åldrarna 14 – 54 år och deras e-handelsvanor. De åldersblock som utmärker sig 
mest är de i åldern 55 – 64 år och 65 -76 år. Detta eftersom de har betydligt lägre 
frekvens vad det gäller e-handel.  
 
Enligt Post och Telestyrelsen består e-handel av främst sju olika kategorier vilka 
toppar försäljningen. Dessa kategorier är följande. Datorer (inkl program & 
elektronik), filmer/musik, resor/logi, böcker/tidningar, biljetter, kläder/sportartiklar 
samt Aktier/finansiella tjänster. Två andra kategorier vilka inte är lika stora men även 
de står för en stor del av e-handeln är undervisningsmaterial och matvaror18.    
 

2.2 Hälsokostbranschen och dess statistik  
 
Under de senaste åren har Hälsokostbranschens tillväxt ökat drastiskt i samma takt 
som människor i allmänhet blivit mer medvetna om riskerna med fetma, övervikt, 
hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Detta i kombination med ett ökat intresse av 
träning och hälsa i allmänhet har drivit branschen framåt i ett rasande tempo och 
bidragit till den enorma tillväxt som skett under den senaste femårsperioden19.      
 
Inom ramen för hälsokostbranschen finns följande underkategorier: hälsokost, 
naturläkemedel, livsmedel (vitaminer & mineraler) och naturkosmetik. Dessa omsatte 
tillsammans 450 miljoner Sek 1980 och år 2003 omsattes hela 3175 miljoner Sek till 
konsumentmarknaden20.    
 
Uppsatsen är begränsad till hälsokost. Hälsokost stod för hela 35 % dvs. 1 111,25 
miljoner Sek av de totalt 3175 miljoner Sek som omsattes till konsument under år 
2003. Vidare omsatte Naturmedel/naturläkemedel 984, 25 miljoner (31 %), Livsmedel 

17 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=1719 . 
Datum för åtkomst 2004-05-09. 
18 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=1719 . 
Datum för åtkomst 2004-05-10. 
19 Dagens Nyheter - Ekonomi. Tillgänglig via Internet: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=253339&previousRenderType=2  
 . Datum för åtkomst 2004-05-04.   
20 Hälsorådet. Tillgänglig via Internet: http://www.halsokostradet.se/default.aspx?SelSidId=10012& . Datum för 
åtkomst 2004-05-04. 
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920,75 miljoner Sek (29 %) samt omsatte kategorin Hudvård & övrigt 158,75 miljoner 
Sek21.  
 
Enligt statistik från hälsorådet ser försäljning gentemot konsument år 2002 ut enligt 
följande, fördelat på de olika försäljningskanalerna22: 
 
 
Försäljningskanal:  
Hälsofackhandeln 40 % 
Dagligvaruhandeln 30 % 
Apotek 22 % 
Postorder 6 % 
Terapeuter, övriga 2 % 
  
 
Försäljning via Internet går under försäljningskanalen postorder.  
 
Enligt en undersökning gjord av Dagens Nyheters är hälsokostbranschen 
lönsammare än någonsin och att den under 2003 förmodligen nådde sin klimax. 
Hälsokostbranschen förväntas nu stagnera en aning till en mer lugn och stabil 
tillväxt23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Hälsorådet. Tillgänglig via Internet: http://www.halsokostradet.se/default.aspx?SelSidId=10012& . Datum för 
åtkomst 2004-05-04. 
22 Bild, Hälsorådet. Tillgänglig via Internet: http://www.halsokostradet.se/default.aspx?SelSidId=10012& . 
Datum för åtkomst 2004-05-04. 
23 Dagens Nyheter - Ekonomi. Tillgänglig via Internet: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=253339&previousRenderType=2  
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I detta kapitel presenterar jag den teori som ligger som grund för att jag skulle kunna 
genomföra mina intervjuer och nå syftet med uppsatsen.  Kapitlet börjar med en kort 

genomgång av e-handel och dess definition från ett helhetsperspektiv  
 

3. Teori 

3.1 E-handel 
 
Att beskriva och definiera begreppet/ordet e-handel är inte en lätt uppgift eftersom 
det finns en mängd olika definitioner i kombination med att ämnet är under ständig 
förändring24. Med Internet i spetsen har e-handel följt en explosionsartad utveckling 
och tillväxt under de senaste åtta åren där e-handeln i kombination med Internet har 
ändrat många människors vardag och deras sätt att utföra sina vardagliga sysslor. E 
-handel är ett sätt att göra affärer med hjälp av Internet och elektroniska nätverk där 
hela eller delar av handelsprocessen sker elektroniskt. 25  
 
Författarna Jeffrey F Rayport och Bernard J Jaworski definierar E-handel på följande 
sätt: 
 
”Technology -mediated exchanges between parties (individuals, organizations, ore 
both) as well as the electronically based intra- or interorganizational activities that 
facilitate such exchanges”26         
 
E-handel är mycket mer än att bara att sälja och köpa produkter och tjänster över 
Internet. E-handel refererar till alla de aspekter som involveras i denna process 
såsom t ex tekniken, säkerheten, strategiska allianser, juridiken, samt 
marknadsstrategier. Begreppet e-handel mynnar från ordet elektronisk handel och 
har en mängd närbesläktade liknelser och uttryck såsom t ex näthandel, 
Webbhandel, Onlinehandel, e-affärer och e-shopping. Inom engelsktalande grupper 
talas ofta om e-business och e-commerce.     
 

3.2 Osäkerhet kring produktens kvalité 
 
Ett av problemen inom e-handel är att konsumenten ofta inte får tillgång till produkten 
innan beställningen blivit levererad. Detta medför att det är svårt för konsumenten att 
avgöra produktens kvalité. Är situationen den att konsumenten inte har handlat i e-
butiken tidigare eller att e-butiken inte är allmänt känd kan det uppstå en osäkerhet 
hos konsumenten27. Detta kan medföra att konsumenten inte köper produkten i e-
butiken eller ännu värre att konsumenten köper produkten vilket kan få till följd att 
konsumenten blir besviken när produkten blir levererad. Detta medför i sin tur givetvis 
problem för både företagare som för konsument. Allt som oftast har e-butiker prover, 

24 Choi, Stahl, Whinston (1997), The Economics of Electronic Commerce, Indianapolis: Macmillan Technical 
Publishing, sidan 13 
25 King, Lee, Warkentin, Chung (2002), Electronic Commerce, a Managerial Perspective, New Jersey: Prentice 
Hall, sidan 3 
26 Citat: Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 3 
27 King, Lee, Warkentin, Chung (2002), Electronic Commerce, a Managerial Perspective, New Jersey: Prentice 
Hall, sidan 55 
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testversioner eller shareware vilka de skickar till konsumenter som är osäkra på 
produktens kvalité för att de på så sätt ska kunna bilda sig en uppfattning av 
produkten innan de beställer den.  
 
Kvalité osäkerhet kopplas ofta samman med problemet med att köpa begagnade 
billar; dvs. konsumenten vet aldrig hur länge bilen kommer att hålla. Det handlar 
alltså om osäkerhet precis som vid köp över Internet. Detta är en mycket påverkande 
faktor som bör tas på största allvar28.  
 
Kvalité osäkerhet i korthet 
 

• Försäljaren känner till produktens sanna kvalité, men det gör inte köparen. 
• Köparen är beredd att betala baserat på snittpriset på marknaden eller vad 

köparen tror att produkten är värd. 
• Produkter av låg kvalité kommer att konkurrera ut identiska produkter av högre 

kvalité. 
 
E-butiker som är seriösa och vill sälja produkter till sin sanna kvalité kan underlätta 
för konsumenten genom att lämna tillräckligt med information, bilder/video, garantier, 
prover med mera. Genom att göra detta elimineras oftast problemet och det skapar 
en vinna – vinna – situation där både den seriösa e-butiken och konsumenten går ut 
som vinnare från affären.    
 

3.3 Marknadsmixen – 4 P 
 
Marknadsmixen går ofta under benämningen 4P (produkt, pris, plats, påverkan) och 
är ett flitigt använt ramverk vilket många marknadsförare och ledningsgrupper utgår 
ifrån för att utveckla strategier kring dess verksamheter. De använder detta ramverk 
för att i första hand påverka sin försäljning. Detta genom att välja prissättningsmetod 
och fastställa priser, välja leverans och distributions sätt, välja hur de ska 
marknadsföra och kommunicera kring verksamhetens produkter samt bestämma 
tillgängligheten av produkten29. 
 
Marknadsmixen skapades för att underlätta för företag att styra och påverka 
konsumenten och slutligen få konsumenten att köpa och konsumera företagens 
produkter. Som ett naturligt steg i utvecklingen av marknadsmixen framkom de 4P:s 
ramverk som tillsammans skapade en bra kombination och balans vilket hjälper 
företag att få en bra effekt genom användningen av ramverket.30Marknadsmixen är 
konstruerad så att var och ett av de olika attributen har olika effekter och påverkan på 
konsumenten. Vidare är var och ett av de olika attributen summan av en mäng olika 
aktiviteter och valmöjligheter som företag använder sig av i processen.  
 
Under senare år har det framkommit kritik kring de 4 P:s ramverk, nämligen att dess 
perspektiv inte speglar konsumenten synsätt utan säljarens. Vidare har det 
framkommit en mängd diskussioner kring huruvida marknadsmixen ska bestå av 4, 8, 

28 Shapiro &Varian (1999) Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business 
School Press 
29 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 121 -122 
30 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 121 
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12 eller ännu fler P. Kotler anser att främst två nya attribut i marknadsmixen inte bara 
skulle vara på sin plats utan skulle även spela en stor roll där. Dessa är Public 
opinion (Allmänhetens åsikter) och politik31.         
 

3.3.1 Produkten  
 
Alla affärsidéer bottnar i en produkt. Oavsett huruvida produkten består av en artikel, 
en tjänst eller av en idé ligger som grund för företags olika verksamheter. I största 
allmänhet kan en produkt definieras som ett fysiskt objekt, en tjänst, en person, en 
plats, en organisation eller en idé.32 Ofta kombineras olika produkter t ex ett fysiskt 
objekt och en tjänst för att ge konsumenten vad konsumenten vill ha. Detta gör det 
lättare för företag att differentiera produkterna och därmed skapa ett mervärde till 
konsumenten33.   
 
Enligt Kotler ingår både fysiska objekt och tjänster inom kategorin produkter. Han har 
dock två skilda definitioner av dem för att ge intresserade en större förståelse. 
Definitionerna följer nedan:   
 
Produkt: 
 
”Anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or 
consumption that might satisfy a want or need”34 
 
Tjänst: 
 
“Any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible 
and dose not result in the ownership in anything”35 
 

3.3.1.1 Klassifikation av konsumentprodukter 
 
Enligt Kotler kan alla produkter klassificeras och placeras in i olika fack. De två 
primära facken i den nya ekonomin består av konsumentprodukter och 
industriprodukter. Dessa två fack mynnar sedan ut i en mängd olika klassifikationer. 
Eftersom uppsatsen berör konsumentprodukter kommer jag här nedan gå djupare in 
på vilka de olika klassifikationerna är och vad som utmärker dem. Det som definierar 
att en produkt ska ingå i facket för konsumentprodukter är att produkten slutligen 
köps av en konsument och för personlig användning36.     
 

• Förbrukningsprodukter  

31 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 122 
32 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 124 
33 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 291 
34 Citat: Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 291 
35 Citat: Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 291 
36 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 291 - 295 
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I denna kategori finns produkter såsom t ex mat, snabbmat, tidningar, godis 
och toalettpapper. Detta är alltså produkter som konsumenten ofta köper utan 
större begrundan och som ofta håller ett lågt pris.37 

 
• Shoppingprodukter  

Shoppingprodukter refererar oftast till produkter såsom smycken, kläder, resor 
och hälsoprodukter. När det gäller konsumentens val av dessa produkter 
spelar ofta aspekter såsom varumärke, kvalité, garanti och pris in i bilden. 
Konsumenten lägger ofta ner mycket tid för att jämföra de olika aspekterna 
innan konsumenten handlar.38 

 
• Specialprodukter 

Specialprodukter refererar till de produkter som antingen med en unik 
differentiering eller med ett vist varumärke utmärker sig och därmed skapar ett 
mervärde för konsumenten. Inom denna kategori finns produkter såsom 
specialdesignade bilar, lyxhotell eller kändisadvokater.39 

 
• Okända produkter 

Dessa produkter refererar till den typen av produkter som inte konsumenten 
känner till förrän det att konsumenten sett reklam eller fått rekommendation 
om dem. Exempel på dessa är t ex produkter som är under lansering eller 
produkter som involverar volontärarbete.40 

 
Uppsatsen berör främst shoppingprodukter och till viss del förbrukningsprodukter.  
 

3.3.1.2 Differentiering - Produktens olika attribut 
 
När ett företag tar fram och utvecklar produkter och tjänster görs detta för att skapa 
ett mervärde för konsumenten och för att förbättra eventuella vinster och 
resultaträkningar för företaget. Detta medför att alla företag med vinstsyfte och 
överlevnadsvilja försöker att koppla samman sina produkter och tjänster med olika 
attribut. Genom att sammankoppla dessa attribut och differentiera verksamhetens 
produkter och tjänster hoppas företaget på att kunna ta ut ett högre pris för 
produkterna och samtidigt ändå sälja mer.41  Dessa attribut har till uppgift att förse 
företagens produkter och tjänster med fördelar i jämförelse med dess konkurrenter. 
Ett företag bör dock ha i åtanke att det ofta är kunden som bestämmer priset och inte 
produktionskostnaden för produkten, dvs. att produkter och tjänster inom branscher 
och marknader med mycket differentierade produkter strävar priset ständigt mot dess 
marknadsvärde.42  
 
Vad som menas med att en produkt eller tjänst är differentierad är att den är klassad 
till en viss varugrupp men att den skiljer sig på ett eller flera sätt från de övriga 

37 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 295 
38 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 295 
39 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 296 
40 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 296 
41 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 124- 127 
42 King, Lee, Warkentin, Chung (2002), Electronic Commerce, a Managerial Perspective, New Jersey: Prentice 
Hall, sidan 56 
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produkterna eller tjänsterna i varugruppen. Produkterna fyller alltså samma funktion 
med de är inte identiska43. Enligt författarna Shaprio och Varian bör företag göra allt i 
sin makt för att differentiera sina produkter så mycket som möjligt för att på så sätt 
skydda sig mot sina konkurrenter44.    
 
Attributen kan bestå av skillnader i produktens eller tjänstens kvalité, dess design, 
dess produktvariationer eller att den är personifierad45. Nedan följer en kort 
beskrivning av de olika attributen. 
 

• Kvalité 
Enligt Kotler kan företag och konsumenter diskutera attributet kvalité från två 
olika synvinklar. Dels den kvalité som kunden tro att hon ska få för det hon 
betalar och dels den kvalité en produkt har i förhållande till en annan46. Ett 
exempel på detta är när mr x handlar på Ikea vet han att han handlar 
produkter av hög kvalité i förhållande till vad han betalar för dem. Han 
förväntar sig alltså att produkterna han köpt på Ikea håller den kvalité som han 
betalat för. Samtidigt vet han att Ikea inte håller hög kvalité i jämförelse med t 
ex Svenssons i Lammhult. Kvalité kan dock även mätas efter t ex hur enkel 
produkten är att använda eller dess prestanda47.  

 
• Produktens design  

Givetvis är det viktigt att det finns en relevans i de differentieringar som företag 
gör med sina produkter. När det gäller differentiering kring en produkts design 
kan detta refereras till produktens vikt, storlek, färg, eller volym.48  Detta kan 
även gälla produktens fysiska skillnader såsom dess personliga elegans eller 
dess struktur, stil, pålitlighet och utförande49. Kotler påpekar i sin bok 
(Principles of marketing) att det inte får glömmas att bara för en produkts 
design skiljer sig mycket från en annan måste nödvändigtvis dess prestanda 
och kvalité skilja sig.  Det får heller inte glömmas att produktens förpackning 
kan spela en stor och avgörande roll i marknadsmixen eftersom det ofta är 
förpackningen som är produktens ansikte utåt. Det är även den som skyddar 
produkten och ofta även avgör dess hållbarhet.  

 
• Produktvariationer  

För att skapa ett mervärde och en ökad kund tillfredställelse är det bra för ett 
företag att erbjuda sina produkter i olika variationer och modeller av en och 
samma grundprodukt. Detta gör att företagen kan tillfredställa fler kunder inom 
en och samma målgrupp vilket i sin tur leder till ökade intäkter50. Frågan är hur 
många olika variationer som ett företag behöver för var och en av sina 

43 Choi, Stahl, Whinston (1997), The Economics of Electronic Commerce, Indianapolis: Macmillan Technical    
Publishing, sidan 313 - 316 
44 Shapiro &Varian (1999) Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business 
School Press 26 
45 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 299 –300 
46 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 300  
47 Choi, Stahl, Whinston (1997), The Economics of Electronic Commerce, Indianapolis: Macmillan Technical 
Publishing, sidan 316 
48 Choi, Stahl, Whinston (1997), The Economics of Electronic Commerce, Indianapolis: Macmillan Technical 
Publishing, sidan316 
49 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 126 
50 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan  300 
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produkter i produktlinjen? Enligt författarna Shaprio och Varian är en variation 
alltför lite men att för många alternativ inte heller är bra. För att finna det 
ultimata antalet variationer är det av högsta prioritet för företaget i fråga att 
analysera både marknaden och företagets produktlinjen.51 Två bra exempel 
på detta är t ex att många restauranger erbjuder sina kunder att välja mellan 
tre olika storlekar på läskedrycken eller t ex e-butiksleverantörer som erbjuder 
e-butikslösningar i tre olika variationer såsom Basicedition, Goldenedition och 
Platinaedition.   
 

• Personifiering  
Genom att lyssna på den enskilde konsumentens behov kan företag sedan 
forma dess produkter eller tjänster efter just de preferenser som kunden har. 
Därmed erbjuder företaget i fråga konsumenten en produkt eller tjänst som är 
som skräddarsydd för denne vilket innebär en mängd konkurrensfördelar.52  
Personifiering av produkter är huvudsakligen effektiva när det kommer till 
digitala produkter eftersom dessa ofta både är enkla och billiga att differentiera 
efter den enskilde konsumentens preferenser.53   
 

• Kringtjänster och service 
Enligt Kotler kan produkter även differentieras genom att företag erbjuder olika 
kringtjänster och skillnader i service.  Detta kan vara ett mycket effektivt 
verktyg för att vinna konsumentens förtroende samtidigt som det kan bidra till 
merförsäljning. Exempel på kringtjänster och skillnader i service är t ex 
utbildning, rådgivning, hemleveranser, anslutningar och reparationer.     

 
 
Den perfekta lösningen för både företag och konsument skulle förmodligen vara om 
företag hade möjlighet att implementera samtliga av ovanstående attribut för att på 
så sätt rationalisera sina produkter och verksamheter.  Detta skulle dock inte bara bli 
svårt utan i många fall helt omöjligt eftersom det ofta är svårt för företag att 
konkurrera med flera olika attribut. Det har i många fall visat sig att det är mer 
effektivt för företag att fokusera på ett eller två av ovanstående attribut.  
 

3.3.1.3 Varumärket 
 
Varumärket har blivit ett allt effektivare och viktigare verktyg i marknadsmixen. Idag 
finns det knappt några produkter som inte har något varumärkesnamn. Allt från 
bananer (Chiquita) till såser (Blåband) går under stora, starka och välkända 
varumärken vilka alla har sina olika positioneringar på marknaden. Enligt Kotler anser 
konsumenten att varumärket är en viktig del av produkten och att det kan medföra ett 
ökat mervärde vilket i sin tur medför att konsumenten är villig att betala ett högre pris. 
Kotler anser även att ett starkt varumärke inte bara är bra företagen utan ökar även 
mervärdet för konsumenten eftersom denne kan identifiera sig med de produkter som 

51 Shapiro &Varian (1999) Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business 
School Press 67 - 71 
52 Shapiro &Varian (1999) Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business 
School Press 32 – 34 
53 Choi, Stahl, Whinston (1997), The Economics of Electronic Commerce, Indianapolis: Macmillan Technical 
Publishing, sidan 325 
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kan vara av intresse. Konsumenten vet även oftast vad konsumenten får och till 
vilken kvalité och prislapp54.  
 
Nedan följer först Kotlers och sedan Patent & Registreringsverkets definitioner av vad 
ett varumärke är: 
 
”Brand – A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of these, that 
identifies the marker or seller of a product or service.55” 
 
“Ett varumärke är ett kännetecken för en vara eller tjänst. Den är främst till för att 
skilja den egna produkten/tjänsten från konkurrenternas. Två kända exempel är Coca 
Cola och Pepsi. Det vore svårt att skilja de bägge produkterna åt ifall de inte såldes 
under skilda varumärken.56” 
 
Det finns vissa delar och aspekter som bör ingå i ett varumärke för att det ska vara 
effektivt och slagkraftigt som möjligt. Det räcker inte med att företaget gör en logo 
och sedan tror att detta ska stärka deras varumärke. För att ett varumärke ska fylla 
sin funktion ska det förmedla företagets prestationer, positionering och vad företaget 
står för. Konsumenten måste komma i kontakt med varumärket och genom 
varumärket få associationer till företaget och dess verksamhet.57 För att ett företag 
och dess varumärke ska stärka sin position på marknaden bör det först och främst få 
ett namn som speglar dess verksamhet och gärna dess positionering. Företaget bör 
sedan knyta och sammanstråla varumärket så att konsumenterna får positiva 
associationer till det. Vidare är det viktigt att ge varumärket en bra och passande 
slogan, vilken även den ska passa och förmedla företagets verksamhet och budskap. 
Givetvis är det även viktigt att ge varumärket en symbol vilken bör ha till uppgift att 
kommunicera varumärket. Färgläggningen av logo, symboler, texter, profilkläder med 
mera bör även de gå under en viss färg för att de ska associeras med varumärket. 
Det är även mycket effektivt att få en positiv berättelse associerad till sitt 
varumärke.58 
 

3.3.2 Pris 
 
Alla företag och organisationer måste sätta ett pris på sina produkter och tjänster för 
att kunna driva sina verksamheter. Priset är den del av marknadsmixen som står för 
företagens intäkter. De övriga delarna av marknadsmixen belastar resultaträkningen.  
Priset är den mängd pengar som företaget tar ut för sina produkter och tjänster. Detta 
pris bör sättas efter vad kunderna är beredda betala och inte efter vad produkterna 
kostar att producera. Genom att sätta priserna efter vad konsumenterna tycker att 
produkten eller tjänsten är värd uppnås marknadsvärdet av produkten eller tjänsten 
dvs. det pris som marknaden är beredd att betala. Om företaget däremot väljer att 

54 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 301 - 302 
55 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 301 
56 Patent & Registreringsverket. Tillgänglig via Internet: http://www.prv.se/guiden/varuguiden/index.html 
 Datum för åtkomst 2004-04-18.  
57 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 85 
58 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 75 - 92 
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lägga på en viss % på produktionskostnaden sätts inte priset efter vad marknaden är 
beredd att betala utan efter det pålägget eller marginaler som företaget bestämt59.   
 
Nedan följer Kotlers definition av pris: 
 
”Price – The amount of money charged for a product or service, or the sum of the 
values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or 
service”60 
 
Prissättningen är den mest flexibla av de fyra delarna i marknadsmixen. Med minimal 
ansträngning kan företag ändra sina priser vilket lett till att denna aspekt är en av de 
vanligaste konkurrensmetoderna.61 Det är framförallt tre aspekter som har påverkat 
prissättningen och ökat prispressen något enormt de senaste åren. Det är Internet, 
hyperkonkurrensen samt globaliseringen. Internet och globaliseringen har 
tillsammans sänkt inträdesbarriärerna för företag som vill etablera sig och samtidigt 
öppnat upp gränserna vilket i sin tur lätt till hyperkonkurrens. Via Internet kan 
konsumenter lättare kontrollera och göra prisjämförelser och därmed lättare handla 
där de får bäst pris. För att kunna konkurrera på marknaden är det viktigt att företag 
ser helheten med marknadsmixen och kombinerar alla delarna så att priset sätts i 
förhållande till varumärket, målgruppen och vad marknaden är villig att betala62. Allt 
som ofta används auktioner över Internet för att fastställa det exakta marknadsvärdet 
på produkten vilket leder till dynamisk prissättning.   
 

3.3.2.1 Prissättningsmetoder 
 
Det finns en mängd olika prissättningsmetoder. De har alla sina för- och nackdelar 
och passar olika bra för olika branscher, företag och produkter. Nedan följer en 
introduktion av de olika prissättningsmetoderna. Prissättningsmetoderna används 
både inom såväl traditionellhandel såväl som vid e-handel.  
 

• Market – skimming pricing  
Denna prissättningsmetod refererar till att företag tar ut ett högt pris vid 
lanseringen av en ny produkt för att sälja den till de konsumenter som 
verkligen vill ha produkten och är villiga att betala ett högt pris för den. 
Företagen betar av marknaden av konsumenter som är intresserade av att 
betala ett högt pris för produkten. Metoden medför att företagen säljer få 
produkter men gör en god vinst på varje försäljning. Metoden fungerar dock 
endast under särskilda förutsättningar nämligen när produkten är värd så 
mycket för köparna att de är villiga att betala ett högre pris. Vidare är det av 
stor vikt att produktens kvalité och prestanda berättigar det högre priset samt 
att där förekommer barriärer för att inte konkurrenter ska kunna sälja samma 
produkt.63  
 

 

59 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 127 - 129 
60 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 371  
61 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan  371 
62 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 371 
63 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 399 
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• Market – Penetration pricing 
Denna prissättningsmetod bygger på att företag sätter ett lågt pris på sina 
produkter vid lansering för att på så sätt både vinna marknadsandelar och få 
stor omsättning på sina produkter. Genom att sälja sina produkter vid 
lansering till ett riktigt förmånligt pris attraherar företaget en stor mäng 
konsumenter och säljer även produkter till konsumenter vilka inte hade köpt 
produkten vid ett normalt pris. Det viktiga är att företaget sedan fullföljer med 
att konkurrera med låga priser. Det krävs även att produkterna lanseras på en 
priskänslig marknad där målgruppen är villig att byta varumärke eller 
leverantör för ett lägre pris.64     

 
• Product line pricing  

För att erbjuda ett större utbud och kunna konkurrera bättre använder många 
företag olika produktlinjer där de erbjuder en hel rad av produkter inom samma 
område för att på så sätt kunna tillfredställa hela målgruppens olika behov och 
önskemål. I produktlinjen ingår ofta en mängd produkter med olika funktioner 
och därmed olika priser.65  

 
• Optional – Product Pricing 

Denna prissättningsmetod innebär att företag låter konsumenten köpa till extra 
funktioner eller tillbehör till huvudprodukten för att passa deras behov och 
önskemål. I de fall som denna prissättningsmetod används innehåller 
huvudprodukten inga eller bara några få extra funktioner. Resten får kunden 
själv välja till.66 

 
• Captive – product pricing 

Captive – product pricing refererar till när företag tjänar pengar på att sälja 
biprodukter vilka konsumenten måste ha för att ha användning av 
huvudprodukten. I dessa fall säljer företagen huvudprodukten till ett lågt pris 
medan biprodukten säljs till ett högt pris.67  

 
• By – product pricing 

Inom vissa branscher är det svårt för företag att sälja sina huvudprodukter till 
marknadsanpassade priser och därmed måste företagen tjäna pengar på 
andra tillvägagångssätt. Prissättningsmetoden innebär att företag säljer 
biprodukter för att kunna sälja sina huvudprodukter till marknadsanpassade 
priser och ändå samtidigt tjäna pengar.68 

 
• Product Bundle Pricing 

Denna prissättningsmetod innebär att företag sätter samman paket med 
produkter vilka tillsammans levererar ett mervärde till konsumenten. Givetvis 
erbjuds dessa paketpris till ett reducerat pris.69   

 

64 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 399 - 400 
65 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan  400 -401 
66 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan  401  
67 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan  401 
68 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 402 
69 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 403 
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Företag bör lägga fokus på att finna vilken prisstrategi som är den fulländade för dess 
produkt, verksamhet och målgrupp. Detta är inte alltid lätt utan kan bli en kostsam 
och påfrestande historia. De olika prissättningsmetoderna passar olika bra på olika 
marknader och mot olika målgrupper vilket näringsidkare sändigt bör påminna sig 
om.  
 
De nämnda prissättningsmetoderna är generella för affärer i allmänhet. 
Prissättningsmetoderna går även bra att implementera i e-handel. Fördelarna för e-
butiker är att e-butikerna utan större ansträngning kan ändra prissättningsbilden och 
på ett kostnadseffektivt sätt informera målgruppen. E-butiker kan med fördel 
implementera mer än en av de olika prissättningsmetoderna för att tjäna 
konsumenten. Inom hälsokostbranschen och i synnerhet med fokus på e-handel 
används främst två prissättningsmetoder. Prissättningsmetoderna är ”Product line 
pricing”70 samt ”Product Bundle Pricing”71 Inom e-handel används även ofta e-
auktioner. E-auktioner refererar till att konsumenten i realtid lägger bud på produkter 
och tjänster72. E-auktioner är en effektiv prissättningsmetod när det gäller e-handel 
vilket bör finnas i åtanke vid val av prissättningsmetod. Denna prissättningsmetod 
används dock inte inom e-handel med hälsokostprodukter i Sverige.   
 

3.3.2.2 Strategier för priskorrigering/rabatt    
 
Företag använder ofta av olika former av priskorrigeringar och rabatter för att kunna 
anpassa sig efter de rådande marknadsförhållandena. De olika strategier som 
företagen använder kan ha olika syften. Vissa strategier används för att öka 
försäljningen snabbt och effektivt även om de innebär att produkterna säljs för under 
produktionskostnaden. Andra används för att förbättra kundrelationer och kundernas 
lojalitet.73 Nedan följer Kotlers indelning av de olika strategierna 
 

• Cash discount 
Denna strategi refererar till att kunden får en rabatt på mellan t ex 2 % - 5 % 
om de betalar sina räkningar tidigare än vad som krävs.74  

 
• Quantity discount  

Denna strategi refererar till när kunder får en viss rabatt genom att köpa större 
kvantiteter av produkten. Många företag arbetar efter denna strategi och får 
därmed kunden att köpa in större kvantiteter.75 

 
• Seasonal discount  

Denna strategi används flitigt inom modeindustrin eftersom denna strategi 
refererar till att konsumenter som köper produkter när det inte är säsong för 
dem får dem till ett reducerat pris.76 

70 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan  400 -401 
71 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 403 
72 Word Iq. Tillgänglig via Internet: http://www.wordiq.com/definition/Real-time_pricing Datum för åtkomst 
2004-04-24.  
73 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 403 
74 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 403 
75 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 403 
76 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 404 
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• Segment pricing  

Genom att företag segmenterar marknaden kan de ofta ta ut två eller flera 
olika priser för samma produkt trots att de har samma produktionskostnader i 
de olika segmenten. Det som gör strategin effektiv är att de olika segmenten 
värderar produkten olika och är därmed villiga att betala olika mycket för 
den.77 

 
• Psychological pricing  

Denna strategi innebär att priset på slutprodukten inte sätts i samband med 
tillverkningskostnaden utan att priset sätts högt för att göra produkten mer 
eftertraktad och unik.78 

 
• Reference Prices 

Ofta har en konsument en viss uppfattning om vad produkten vanligtvis kostar 
eller så anger försäljaren referenspriset och sedan sitt eget. Detta gör att 
konsumenten ser att produkten är prissänkt och anser förmodligen att den är 
billig.79 

 
• Promotional pricing 

Denna strategi används ofta för att under en kort tid öka försäljningen och 
därmed omsätta mer produkter och få fler kunder. När företag implementerar 
denna strategi brukar de sänka sina priser markant och ibland till och med så 
mycket att priset mot konsumenten är under produktionskostnaden.80  

 
När e-butiker använder strategier för priskorrigering/rabatt bör de vara ytterst 
försiktiga så att de inte urholkar sina produkters marknadsvärde och dess ordinarie 
prislista. Detta kan lätt ske om e-butikerna gör fel val av priskorrigerings/rabatt 
strategi eller i de fall e-butikerna implementerar dessa på fel sätt81. Eftersom 
konkurrensen e-butiker emellan är hård är det av stor vikt att e-butiker utnyttjar dessa 
metoder för priskorrigering/rabatt så effektivt som möjligt.     
 

3.3.3 Plats 
  
Plats är det tredje av de fyra delar som ingår i marknadsmixen och refererar företags 
placering, distribution och försäljningskanaler. Denna del av del av marknadsmixen 
har under den senaste tiden varit under ständig observation och diskussion eftersom 
Internet och e-handel har ändrat spelreglerna för marknadsmixen82. Eftersom 
uppsatsen är sammanknuten med konsumentmarknaden är det främst den som 
kommer att beskrivas i här nedan. Tack vare Internet och e-handel pågår det fullt krig 
mellan de olika återförsäljarna på marknaden; stora som små slåss för sin 
överlevnad. En annan intressant aspekt är att det samtidigt pågår en kamp mellan att 

77 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 404 
78 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 405 
79 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 405 
80 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 408 
81 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 403 - 408 
82 Constantinides (2002),”Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on”, Conference 
proceedings, 1,1, 57 - 76 
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få konsumenten att köpa via traditionell butik eller från hemmet via Internet och 
postorder eller liknade försäljningskanaler. Enligt Kotler ökar marknaden för e-handel 
ständigt samtidigt som den traditionella handeln håller på att stagnera och bara visar 
en blygsam försäljningsökning under de senaste åren83.  Kotler anser även att 
stagneringen i den traditionella handeln jämfört med e-handeln har att göra med att 
konsumenten har allt mindre tid för att handla och shoppa och att servicen i många 
butiker är dålig samt att det till och med i vissa fall är svårt att parkera i närheten av 
den butik konsumenten vill handla i. Slutligen tar ofta traditionella butiker ut ett högre 
pris jämfört med e-butiker84.        
 

3.3.4 Promotion/påverkan 
 
För många innebär ordet promotion endast reklam men i marknadsmixen är 
promotion så mycket mer än det. I marknadsmixen refererar promotion till all den 
kommunikation vilken företag använder för att kommunicera sitt erbjudande till 
målgruppen och marknaden. Enligt Kotler kan promotion delas upp i fem olika 
kategorier av kommunikationsverktyg vilka sedan kan dels upp i ytterligare en mängd 
grenar85. Nedan följer en beskrivning av de olika kategorierna och dess 
subkategorier.   
 

• Reklam 
Via effektiv och kreativ reklam kan företag stärka sitt varumärke, öka sin 
försäljning och kommunicera ut sitt erbjudande på ett strategiskt, kraftfullt och 
kostnadseffektivt sätt. Kotler trycker dock på att det är av högsta vikt att 
reklamen är kreativ och samtidigt relevant för att målgruppen för att den ska 
vara effektiv och givande. Vidare bör företag vid all kommunikation via reklam 
ha ett mål, medium, budskap, pengar och en mätmetod86.  Nedan följer 
Kotlers definition av reklam: 

 
”Advertising – Any paid form of no personal presentation and promotion of 
ideas, goods, or services by an identified sponsor”87 
 
Inom området reklam finns det en mängd olika marknadsföringsverktyg som 
kan användas för att kommunicera företags budskap. Några av dessa verktyg 
är reklamskyltar, tryckta annonser, tv- och radioannonser, symboler, slogans, 
affischer och baners på Internet88.    

 
• Sales promotion/Säljstöd 

Enligt Kotler har säljstödet till uppgift att få konsumenten till Handling. 
Reklamen har i sin tur till uppgift att påverka konsumentens föreställning, åsikt 
och tankesätt. Detta innebär att ett företag har kommunicerat sitt erbjudande 
till marknaden och till dess målgrupp är det upp till säljstödet att få kunden till 

83 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 133 
84 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 133  
85 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 512 
86 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 135 – 137  
87 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 512 
88 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 135 – 136 
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handling.89 
 
Den andra aspekten av säljstödet är kundstöd vilket innebär att företag 
korrigerar sina priser eller erbjudande så att de ska kunna konkurrera detta. 
Urholkar dock företagets ordinarie prislista. Detta innebär att konsumenten blir 
mindre lojal mot varumärken och istället söker fokuserar på att handla av dem 
som för tillfället har bäst priser och erbjudande. Givetvis är detta inte bra för 
företag och det vet de om, samtidigt vet de också att de måste fortsätta med 
detta för att inte tappa marknadsandelar. Kotler går så långt som att beskriva 
säljstöd som något ont som företag gör bäst i att avstå från 90. 

 
Nedan följer Kotlers definition av sales promotion: 
 
”Sales promotion – Short term incentives to encourage the purchase or sale of 
a product or service”91 
 
Inom området säljstöd ingår aktiviteter såsom extraförmåner, erbjudande, 
rabatter, utdelningar och tävlingar.   
 

• PR (Public relations) 
PR har under de senaste åren blivit en allt viktigare del av företagens 
kommunikation till omvärlden som resultat av att folk mer och mer ignorerar 
reklamen som de ser på TV, läser i tidningar osv. Konsumenter har i allmänhet 
betydligt större förtroende för PR än för reklam eftersom reklam är något 
företag betalar för medan PR är något företag ber om och hoppas på92. PR 
består av ett antal verktyg vilka går under benämningen PENSILS och har till 
uppgift att hjälpa företag i dess promotion. Nedan följer en kort presentation av 
dem.93 94 
  

- P = Publikationer (företagskataloger, kundbroschyrer årsredovisningar 
mm.) 

- E = Evenemang (Galor, sport events, kund träffar) 
- N = Nyheter (företagsnyheter) 
- S = Samhällsfrågor (bidrag och goodwill) 
- Identifieringsmedia (Firmabilar, kläd policy, visitkort) 
- Lobbyverksamhet (företagsfrämjande pådrivningar) 
- Socialtansvar (ta sitt ansvar som arbetsgivare, leverantör och 

distributör) 
 

Kotler definierar PR enligt följande: 
 

89 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 136 - 138 
90 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 139 
91 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 512  
92 Kotler (2003), Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö: Sundbyberg: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 
sidan 132 – 133. 
93 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan140 
94 Kotler (2003), Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö: Sundbyberg: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 
sidan 133 
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”Building good relations with the company’s various publics by obtaining 
favourable publicity, building up a good corporate image, and handling or 
heading off unfavourable rumours, stories and events” 

 
• Personal selling/Försäljare 

Att ha bra säljare är en bra investering för företag, dock en dyr sådan eftersom 
duktiga säljare är dyra att anställa. Företag bör dock ha i åtanke att en bra 
försäljare kan sälja 5 till 10 gånger mer än en medelmåttig och att det därmed 
lönar sig för företag att investera pengar i bra säljare95.  När det gäller 
försäljare i relation till PR är det betydelsefullt och essentiellt att försäljare inte 
ljuger eller lovar mer än vad de kan hålla bara för att sälja eller ställa sig in hos 
en kund. Detta kan medföra att inte bara säljaren får dåligt rykte utan att hela 
företaget drabbas av dålig publicitet. Vidare är det viktigt att försäljarna inte 
gör företagets kunder besvikna på något sätt utan strävar efter att tillfredställa 
dem och ständigt överträffa deras förväntningar96.  
 
Nedan följer Kotlers definition av Personal selling: 
 
”Personal selling – Personal presentation by the firm’s sale force for the 
purpose of making sales and building customer relationships”97 

 
Inom ramen för försäljare och försäljning finner vi aspekter såsom säljmöten, 
visningar, försäljningsprogram och säljprestationer98.  
 

• Direct marketing/Direktmarknadsföring (DM) 
I litteraturen finns en mängd olika aspekter kring DM. Vissa författare refererar 
DM till skräppost99 medan andra anser att det är precisionsmarknadsföring på 
högsta nivå100. Författarna Albertsson och Lundqvist beskriver DM som 
marknadsföring på individuell nivå där marknadsföringsavdelningen även har 
preciserat målgruppen in i det minsta101. Vad författarna menar är att DM ska 
individualiseras för att inte företag ska bekosta marknadsföring som ändå inte 
når målgruppen. Marknadsföringsgurun Kotler beskriver dock DM som allt från 
skräppost till precisionsmarknadsföring102.  
 
Kotler definierar DM enligt följande: 
 
”DM – Direct Communications with carefully targeted individual consumers to 
obtain an immediate response, and cultivate lasting customer relationship”103 
 

95 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 141 - 145 
96 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 534 
97 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 512  
98 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 136 – 145 
99 Kotler (2003), Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö: Sundbyberg: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 
sidan 24 
100 Albertsson & Lundqvist (1997), Marknadsföring, Uppsala: Bonnier Utbildning, sidan 304 
101 Albertsson & Lundqvist (1997), Marknadsföring, Uppsala: Bonnier Utbildning, sidan 304 
102 Kotler (2003), Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö: Sundbyberg: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 
sidan 24 
103 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 512 
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Ofta relateras DM till marknadsföringsprodukter såsom e-post, fax, Tv shop, 
viss e-handel, utskick och kataloger104.  

 
För att en e-butik på bästa sätt ska kunna marknadsföra sina produkter och påverka 
sin målgrupp bör e-butiken använda samtliga av de ovanstående punkterna. E-
butiken bör dock noggrant överväga hur mycket energi och kapital som ska 
investeras/läggas på de olika punkterna. Hur fördelningen bör se ut kan skilja mycket 
från bransch till bransch och bör aldrig tas för givet. Via Internet har e-butiker 
chansen att uttrycka sig kraftfullt och kreativt till en väldigt stor publik. Det är viktigt att 
e-butikerna inriktar sig på målgruppen och inte översköljer marknaden med oönskad 
reklam. En stor fördel för e-butiker när de gäller promotion är att det är enkelt att leda 
konsumenten till e-butiken.    
 

3.4 The 7c´s Framework 
 
The 7c´s Framework refererar till ”The customer interface” dvs. hur en e-butik 
presenterar sin e-butik, sina produkter och dess verksamhet för konsumenten över 
Internet. Om e-butiken är omsorgsfullt planerad och designad ska den på ett enkelt 
sätt informera och hjälpa konsumenten att snabbt finna den information som denna 
söker och hjälpa denna att utföra det processer som behagas105. The 7c´s 
Framework består av följande attribut: 
 

- Context 
- Content 
- Community 
- Customization 
- Communication 
- Connection 
- Commerce 

 
Nedan redogör jag för de olika attributen. 

3.4.1 Context 
 
Context refererar till en e-butiks utseende, layout och design, med andra ord det 
utseende och den känsla den förmedlar. Context involverar alltså allt som har med e-
butikens navigation, grafik och färger att göra. Dessa bör designas så att de speglar 
företagets verksamhet och affärsidé på bästa möjliga sätt106.  
 

3.4.2 Content 
 
Content redogör för en e-butiks tjänster, produkter och information och refererar till e-
butikens alla digitala objekt såsom foto, bilder, text, ljud, video och övrig multimedia. 

104 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 136 
105 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 113 – 114  
106 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 115 - 121 
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Det är e-butikens Content som informerar och visar konsumenten vad som erbjuds i 
e-butiken107.  
 

3.4.3 Community 
 
Community refererar till all kommunikation som sker mellan e-butikens besökare och 
användare. E-butiker som utrustats med community tillåter alltså användarna att 
kommunicera med varandra. Vilket innebär att denna process helt utesluter 
kommunikation mellan e-butiken och dess besökare och användare. Givetvis är det 
effektivt för e-butiker att erbjuda Communitys eftersom användarna känner starka 
band och en personlig tillhörighet till e-butiken. Kommunikationen kan ske antingen 
mellan endast två användare eller som en öppen diskussion där alla användare kan 
deltaga108.  
 

 3.4.4 Customization 
 
Författarna Jeffrey F. Rayport och Bernard J. Jaworski definierar en e-butiks 
customization på följande sätt: 
 
”Customization is defined as the site’s ability to tailor itself or to be tailored by each 
user”109 
 
Customization används för att forma e-butiken efter användarens preferenser för att 
på bästa möjliga sätt tillfredställa dennes behov, önskemål och krav. Det finns en 
mäng olika typer dimensioner av customazion. Vissa e-butiker och system kräver 
inloggning medan andra arbetar med Cookies. 110 
 

3.4.5 Communication  
 
Communication refererar till den kommunikation som sker mellan e-butiken och dess 
användare. Denna kommunikation kan ske på främst tre sätt. Alternativ ett refererar 
till en tvåvägskommunikation vilket innebär att e-butiken och användaren 
kommunicerar i realtid dvs. att de kommunicerar live med varandra. Det andra 
alternativet innebär att användaren begär information eller kontaktar e-butiken. Det 
tredje alternativet refererar till när e-butiken kontaktar användaren.111  
 

3.4.6 Connection  
 
Connection står för hur en e-butik är sammankopplad och sammanstrålar med andra 
hemsidor, e-butiker och sökmotorer. Connection bygger alltså på hur en e-butik 

107 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 115 + 126 - 132 
108 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 133 - 140 
109Citat: Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 115 
110 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 141 – 142  
111 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 143 -149 
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länkar till andra hemsidor. Detta är ofta ett effektivt sätt att hjälpa kunden att t ex 
finna information som inte visas i e-butiken.112  
 

3.4.7 Commerce 
 
Vad det gäller en e-butiks Commerce så återger den e-butikens funktioner som är 
sammankopplade och involverade i konsumentens shoppingprocess. Här ingår delar 
såsom kundregistrering, varukorgen, sidans säkerhet och säkerhet av transaktioner. 
Commerce refererar även till e-butikens prissättningsmodell såsom t ex auktioner 
eller om det är fasta priser som gäller.113   
 
För bästa resultat bör alltså e-butiker implementera samtliga av delarna av The 7c´s 
Framework. Genom att göra detta underlättar e-butiken för konsumenten i jakten på 
information och produkter114.  
 

3.5 Tillit - relationer   
 
Enligt Johnson och Scholes är tillit en av de viktigaste ingredienserna i hälsosamma 
och goda affärer. Tillit skapas genom relationer mellan företaget och dess 
konsumenter. Via dessa relationer ökar konsumentens tillit till företaget vilket i sin tur 
leder till effektivare affärer och transaktioner. Tillit kan även byggas på t ex ett 
varumärke, en butiks inredning, personal, produktplacering och mycket mer115.  Ofta 
kan tillit ta lång tid och vara mycket mödosam att bygga upp samtidigt som den kan 
försvinna snabbt om företaget i fråga missköter sig. 
 

3.5.1 Tillit – relationer i den traditionella handeln  
 
Uppsatsen fokuserar på e-handel kommer jag endast att ge en kort redogörelse för 
hur tillit och relationer kan fungera och se ut i den traditionella handeln.  
 
Enligt Per ström är det betydligt lättare för företag att skapa tillit och förstärka sina 
relationer gentemot sin målgrupp i den traditionella handeln jämfört med i e-handel. 
Företagen i den traditionella handeln ofta möter sin målgrupp rent fysiskt och kan 
därmed prata och diskutera med konsumenten direkt. Detta ger företagen 
möjligheten att läsa av kundens reaktioner, vilket är omöjligt att göra via t ex e-
mail116. Genom att säljare och konsument träffas rent fysiskt uppstår det lättare 
relationer vilka i längden ofta bidrar till en ökad tillit.  
 
Precis som det är enkelt för företaget att iaktta konsumenten är det enkelt för 
konsumenten att iaktta säljaren och på så sätt skapa sig en uppfattning om företaget. 

112 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 149 151 
113 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 155 – 157 
114 Rayport & Jaworski (2001), E-commerce, New York: McGraw-Hill Higher Education,  sidan 113 – 157 
115 Johnson & Scholes (2002), Exploring Corporate Strategy, sixth edition, Italy: Prentice Hall, sidan 383   
116 Pär Ström (1999), Vinna eller försvinna i IT-åldern, Malmö: Liber Ekonomi, sidan 122 - 124 
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Konsumenten kan även ta del av det som företaget utstrålar via t ex deras säljare, 
butiksfront, butikens läge samt hur välskött butiken är117.   
 

3.5.2 Tillit – relationer inom e-handel 
 
Enligt Per Ström är en av e-handels största barriärer konsumentens tillit till e-butiker. 
För att konsumenten ska förmås att överhuvudtaget våga e-handla i en e-butik krävs 
det att e-butiken utsänder tillit, vilket medför att konsumenten känner en känsla av 
trygghet och ger förtroende nog till att e-handla118.  
 
Enligt en undersökning som Post och telestyrelsen gjort finns det vissa kriterier som 
konsumenten sätter i fokus för att känna tillit till en e-butik. Nedan följer en kort 
redogörelse av de olika kriterierna119.  
 

• Starkt varumärke – välkänt företag 
Konsumenter känner större tillit till välkända e-butiker med starka varumärken 
när de ska e-handla. Exempel på välkända e-butiker med starka varumärken 
är t ex Amazon.com120och Ticket.se121. Konsumenten känner större tillit till 
välkända e-butiker eftersom konsumenten ofta har en känsla av förtroende till 
företaget och förväntar sig att företaget ska hålla vad företaget ger löfte om.  
 
När en konsument funderar på att e-handla i en för dem okänd e-butik uppstår 
det ofta en mängd misstankar och frågetecken. Enligt Pär ström uppstår det 
ofta frågor såsom ifall e-butiken kan leverera vad e-butiken ger löfte om? 
Kommer det rätt produkter på Posten? Vilka garantier har jag? Alla dessa 
frågetecken och många fler kan alltså elimineras genom att e-butiken 
fokuserar på att stärka sitt varumärke122. 

 
• Referenser 

Goda referenser väger ofta väldigt tungt när en konsument ska göra val. 
Konsumenten har ofta betydligt större tillit till en e-butik som har goda 
referenser från en tredjepart. Exempel på tredjepart kan vara t ex  familj, 
vänner, tidigare kunder, undersökningar gjorda av opartiska företag eller 
organisationer. 
 

 
• Proffsig layout och utformning 

Eftersom det är e-butiken som är företagets ansikte utåt är det högst relevant 
att denna utformas för att ge konsumenten en rättvis bild av företaget och om 
vad det står för. Genom att e-butiken utformas på ett proffsigt sätt och beläggs 

117 Pär Ström (1999), Vinna eller försvinna i IT-åldern, Malmö: Liber Ekonomi, sidan 122 - 124 
118 Pär Ström (1999), Vinna eller försvinna i IT-åldern, Malmö: Liber Ekonomi, sidan 122 - 124 
119 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Delrapport_e-
betaltjanster-2003-38.pdf . Datum för åtkomst 2004-05-09. 
120 Amazon.com. Tillgänglig via Internet http://www.amazon.com. Datum för åtkomst 2004-05-09  
121 Ticket.se. Tillgänglig via Internet: http://www.ticket.se . Datum för åtkomst 2004-05-09 
122 Pär Ström (1999), Vinna eller försvinna i IT-åldern, Malmö: Liber Ekonomi, sidan 122 - 124 
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med en proffsig layout inger den mer förtroende och ökar därmed 
konsumentens tillit123.  

 
• Kontaktuppgifter & Garantier 

E-butiker bör göra sina kontaktuppgifter så lättillgängliga som möjligt för 
konsumenten för att inge förtroende och skapa tillit. E-butiker bör ange sina 
kontaktuppgifter redan på första sidan. Dessa bör åtminstone innehålla 
företagets telefonnummer, faxnummer, e-post och adress124.  
 
Det är även av stor vikt att e-butiker på ett enkelt och tydligt sätt redogör för de 
garantier, rättigheter och skyldighet som konsumenten har. Detta för att 
konsumenten ska veta vad som gäller innan denna e-handlar.  

 
• Betalning och leverans 

För att inge förtroende och skapa tillit bör e-butiker även redogöra för de 
betalnings- och leveransvillkor som e-butiken har. För att e-butiker ska skapa 
goda relationer och tillit bör de alltid kämpa efter att leverera i tid och hålla vad 
de ger löfte om.  De måste givetvis även kunna erbjuda säkra 
betalningsmöjligheter125.  

 
För att e-butiker ska vinna sin målgrupps förtroende och tillit bör de alltså göra allt 
som står i dess sin makt för att underhålla och förbättra sina relationer med dess 
kunder och målgruppen i stort. Genom att ha ovanstående punkter i minnet kan e-
butiker komma en bra bit på vägen till att vinna målgruppens förtroende.  
 

3.6 Jämförelse mellan de 4P:na och The 7c´s Framework 
 
De 4P:na är djupgående i marknadsmixen. De refererar till beslut förankrade till 
produkten, dess pris, distributionskanaler och promotion126. The 7c´s Framework i sin 
tur refererar till e-butikens ”customer interface” dvs. e-butikens användarvänlighet 
och design.  Både P: na och C: na är relevanta för att e-butiker ska kunna överleva 
och kommunicera på ett effektivt sätt med målgruppen. P:na är synnerligen relevanta 
för e-butiker eftersom de hjälper e-butikernas marknadsförare att fatta de rätta 
besluten angående produkten, dess pris, val av distributionskanaler och 
promotionmetoder. För att en e-butik ska bli lönsam så måste e-butikens 
marknadsförare finna rätt i marknadsmixen samtidigt som The 7c´s Framework 
implementeras på e-handelsplatsen.   
 

3.7 Sammanfattning  
Samtliga av teorierna i detta kapitel är relevanta och viktiga för e-butiker att 
implementera och ha i åtanke eftersom teorierna kan vara skillnaden mellan att 

123 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet:  
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Delrappor_e-betaltjanster-2003-38.pdf. Datum för åtkomst 2004-05-09 
124 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet:  
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Delrappor_e-betaltjanster-2003-38.pdf. Datum för åtkomst 2004-05-09 
125 Post och Telestyrelsen. Tillgänglig via Internet: 
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Hinder%20for%20e-handel.pdf. Datum för åtkomst 2004-05-09 
126 Kotler (1999), Kotlers Marknadsföring, Malmö: Liber ekonomi, sidan 122 
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lyckas eller inte. Teorin om osäkerheten kring produktens kvalité förklarar vikten av 
att seriösa e-butiker vilka marknadsför produkter av hög kvalité bör arbetar för att 
hjälpa konsumenten att inse produktens sanna kvalité. Genom att erbjuda 
produktprover eller testvariationer kan e-butiker reducera osäkerheten hos 
konsumenten. 
 
De 4P:na diskuteras även i detta kapitel och det redogörs för att P:na är högst 
relevanta för att e-butikers marknadsförare ska kunna ta beslut rörande de olika 
attributen i marknadsmixen.  
 
När det gäller e-butikens utformning och design är det teorin om ”The 7c´s 
Framework” som är relevant. Denna teori beskriver alla de attribut som en e-butik bör 
innehålla för att attrahera och leda kunden till köp. Här diskuteras e-butikens attribut 
såsom: context, content, community, customization, communication, connection och 
Commerce. 
 
Slutligen diskuteras teorin kring tillit och relationer. Det framkommer tydligt att tillit är 
en av grundpelarna i lyckad e-handel. För att konsumenten överhuvudtaget ska göra 
affärer med en e-butik krävs det att e-butiken vinner konsumentens förtroende. 
 
Om e-butikers marknadsförare har ovanstående teorier i bakhuvudet och 
implementerar teorierna på rätt sätt har e-butiken en bra och stabil grund att utgå 
ifrån.    
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I detta kapitel visas och redogörs för hur jag har gått tillväga och mitt val av metod 
när jag skrev uppsatsen. Detta kapitel tar även upp vilka tekniker och inriktningar 

som jag har använt. 
 

 
4. Metod 

4.1 Val av metod 
 
En metod kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Jag har valt att använda den 
kvalitativa metoden. Den innebär en mild form av generalisering samt att den är 
inriktad på djupare kunskap och förståelse till informationskällan.  
 

4.2 Kvalitativ metod  
 
När den kvalitativa metoden används sätter forskaren djuphet och stor förståelse 
inom ramen av det problem som studeras. Inom vetenskapssynen tillhör denna 
kategori positivism vilket innebär att forskaren undersöker sanningen127.   
 
Jag valde att använda metoden för att kunna vara flexibel samtidigt som jag ville få 
en djupare inblick i forskningsfrågan och ämnet i stort. Genom att jag använde en 
kvalitativ metod kunde jag utveckla och ändra i uppsatsen allt eftersom jag vann ny 
kunskap inom ämnet via mina intervjuer och den litteratur jag läste. När jag hade 
arbetat färdigt med mitt intervjumanus började jag med mina intervjuer. Uppsatsen 
utvecklades under intervjuernas gång eftersom jag som förväntat fann att de svar 
som jag fick på vissa av mina frågor inte var relevanta för uppsatsen och syftet med 
den. En stor fördel med den kvalitativa metoden var att jag kunde göra förändringar i 
mitt intervjumanus allt efter resans gång.  
 
Målet med att använda den kvalitativa metoden var att nå mitt syfte och samtidigt få 
så djupgående kunskap inom forskningsfrågan så att jag nu kan implementera 
resultatet i mitt företag. Via metoden fick jag insikt i vad konsumenten inom ramen 
forsforskningsfrågan prioriterar och anser vara viktigt.  
 

4.3 Datainsamling 
 
När en undersökning ska görs i en vetenskapliguppsats har forskaren möjlighet att 
använda två olika kategorier av informationskällor, dels primär – och dels 
sekundärkällor. Den första typen av källa refererar till nyvunnen kunskap det vill säga 
sådan information som uppkommer under arbetets gång, t ex under intervjuer eller 
andra undersökningar128 medan sekundärkällan refererar till redan befintlig 
information eller källa. En av fördelarna med sekundärdata är att den går mycket 
snabbare att finna eftersom den redan är producerad och sammanställd. Jag 

127 Sohlberg & Sohlberg (2002), Kunskapens former, vetenskapsteori och forskningsmetod, Stockholm: Liber 
sidan 88 
128 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 141 -143 
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använde båda typerna av informationskällor under skrivandets gång. Jag har dock 
lagt störst fokus på primärkällor, dvs. den information som jag har erhållit under 
arbetets gång via de intervjuer som jag gjort.         
  

4.3.1 Datainsamling - primärkälla 
 
För att jag i slutändan skulle uppnå mitt syfte med denna vetenskapliga uppsats har 
jag främst fokuserat på primärdata vilken jag har erhållit via de intervjuer och samtal 
som har skett under arbetets gång. Jag har totalt gjort ett femtontal djupgående 
intervjuer med femton av referensföretagets, (JL Health & Nutritions) kunder. Främst 
har intervjuerna gjorts via en färdigproducerad enkät vilken intervjupersonerna erhöll 
via e-mail. Dessa följde jag sedan upp genom att jag ringde upp personerna i fråga 
och gick i genom svaren för att få ytterliggare djup i frågorna. Personerna som har 
intervjuats blev i förtid tillfrågade om de vill delta i undersökningen. Samtliga av de 
tillfrågade medverkade i intervjuerna.   
 

4.3.2 Datainsamling – sekundärdata  
 
De sekundärdata som jag har använt under arbetets gång har i största utsträckning 
varit facklitteratur, facktidningar, ämneslitteratur samt tidigare forskningsrapporter 
kring ämnet. Jag har dock att hållit mig källkritisk till de sekundärdata som jag har 
arbeta med, det kan vara svårt att bestämma hur giltig och korrekt informationen är. 
Sekundärdata användes givetvis för att jag skulle nå syften, men även för att ge mig 
större insikt inom ramen för ämnet. 
 

4.4 Intervjuteknik    
 
För att intervjuerna ska kunna hjälpa forskaren att nå sitt syfte med sin undersökning 
är det av största vikt att dessa ger så relevant och korrekt information som möjligt. 
Det finns främst två aspekter som styr detta, nämligen att intervjuaren intervjuar rätt 
människor samt att intervjuaren ställer rätt frågor. Görs en intervju rätt har den en 
mängd fördelar eftersom den lätt kan ändras och göras mer flexibel129.  
 
Jag använde tre olika metoder när jag gjorde mina intervjuer. Jag gjorde fem 
personliga intervjuer med kunder som bor lokalt i förhållande till utgångspunkten för 
uppsatsen, tio stycken gjordes via e-mail och följdes upp med en 
kompletteringsintervju över telefon för att säkerställa all information. Enligt Kotler har 
de tre metoderna alla olika för- och nackdelar. Nedan följer en kort beskrivning över 
metodernas fördelar respektive nackdelar, vilka jag har haft i åtanke eftersom jag valt 
att dela upp intervjuerna enligt ovan130. 
 
Intervju via e-mail 
 

129 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 145 – 
146 
130 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 148 
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Fördelar 
• Enkelt att samla informationen 
• Lätt att mäta effekten av intervjuerna  
• Tids – och kostnadseffektivt  

 
Nackdelar 

• Kan ta tid att få in informationen 
• Dålig svarsuppslutning  
• Icke flexibel  

 
Denna metod fungerade mycket bra för mig eftersom jag fick bra respons från mina 
intervjuobjekt. Största fördelen med metoden var att den var tidseffektiv. Nackdelen 
med metoden var att den inte var flexibel. Detta problem eliminerades dock eftersom 
jag kompletterade dessa intervjuer med telefonintervjuer.  
 
Intervju via telefon 
 
Fördelar 

• Flexibilitet 
• Bra respons  
• Insamlingen av information sker direkt 

 
Nackdelar 
Intervjumetoden har inga direkta nackdelar enligt Kotler men kan dock vara mindre 
kostnadseffektiv än intervjuer via e-mail.131 
 
För mig fungerade denna intervjumetod som ett perfekt komplement till de intervjuer 
som jag gjorde via e-mail. Dock tog dessa kompletterandeintervjuer betydligt mer tid 
och energi än jag förväntat mig.   
 
Personliga intervjuer 
 
Fördelar  

• Väldigt flexibel 
• Ger ofta högkvalitativ information 
• Bra respons  

 
Nackdel 

• ofta väldigt kostsam 
 
De fem intervjuer som jag gjorde enligt denna metod blev riktigt lyckade och nu i 
efterhand kan jag påstå att detta var den bästa intervjumetoden för att ta fram 
primärdata till uppsats. Det bör dock tilläggas att även denna intervjumetod var mer 
krävande än vad jag förväntat mig. 

 
Samtliga följde ett i förhand producerat manus vilket förändrads allt efter arbetets 
gång. 

131 Kotler & Armstrong (2001), Principles of marketing, ninth edition, New Jersey: Prentice-Hall, sidan 148 
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4.4.1 Urval 
 
För att jag skulle kunna uppfylla syftet med uppsatsen var det av största vikt att jag 
gjorde urvalet till intervjuerna med största omsorg. Urvalsprocessen skedde genom 
att referensföretaget JL Health & Nutrition delade upp sina kunder i tre olika 
kategorier. Kategorierna blev följande: de som har handlat i e-butiken en gång, de 
som har handlat där två gånger samt de som har återkommit tre gånger eller fler för 
att handla. Intervjuerna gjordes med femton personer. Personerna representeras av 
lika många kvinnor som män procentuelltsätt i förhållande till referensföretagets 
kunder.  
 

4.5 Litteratur 
 
Jag började redan i god tid att söka och samla in den litteratur vilken jag fann 
passande och relevant för uppsatsskrivandet. Jag visste sedan tidigare att denna 
procedur skulle ta väldigt lång tid och det var sannerligen en tidskrävande uppgift. 
För att finna relevant information gick jag först och främst tillbaka och tittade på den 
kurslitteratur som jag läst inom ramen för ämnet, där jag också fann en mängd 
intressant litteratur. Efter att jag skummat igenom merparten av litteraturen fann jag 
de nyckelord vilka jag funnit relevanta för fortsatta sökningar. Dessa sökningar efter 
litteratur och artiklar fortföljde via Internet och Elin132.       
 

4.6 Validitet  
 
Eftersom jag har skrivit denna uppsats själv var det av extra stor vikt att jag inte lät 
mig sväva ut och vandra min egen väg. Jag fick alltså inte låta mina tankar, idéer, 
önskningar och förutfattade meningar påverka tillvägagångssättet och resultatet av 
uppsatsen. Som utgångspunkt hade jag valt att lägga kraftfull fokus på den metod 
som jag använde samt på de teorier som jag valt som föresättningar.  
 
Givetvis kan det vara svårt att vara helt objektiv efter närmare tre års studier och stort 
eget intresse inom området och med fokus på forskningsfrågan. Under mina år på 
högskolan har jag ständigt blivit påmind av de olika teorier och läror som finns inom 
ämnet. Dessa har inte bara upprepats på föreläsningar och tentor utan i nästan all 
kurslitteratur. Så antagligen är jag redan utrustad med ett visst synsätt; dvs. det sätt 
som mina lärare och professorer har skolat mig efter. 
 
Detta kan urskiljas ur tre olika perspektiv vilka två av dem kan ha påverkat 
uppsatsen. Den första aspekten är att jag omedvetet kan ha vridit uppsatsen efter 
den skolning jag fått, vad det gäller teorier och teser. Den andra aspekten kan vara 
att jag omedvetet har försökt att motbevisa de teorier som finns för att bryta mig loss 
från planmässigheten i dessa. Den tredje aspekten är att jag troligast har hållit mig 

132 ELIN: Electronic Library Information Navigator  
är en databas där Blekinge Tekniska högskola har samlat de flesta av sina elektroniska tidskrifter. 
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objektiv under arbetets gång eftersom jag av stort eget intresse vill uppnå syftet med 
uppsatsen. Jag vet att jag inte har något att vinna på att försöka bevisa att de tankar 
och idéer som jag har inom mig är rätt utan att jag har allt att vinna på att vara 
objektiv för att på så sätt kunna uppnå syftet på ett korrekt sätt.  
 

4.7 Reliabilitet 
 
Uppsatsens reliabilitet refererar till dess pålitlighet dvs. den tillförlitlighet och exakthet 
som forskarens mätinstrument och måttenhet har. I detta fall refererar reliabiliteten till 
de intervjuer som jag gjort vilka ligger som grund för uppsatsens empiriska del. 
Reliabiliteten i denna vetenskapliga uppsats bygger alltså främst på de intervjuer och 
urval som jag gjort. Det har varit av högsta prioritet att jag varit objektiv i 
formuleringen av frågorna till intervjumanuset och i de urval som jag gjort. Detta för 
att stärka reliabiliteten i denna vetenskapliga uppsats. 
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 I detta kapitel redogör jag för en sammanställning av de intervjuer som jag gjort. För 

intresserade finns intervjumanuset bifogat ibland bilagorna. 
 

 
5. Empiri – Vad anser konsumenten  

5.1 Intervjugruppens bakgrund och tankar kring e-handel 
 
I intervjuerna framkom det vilka faktorer det var som fick intervjupersonerna att e-
handla via e-butik första gången och vad de tyckte om denna process. Hela 8 
stycken av de intervjuade e-handlade för första gången innan år 2001 och resterande 
7 stycken e-handlade för första gången efter år 2001. Vid intervjuerna gav 
intervjupersonerna en klar bild av att de tycker att det känns betydligt tryggare att e-
handla idag jämfört med för bara två till tre år sedan. Med främsta anledning att de 
uppfattar det som att säkerheten kring e-handel har effektiviserats och blivit mer 
pålitlig. Några av intervjupersonerna tog även upp punkter såsom att många av de 
oseriösa e-butikerna sållats bort eller blivit ökända och därmed enkla att undvika. På 
denna punkt höll inte alla med utan kom med åsikter om att tekniken och 
informationen som behövs för att göra en bra hemsida eller e-butik är så lätt att 
tillverka eller till och med att kopiera vilket har bidragit till att bedragare betydligt 
enklare än tidigare kan sätta upp snygga och till ytan seriösa e-butiker.  
 
Vid förfrågan om vilken/vilka faktor/faktorer som fick intervjupersonerna att e-handla 
för första gången framkom en mängd olika faktorer och aspekter. Nedan följer en 
lista över de 5 mest omnämnda faktorerna. 
 

• Nyfikenhet 
• Billigare än traditionell handel  
• En kul grej 
• Enkelt och smidigt 
• Det enorma utbudet 
• Enkelt att jämföra priser 

 
Hela 66 % av de intervjuade har e-handlat mer än 6 gånger under det gångna året. 
De handlar i ett antal olika e-butiker och inom en mängd olika branscher. Exempel på 
butiker där de har e-handlat under det senaste året är CDon.se133, Netonnet.se134, 
Fishit.se135 och Komplett.se136. Under intervjuerna blev det även uppenbart att det 
finns en mängd faktorer som styr huruvida de återkommer för att e-handla i en e-
butik igen eller inte. Nedanstående punkter var alla överens om att de spelade en 
avgörande roll för att de skulle återkomma som kund igen. 
 

• Rätt leverans i rätt tid 

133 CDon.se säljer och marknadsför CD-skivor och DVD-filmer. Tillgänglig via Internet: http://www.cdon.se . 
134 Netonnet.se säljer och marknadsför ljud och bildanläggningar. Tillgänglig via Internet: 
http://www.netonnet.se . 
135 Fishit.se säljer och marknadsför sportfiskeutrustning. Tillgänglig via Internet: http://www.fishit.se . 
136 Komplett.se säljer och marknadsför datorer och kring produkter. Tillgänglig via Internet: 
http://www.komplett.se 
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• Att e-butiken höll vad den gav löfte om 
• Bra och hjälpsam kundservice  
• Enkel handelsprocess  

 
Det framkom även andra faktorer som några av de intervjuade fann väldigt viktiga för 
att de skulle vilja återkomma som kund. De följer här nedan: 
 

• Bra kunderbjudande 
• Medlemsförmåner  

 
Givetvis framkom det en mängd för- respektive nackdelar som de intervjuade fått 
erfarenhet av under sin tid som e-handelskonsument. Samtliga av de intervjuade 
ställer sig positivt till e-handel och e-butiker i det stora hela, dock har samtliga av de 
intervjuade upplevt en del av e-handelns negativa aspekter. De mest positiva 
aspekterna med e-handel visade sig vara följande: 
Ofta billigare än traditionell handel  
 

• Ofta billigare än traditionell handel 
• Tidsbesparande  
• Bekvämt och effektivt 
• Betydligt större utbud 
• Inga geografiska barriärer 
• E-butikerna har öppet dygnet runt alla dagar om året 
• Enklare att jämföra produkter, tjänster och dess priser 

 
Enligt undersökningen var de negativa aspekterna vilka intervjupersonerna upplevt 
inom e-handel följande.  
 

• Dålig kundservice 
• För långa leveranstider137 
• Fel produkter i leveransen 
• Sämre kvalité på produkten än väntat 
• Dåligt uppdaterade e-butiker 

 
Under intervjuernas gång framkom det även varför intervjupersonerna valt att e-
handla hälsokost via e-butik och vilka fördelar som de såg med att göra det jämfört 
med att handla i traditionell butik. Intervjugruppen anser att den största fördelen med 
att e-handla hälsokost är att de i lugn och ro kan titta och gå igenom det stora 
utbudet av produkter som finns på marknaden för att finna vad som passar precis 
deras behov. Andra fördelar är att det på ett enkelt sätt går att jämföra priser, 
information och produkter via Internet. En annan stor fördel med att e-handla 
hälsokost är att konsumenten kan få produkterna levererade till dörren. De möjliga 
nackdelarna är samma som tagits upp tidigare i empirin. 
 

137 En av de Intervjuade berättade att han fått vänta upp till en och en halv månad på produkten han beställt, 
enligt e-butiken skulle produkten vara hos honom inom 3- 5dagar efter det att den var beställd. 
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5.2 Intervjugruppens syn  
 
När det kom till intervjugruppens syn på osäkerheten kring produktens kvalité 
framkom det en klar signal om att intervjugruppen upplever det som mycket viktigt att 
på förfrågan kunna få smaktester och prover på de hälsokostprodukter som de är 
intresserade av, men osäkra på. Det blev även uppenbart att det är mycket viktigt att 
de ska kunna få ta del av oberoende tester och undersökningar av 
hälsokostprodukterna i de fall som de känner sig osäkra. Dock anser hela 93 % av 
intervjugruppen att detta bara är nödvändigt om produkterna är tillverkade utanför 
Sverige eller producerade av en okänd tillverkare.   
 
På frågan hur intervjupersonerna skulle agera om de känner sig osäkra på en 
hälsokostprodukt vilken de är intresserade av att beställa i en e-butik framkom det att 
80 % skulle beställa prover av produkten först för att prova den. Var inte detta möjligt 
så skulle 17 % av de intervjuade välja att inte köpa produkten, 8 % skulle välja att 
beställa produkten och lämna tillbaka den om de inte blev nöjd, 25 % skulle välja att 
köpa produkten i en traditionell butik. Vidare skulle 17 % gå till en traditionell butik 
och samla information för att sedan köpa den i e-butiken och slutligen skulle 34 % av 
dem chansa och köpa produkten.   
 
Av resterande 20 % skulle 13 % köpa produkten direkt i en traditionell butik och de 
kvarvarande 7 % skulle inte köpa produkten överhuvudtaget.  
 
Intervjupersonerna förklarade att de ofta inte känner sig osäkra när de ska köpa 
hälsokostprodukter över Internet eftersom de oftast väljer att köpa produkter från 
välkända varumärken och producenter. Hela 73 % av intervjugruppen sade sig bara 
köpa svensktillverkad hälsokost med motivering att de känner sig mer säkra på att 
produkterna verkligen innehåller det som utlovas. Resterande 27 % av målgruppen 
förklarade att de inte känner sig osäkra så länge produkterna kommer från välkända 
varumärken tillverkade inom EU eller i USA. Samtliga i intervjugruppen var dock 
överens om att de inte skulle köpa hälsokostprodukter från världsdelarna Ryssland, 
Afrika eller Asien, med motivering att de inte skulle lita på vad produkterna verkligen 
innehöll. 
 

5.3 Intervjugruppens syn på produkten  
 
Här redogörs för konsumentens åsikter kring hälsokostprodukter och dess 
kringtjänster. 
 

5.3.1 Intervjugruppens syn produktens design 
 
Samtliga av personerna som deltog intervjuerna är helt överens om att produktens 
design dvs. produktens förpacknings utformning, storlek, färg, och logo är en 
påverkande och styrande faktor när de beslutar om vilken/vilka produkter de ska e-
handla. Förpackningen bör bestå av en fräsch behållare i snygg design och med en 
fräsch och sportig färgsättning. Det är även viktigt att behållaren har etiketter med 
relevant information och att även dessa är tilltalande.  
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5.3.2 Intervjugruppens syn på produkten, dess kringtjänster och 
mervärde 
 
Precis såsom intervjugruppen anser att designen av produkten är viktig, anser de att 
det är viktigt att produkterna håller hög kvalité och framför allt att de innehåller det 
som står på innehållsförteckningen och produktinformationen. De intervjuade 
förklarar att det viktiga är att de får vad de betalar för.  
 
Det är även viktigt att e-butiker försöker att skapa ett mervärde för konsumenten och 
då för att få dem att e-handla i allt större utsträckning. Detta anser intervjugruppen att 
e-butiker kan göra genom att erbjuda personifierade produkter/tjänster, en mängd 
produktvariationer samt en mängd kringtjänster och effektiv service. I intervjuerna 
framkom det att hela 93 % av de tillfrågade tycker att detta är viktiga och påverkande 
attribut medan 7 % fördrar när e-butiker endast erbjuder en kärnprodukt, då dessa 
inte är intresserad att betala för något annat än just kärnprodukten. 
 
Att e-butiker inom branschen erbjuder en ansenlig mängd produktvariationer i sina e-
butik är av högsta relevans för att konsumenten ska e-handla i e-butiken. 
Konsumenten anser alltså att varje produkt/produktkategori bör innehålla en mängd 
olika variationer med olika attribut såsom storlek, smak, pris och varumärke. I 
intervjuerna framkommer det att varje produkt/produktkategori bör innehålla 
produktvariationer för att e-butiken ska vara så attraktiv som möjligt. Nedan följer ett 
exempel på dessa.  
 
Produkten/produktkategorin Whey protein användes som exempel under intervjuerna 
vilket även exemplifieras här nedan. 
 
Exempel 
Produkt/produktkategori: Whey protein 
Attribut/Variationer: 
 
Smak: 3- 5 olika 
Storlek: 3 olika  
Renhet: 3 olika 
Varumärke: 2-4 olika 
Prisklass: I förhållande till de olika attributen 
 
Via exemplet kan vi utläsa att konsumenten anser att det är viktigt att e-butiker 
erbjuder produkten i 2 – 5 olika smaker. De tre populäraste smakerna är jordgubbe, 
choklad och vanilj. Dock anser 80 % av de intervjuade att även smakerna 
banan/choklad och tropic bör erbjudas. När det kommer till produktens storlek bör 
denna erbjudas i tre olika storlekar. Dessa bör vara i storlekarna 1kg, 2kg samt 4kg. 
Om e-butiken erbjuder olika storlekar passar de såväl småkonsumenter som 
storkonsumenter. Konsumenten köper ofta produkten i den minsta storleken för att 
testa den och blir de nöjda med den köper de produkten i näst största eller största 
storleken nästa gång. Det händer sällan att de köper största förpackningen vid första 
köpet. Ofta sätts ett Whey proteins renhet i relation med dess kvalité och pris. Enligt 
de intervjuade bör Whey proteinet finnas i tre olika renheters variationer. De bör 
bestå av följande, en med ca 80 % protein, en med ca 85 % protein samt en med ca 
90 % protein. Konsumenten föredrar även att e-butiker erbjuder 2- 4 olika 
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varumärken av varje produkt/produktkategori för att på så sätt ge konsumenten större 
valmöjlighet. 
 
När det gäller kringtjänster och service anser konsumenten att det är viktigt att e-
butiker erbjuder snabba leveranser, säkra betalningsmöjligheter och bra och effektiv 
kundtjänst.  
 
När det gäller leveranser anser de intervjuade att de inte är villiga att vänta på sina 
beställningar mer än 2-5 dagar från det att de lagt sin order. Ofta har de överseende 
med att leveransen kan ta upp till en vecka. Tar leveransen längre tid än så 
överväger de dock att vända sig till en annan e-butik nästa gång de ska e-handla.  
 
Att e-butiker har subventionerade fraktkostnader och fraktfritt vid beställning över en 
viss summa är två viktiga aspekter och faktorer som styr konsumenten i dess val av 
e-butik i stor grad i e-handelsprocessen. De intervjuade förklarade att de som 
konsumenter ofta jämför helhetskostnaden när de ska e-handla, dvs att när de jämför 
e-butikers priser räknar de in samtliga faktorer såsom produktens pris, 
hanteringskostnaden samt fraktkostnaden.  
 
Säkra betalningsmöjligheter är extremt viktigt enligt de intervjuade, samtidigt säger 
de att de inte har några som helst problem med att betala e-butiker i förskott så länge 
de känner förtroende för e-butiken i fråga. Samtliga av de intervjuade är även 
överens om att desto fler betalningsmöjligheter en e-butik har att erbjuda desto 
bättre. Nedan följer en kort redogörelse för de intervjuades åsikter kring olika 
betalningsmöjligheter. 
 

• Förskottsbetalning 
När det gäller förskottsbetalning anser de intervjuade att de kan tänka sig att 
betala i förskott under förutsättning att de känner förtroende för e-butiken. De 
säger dock att det känns säkrare att betala via t ex postförskott. På frågan 
varför de skulle tänka sig att betala i förskott svarade de att det skulle vara 
främst två anledningar. För det första att e-butiken de ska e-handla i krävde 
det, för det andra för att slippa postförskottsavgiften på 45 kr. Det framkom 
exempel under intervjuernas gång där de intervjuade berättade att de vid vissa 
tillfällen beställt via e-butik och där den totala fraktkostnaden blivit dyrare än 
produkten i sig.  

 
• Postförskott 

Merparten dvs. 80 % av de tillfrågade anser att detta är den bästa och mest 
tillförlitliga betalningsmetoden inom e-handel. Köparen betalar när 
beställningen hämtas ut på Posten. Samtliga av de intervjuade anser att alla 
e-butiker bör erbjuda denna betalningsmöjlighet. 

 
• Betalning via faktura 

Att betala via faktura tycker alla de intervjuade är ett mycket bra alternativ. De 
berättar dock att de inte känner till någon e-butik i branschen som erbjuder 
sina konsumenter att betala via denna metod. Skulle e-butiker inom branschen 
erbjuda detta alternativ skulle samtliga välja denna betalningsmetod eftersom 
de anser att den både är mycket säker, kostnadseffektiv och smidig. 
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• Betalning via betalkort/kontokort/kreditkort 
20 % av de tillfrågade föredrar att betala med betalkort/kontokort/kreditkort 
med motivering att de tycker att det är smidigt samtidigt som de samlar poäng 
från sina kortutgivare138 de får poäng för varje spenderad krona. Av de 
resterande 80 % anser 60 % att de kan tänka sig att använda denna 
betalningsmetod om det krävs. De slutliga 20 % säger att de skulle välja en 
annan e-butik ifall de var tvungna att betala via denna betalningsmetod med 
anledning att de inte tycker att denna metod är säker eller med motivering att 
de inte har något betalkort/kontokort/kreditkort. 

 
• Betalning via elektronisk plånbok eller e-cash  

Ingen av de intervjuade har hört talas om dessa betalningsmetoder men säger 
att de kan vara ett alternativ i framtiden om de visar sig vara säkra och 
effektiva betalningsmetoder. 

 
Som det framkommer ovan anser de intervjuade att det är viktigt att e-butiker 
erbjuder ett antal olika betalningsmöjligheter och framförallt metoder såsom 
postförskott, faktura och betalning via kontokort/betalkort/kreditkort.  
 
Det är viktigt att e-butiker kan hjälpa till med tips och råd och inte bara fokuserar på 
försäljning. Det framkom i intervjuerna att hela 60 % av de intervjuade någon gång 
under det senaste året varit i kontakt med de e-butiker som de e-handlat i för att få 
tips och råd. Personerna i fråga anser att det fått den hjälp de behövt och är nöjda 
med servicen. Samtliga av de tillfrågade är även överens om att de förväntar ett svar 
inom en timme efter det att de sänt sin förfrågan via e-post. De tillfrågade ser det 
som dålig service om de inte får svar på sin förfrågan inom 12 timmar. Får de inte 
svar inom 24 timmar tycker de att det är riktigt dåligt. Givetvis refererar dessa bara på 
förfrågningar av en enklare karaktär. När det gäller frågor av mer komplex karaktär 
har de större förståelse om svaret kan ta längre tid.      
 

5.3.3 Varumärket och dess inverkan 
Varumärket på produkterna är inte alltid viktigast men ofta en starkt påverkande 
faktor vid e-handel. Samtliga av de intervjuade anser att de påverkas av de olika 
produkternas varumärke eftersom de ofta redan har en uppfattning av vad 
varumärkena står för och hur de är positionerade på marknaden. Detta är bra 
eftersom de redan har en fingervisning och uppfattning när de ska e-handla. De vet 
alltså ungefär vad de får för sina pengar när de köper av ett visst varumärke.  73 % 
av dem är dock inte rädda att prova nya och mer okända varumärken men de vill inte 
sticka under stolen med att de är beredda att betala mer för ett starkt varumärke 
eftersom de ser detta som ett säkert kort.  
 
På frågan om vilka attribut som representerar ett starkt varumärke inom 
hälsokostbranschen, gav de intervjuade följande attribut: 
 

• Kvalitetssäkerhet dvs. tillverkat under gällande regler 
• Att produkterna har en relevans mellan pris och kvalité 
• Att varumärket har en klar positionering på marknaden 

138 Gäller American Express 
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E-butiker bör sälja starka och välkända varumärken för att på så sätt kunna 
konkurrera bättre och påverka konsumenten att våga e-handla. E-butiker kan dock 
med stor fördel även sälja och marknadsföra ett eller några mer okända eller exotiska 
varumärken för att även nå ut till de konsumenter som är nyfikna och intresserade på 
att prova på något nytt. 
 
När det kommer till e-butikens varumärke är även detta en viktig och påverkande 
faktorer enligt de intervjuade. Det framkom att samtliga av de intervjuade hellre e-
handlar i en e-butik med ett känt varumärke än en med ett mindre känt. De tycker att 
det känns säkrare och att de därmed har större tillit till dessa e-butiker. De 
intervjuade refererar starka e-butikers varumärken till e-butiker vilka är allmänt kända 
men i synnerhet inom branschen. Givetvis räcker det inte att e-butiken är känd utan 
den bör ha en mängd goda referenser och lovord. Ytterligare attribut vilka speglar de 
intervjuades syn på starka varumärken inom e-handel är följande: 
 

• Välfungerande logistiksystem 
• Välfungerande affärssystem 
• Starka och relevanta reklamkampanjer 
• Bra och effektiv kundtjänst 

 
”Starka varumärken är en bra medicin mot osäkerhet hos mig som konsument” 
berättade en av de intervjuade. Många av de intervjuade gjorde liknande påstående 
och det visade sig att de intervjuade anser att ett starkt varumärke är rätta vägen till 
konsumentens hjärta.  
 
Diskussionerna fortsatte kring hur viktig, avgörande och påverkande en e-butiks 
namn, logo och slogans är. En av de viktigaste aspekterna för att bygga upp ett starkt 
varumärke är att ge det ett namn vilket speglar verksamheten och är lätt att komma 
ihåg. Givetvis bör e-butikens adress ha samma namn. Är namnet passande och 
enkelt att komma ihåg är chansen att det sprids och fastnar hos konsumenten stor. 
Det samma gäller e-butikens logo och slogans. Tyvärr har alltför många e-butiker 
långa och svåra e-butiksnamn/adresser vilket gör dem i många fall både svåra att 
komma ihåg och stava.  
 

5.4 Priset och dess inverkan 
 
Enligt de intervjuade är priset en påverkande och högst relevant faktor när det gäller 
e-handel. De anser att priset är en av de faktorer som får dem att e-handla. De vill 
dock poängtera att det ofta inte är priset som är den mest avgörande faktorn när det 
kommer till var de ska e-handla. De intervjuade förutsätter att de ska kunna inhandla 
de produkter som de vill ha till ett bättre pris via e-butiker än via traditionella butiker. 
Prisskillnaden e-butiker emellan är dock inte så viktig så länge det inte rör sig om 
alltför stora marginaler utan är det andra faktorer som styr deras köp.   
 
Samtliga av de intervjuade tycker att det är bäst när e-butiker håller en jämn och 
förhoppningsvis marknadsanpassad prissättning. Vad de menar är att de föredrar när 
e-butiker inte ändrar alltför ofta i sina prislistor utan försöker att hålla priserna stabila. 
Konsumenten avskyr när en e-butik kör berg- och dalbana med sin prislista. Vidare 
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anser de intervjuade att det är både bra och extra intressant om de som medlemmar i 
en e-butik får extraerbjudande eller om e-butiker har månadens eller veckans 
erbjudande.  
 
Vidare framkom det även att produktpaket till ett bra pris är mycket populära hos de 
intervjuade med motivering att de då kan handla en ett heltäckande produktpaket till 
ett bra pris. De tycker även att detta är bra eftersom de ofta kan känna sig lite osäkra 
om vilka produkter som de bör kombinera för bästa resultat. De tycker även att e-
butiker bör erbjuda mängdrabatter och t ex studentrabatter.  
 

5.5 Platsen och dess påverkan  
 
Vad gäller en e-butiks placering anser de intervjuade att det är av högsta relevans att 
e-butiken är placerad på en säker server så att e-butiken är online utan störningar 
24/7. De intervjuade tycker nämligen att det är extremt störande och oproffsigt när e-
butiker ligger nere på grund av driftstörningar. De berättar dock att de ofta har 
överseende med kortvariga driftstörningar men att alltför långa sådana kan leda till att 
de väljer att e-handla i en annan e-butik.  
 
Som försäljningskanal tycker de intervjuade att e-butiker är perfekta och att de har en 
mängd fördelar jämfört med traditionella butiker. Nedan följer en lista över de olika 
fördelarna: 
 

• Inga köer 
• Tillgängligheten, öppet dygnetrunt- åretrunt 
• Tillgänglighet, inga geografiska barriärer  
• Enkelt och bekvämt 
• Stort utbud på en och samma plats 

 
De intervjuade hade dock även en del negativ feedback när det gäller Internet som 
försäljningskanal. Nedan följer de nackdelar som de intervjuade tog upp: 
 

• Risk för bedrägeri 
• Ingen personlig kontakt 
• Kan inte känna, lukta, prova eller smaka den fysiska produkten 
• Osäkerheten kring produktens kvalité 

 
De intervjuade påpekar dock att fördelarna med e-handel är så många fler och 
starkare än nackdelarna.  
 
Precis som tidigare nämnts i empirin under kapitlet ”4.3.2 Intervjugruppens syn på 
produkten dess kringtjänster och mervärde” är distributionen och leveransen en 
mycket viktig faktor när det gäller e-handel. De intervjuade anser att e-butiker bör 
göra allt för att få ner leveranstiderna och leveranskostnaderna så mycket som 
möjligt.  
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5.6 Promotion/påverkan 
 
De intervjuade ser detta som något positivt så länge det handlar om riktad och 
relevant information/promotion. De förklarade att de inte har något emot t ex reklam i 
facktidningar eftersom de är intresserade av ämnet och av det som erbjuds på 
marknaden. Dock poängterar de att oriktad reklam såsom t ex spamming har helt 
motsatt effekt och får de företag som sysselsätter sig med detta att framstå som 
oseriösa och tvivelaktiga. Under intervjuerna behandlades vart och ett av de olika 
marknadsföringsverktygen och nedan följer intervjugruppens syn på dem. 
 
Reklam 
Precis som nämnts tidigare anser konsumenten att det är bra med reklam så länge 
där finns en baktanke, relevans och kreativitet med reklamen samt att den är riktad. 
Nedan följer de intervjuades tankar kring när företag bör använda reklam: 
 

• Introducera nya produkter/tjänster 
• Redogöra för erbjudande 
• Stärka företagets varumärke gentemot målgruppen 
• Redogöra för företagsnyheter 
• Övriga relevanta nyheter 

 
Under intervjuerna klargjordes även för vilka medier som konsumenten anser att 
reklamen har mest påverkande effekt. Det blev uppenbart att intervjugruppen inte 
påverkades mycket av TV och radioreklam eftersom flertalet av dem för det mesta 
ändrar kanal när det blir reklam. Vidare berättade de att de börjar bli trötta på dåliga, 
tråkiga och enformiga reklamer som visas på TV och hörs i radio. De tror dock att en 
riktigt kreativ och välutformad reklamkampanj kan få stor genomslagskraft med hjälp 
av dessa medier. 
 
Reklamskyltar och affischer kan ha en bra inverkan enligt målgruppen så länge de 
finns placerade på rätt platser, är kreativa samt innehåller relevant information. Med 
rätt placering menar de att det kan vara väldigt effektivt att t ex ha en reklamskylt på 
det lokala gymmet för en e-butik som säljer kosttillskott eller att sätta upp en affisch 
med reklam för hälsokost där friskis & svettis har sin träning.  
 
Banners, länkar och sökmotorpositionering anser de intervjuade vara några av de 
effektivaste sätten att marknadsföra en e-butik och öka dess försäljning. Samtliga av 
de intervjuade har e-handlat genom att söka i sökmotorer, klickat på länkar eller 
banners.  
 
När det gäller annonsering i tidningar anser de intervjuade att e-butiker bör fokusera 
på att annonsera i facklitteratur för att på så sätt nå sin målgrupp och påverka dem till 
handling och i slutänden till köp. Enligt de intervjuade påverkas de ofta av reklam i 
facktidningar. 
 
PR (Public relations) 
Enligt de intervjuade är detta den mest pålitliga och därmed mest påverkande 
marknadsföringsmetoden. De anser det eftersom det inte är företagen som 
bestämmer vad som ska skrivas utan det är en tredje- och objektiv part som skriver 
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och redogör för informationen. Många av de intervjuade berättade att de ofta följer 
råd och tips om produkter och e-butiker som de får via intressetidningar.  
 
Direct marketing/Direktmarknadsföring (DM) 
Enligt de intervjuade är detta en bra och mycket påverkande promotionmetod så 
länge den är riktad och innehåller relevant och bra information. De förklarar att de 
tycker att det är bra med nyhetsbrev via t ex e-mail. De vill dock poängtera att det är 
viktigt att innehållet är relevant så att e-butiken inte skickar ut nyhetsbrev bara för 
sakens skull. De förklarar även att direktmarknadsföringen påverkar dem i valet om i 
vilken e-butik de ska e-handla. Får de ett bra erbjudande brukar de nappa och inte 
för att de hade tänkt köpa produkten i fråga utan för att de inte vill missa ett bra 
erbjudande! 
 
De intervjuade anser inte att ett företag endast ska fokusera på ett av de 
ovanstående alternativen utan att de bör försöka finna en balans mellan dem för att 
på bästa sätt kommunicera med marknaden och sin målgrupp. 
 

 5.7 The 7c´s Framework och dess påverkan 
 
7c´s Framework representerar en e-butiks hela verksamhet gentemot konsumenten 
är det av högsta relevans att denna är välutvecklad, välplanerad och attraktiv för att 
på bästa sätt påverka konsumenten tillköp. 
 

5.7.1 Context 
 
E-butikers utseende, layout och design är i vissa fall absolut avgörande ifall 
konsumenten ska e-handla i e-butikerna eller inte. En e-butik med snygg och 
tilltalande layout inger förtroende och ökar intresset för att e-handla medan en e-butik 
med dålig och opassande layout ger helt motsatt effekt. Vidare tycker de även att det 
är av extremt stor vikt att e-butiken är lättnavigerad och bygger på ett bra och enkelt 
e-handelsystem.  
 

5.7.2 Content 
 
Att e-butiken innehåller ett stort utbud av relevanta produkter och olika varumärken är 
också viktigt. Detta eftersom de intervjuade vill ha valmöjligheter när de ska e-handla. 
Har en e-butik för litet produktutbud är det inte intressant att e-handla där fram kom 
det i en av intervjuerna. 
 

5.7.3 Community 
 
Samtliga av de intervjuade tycker att det är bra ifall e-butiker har en community. De 
anser dock att detta inte är en bidragande faktor till att de skulle handla i e-butiken. 
Det finns redan välutvecklade och välbesökta forum på Internet som fungerar mycket 
bra. 
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5.7.4 Customization 
 
De intervjuade anser även att detta attribut inte påverkar deras val av e-butik att e-
handla i. De är dock överens om att det kan vara trevligt att få e-butiken anpassad 
efter sina egna preferenser men att det är långt ifrån nödvändigt. 
 

5.7.5 Communication  
 
Detta är en viktig aspekt inom e-handel enligt de intervjuade. De anser att det är 
mycket viktigt att på ett enkelt och effektivt sätt kunna kommunicera med e-butiken. 
Är kommunikationsmöjligheterna med e-butiken bristfälliga anser de intervjuade att 
de hellre e-handlar i en annan e-butik.  
 

5.7.6 Connection  
 
Precis som det framkommer i kapitlet ”4.6 Promotion/påverkan” är det viktigt att e-
butiker är sammankopplade med sökmotorer och sammanlänkade med andra 
hemsidor. Det påverkar dock inte konsumenten att e-handla utan hjälper dem att 
finna butiken anser de intervjuade.    
 

5.7.7 Commerce 
 
De intervjuade anser att det är ytterst viktigt att shoppingprocessen är enkel, 
tidseffektiv och säker för att de ska vilja e-handla i en butik och för att de ska känna 
tillit till den. Känner de att shoppingprocessen är svårhanterlig eller t ex osäker väljer 
de en annan e-butik att e-handla i. 
 
De intervjuade är överens om att context, content, communication och commerce är 
de absolut viktigaste delarna av The 7c´s Framework. De anser att e-butiker bör 
implementera dessa attribut i sina e-butiker på bästa möjliga sätt.  
  

5.8  Intervjugruppens syn på Tillit och dess påverkan 
 
Enligt de intervjuade är tillit den absolut viktigaste aspekten när det gäller e-handel 
och i valet av vilken e-butik som de ska e-handla i. Känner de intervjuade inte tillit till 
en e-butik kvittar de dem hur bra priser e-butiken erbjuder eftersom de anser att tillit 
är den avgörande faktorn när det gäller e-handel. De intervjuade menar på att de 
aldrig skulle göra affärer med ett företag som de inte har förtroende för och i 
synnerhet när det gäller till e-handel. För att de intervjuade ska känna tillit till en e-
butik anser de att följande faktorer spelar en avgörande roll.  
 

• Kontaktuppgifter och kundtjänst 
Det är av stor vikt att kontaktuppgifter till e-butiken finns lättillgängliga. Enligt 
de intervjuade bör de finnas att tillgå redan på första sidan. De tycker även att 
det är mycket viktigt att e-butiken har en bra, tillmötesgående och effektiv 
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kundtjänst. För att skapa förtroende bör e-butiker erbjuda kundtjänst via både 
telefon och e-mail. Givetvis bör kundtjänsten vara tillgänglig åtminstone under 
kontorstider men med stor fördel bör den även vara tillgänglig under kvällar 
och helger anser intervjugruppen. 
 

• Garantier och distansköplagen  
För att inge ytterligare förtroende bör e-butiker tydligt redogöra för de garantier 
som e-butiken lämnar på de produkter och tjänster som erbjuds. E-butiker bör 
även på ett enkelt sätt redogöra för de rättigheter och skyldigheter som 
konsumenten respektive e-butiken har till varandra. Med fördel bör även 
distansköplagen redovisas för att visa konsumentens rättigheter enligt lag. 

  
• Utformningen och layouten av e-butiken 

De intervjuade anser precis som tidigare nämnts i empirin att det är viktigt att 
e-butiker har en proffsig och tilltalande layout för att inge förtroende. De anser 
att de inte skulle e-handla i en e-butik om den inte var proffsigt utformad 
eftersom det ger ett väldigt oseriöst intryck när en e-butik ser hemsnickrad ut. 
De intervjuade menar att e-butiken är företagets ansikte utåt och därmed är 
det extremt viktigt att den speglar företagets verksamhet på ett så korrekt sätt 
som möjligt.  
 

• Referenser 
En av de faktorer som påverkar de intervjuades tillit till e-butiker mest är de 
referenser butiken har. De mest påverkande referenserna är de som kommer 
från familj och vänner eftersom de intervjuade känner stort förtroende för 
dessa personer och deras åsikter. Enligt de intervjuade har andra tredjeparter 
såsom tidigare kunder till e-butiken och objektiva 
intresseorganisationer/företag även en stor påverkande kraft. 

 
• Varumärkets påverkan 

De intervjuade känner ofta större tillit till välkända e-butiker eftersom de anser 
att det är säkrare och mer pålitligt att e-handla av dessa än i mer okända e-
butiker. De anser att dessa e-butiker förmodligen måste vara pålitliga annars 
skulle de aldrig bli så stora och kända som de är.  

 
De intervjuade anser alltså att tillit är en av de primära faktorer/aspekter som 
påverkar deras köp över Internet. De förklarar i intervjuerna att tillit inte går att 
referera till bara ett attribut utan att tillit bygger på en mängd olika kännetecken. 
 

5.9 Sammanfattning 
 
Samtliga av de intervjuade anser att en e-butik med en bra prissättningsbild i 
kombination med ett starkt och välutvecklat varumärke är ett vinnande koncept i det 
fall e-butiken även inger förtroende och vinner konsumentens tillit. 
 
När konsumenten står inför valet att välja mellan olika e-butiker för att e-handla i är 
det främst följande attribut som styr deras val: 
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• Tilliten till butiken 
• Produktutbudet 
• E-butikens layout och användarvänlighet 
• E-butikens varumärke 
• Priset 

 
Dessa attribut bör e-butiker ha i åtanke de utvecklar, rationaliserar och effektiviserar 
sina e-butiker och affärskoncept. 
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I detta kapitel visar och redogör jag för en jämförelse och sammanknytning mellan 
teorin och empirin. Detta kapitel tar alltså upp vilka likheter och skillnader det finns 

mellan de två avsnitten. 
 

 
6. Analys 
 

6.1 Osäkerhet kring produktens kvalité 
 
Osäkerhet kring produktens kvalité är ett stort problem inom e-handel vilket medför 
att det är svårt för konsumenten att avgöra produktens kvalité innan de köpt och fått 
hem leveransen. Det är av stor vikt att e-butiker eliminerar eller åtminstone reglerar 
detta problem genom att erbjuda produktprover eller information och 
tester/undersökningar gjorda av oberoende företag eller institut. I de fall det inte finns 
produktprover eller tester/undersökningar gjorda av oberoende företag att tillgå, 
förväntas det att en del konsumenter hellre avstår att e-handla produkten att bli 
besvikna.  
 

6.2 Produkten  

6.2.1 Produktens design 
 
Produktens förpackning kan spela en stor och avgörande roll i marknadsmixen det 
ofta är förpackningen som är produktens ansikte utåt och det är den som skyddar 
produkten och ofta även avgör dess hållbarhet. Detta håller samtliga av de 
intervjuade med om. De är överens om att produktens design dvs. produktens 
förpackningsutformning, storlek, färg, och logo är en påverkande och styrande faktor 
när de beslutar om vilken/vilka produkter de ska e-handla.  
 

6.2.2 Produktens kvalité 
 
Det finns två olika typer av synvinklar av attributet kvalité vilka följer nedan. 
 

• Den kvalité som kunden tror att produkten har i förhållandet till priset. 
• Den kvalité en produkt har i förhållande till en annan. 

 
När det gäller konsumentens syn på kvalité och i synnerhet inom kategorin hälsokost 
så är den viktigaste aspekten att konsumenten får vad konsumenten betalar för och 
framförallt att produkten innehåller det som utlovas av producenten. Givetvis anser 
även konsumenten att en produkts kvalité ska sättas i förhållande till en annan för att 
avgöra vilken som är mest prisvärd.  
 

6.2.3 Produktvariationer  
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För att e-butiker ska kunna skapa ett mervärde och därmed en ökad 
kundtillfredställelse bör de erbjuda sina produkter i olika modeller och variationer. 
Antalet variationer och modeller, dvs. en produkts olika attribut såsom t ex storlek, 
smak, pris, kan vara en avgörande faktor ifall en konsument väljer att e-handla eller 
inte. En grundprodukt kan alltså med stor fördel erbjudas i tre olika variationer anser 
konsumenten och att detta är en mycket bra och högst relevant idé.  
 

6.2.4 Kringtjänster – betalningsmöjligheter   
 
E-butiker bör sträva efter att leverera så snabbt som möjligt och hålla de löften som 
de ger angående leverans. Konsumenten förväntar sig att få sin beställning senast 
fem dagar efter det att beställningen är gjord. Det framkommer även att 
fraktkostnaden spelar en stor roll i diskussionen kring de aspekter som styr 
konsumentens val av e-butik att e-handla i. 
   
Vad det gäller betalningsmöjligheter s finns det en mängd olika alternativ. Det 
framkommer dock under intervjuerna att det är främst tre av dessa som är mest 
aktuella och viktiga att e-butiker erbjuder.  Betalningsalternativen som är viktigast är 
postförskott, faktura samt betalning via kontokort/betalkort/kreditkort. 
 

6.3 Varumärket 
 
Enligt teorin har varumärket blivit ett allt effektivare och viktigare verktyg i 
marknadsmixen. Enligt Kotler anser konsumenten att varumärket är en viktig del av 
produkten och att det kan medföra ett ökat mervärde vilket gör att konsumenten är 
villig att betala ett högre pris. Det bör dock poängteras att varumärket inte alltid är 
den viktigaste men dock en starkt påverkande faktor vid e-handel.   
 
I teorin utvecklar Kotler sitt resonemang och redogör för att ett starkt varumärke inte 
bara är bra för e-butikerna utan ökar även mervärdet för konsumenten. Detta 
eftersom konsumenten kan identifiera sig med produkten eller e-butiken. Varumärket 
kan även leda kunden till att få en uppfattning om vad han får och till vilken kvalité 
och prislapp. Även detta resonemang ger de intervjuade sitt stöd för och förklarar att 
en produkts varumärke ofta ger dem en fingervisning och uppfattning när de ska e-
handla. De vet alltså ungefär vad de får för sina pengar när de köper av ett visst 
varumärke.  Som summering anser de att e-butiker bör fokusera på att stärka sitt 
eget varumärke på bästa möjliga sätt samt att först och främst sälja och 
marknadsföra produkter från starka varumärken med motivering att det ökar tilliten 
hos konsumenten och får dem att våga e-handla. 
 

6.4 Priset  
 
Enligt teorin bör e-butiker prissätta sina produkter efter vad de är värda för 
konsumenten och inte efter vad de kostar att producera. Detta anser även de 
intervjuade vilka även anser att priset är en påverkande och högst relevant faktor när 
det gäller e-handel. 
 

 55 



Det är framförallt tre aspekter som har påverkat prissättningen och ökat prispressen 
de senaste åren nämligen Internet, hyperkonkurrensen samt globaliseringen. Detta 
kan konstateras via den information som framkommit i empirin. Konsumenter kan 
utan större ansträngningar e-handla över hela världen och närmsta konkurrent bara 
ett klick bort. 
   
De intervjuade vill dock poängtera att den så omtalade hyperkonkurrensen givetvis 
finns men att de inte är så priskänsliga att de endast styrs av priset. För dem är 
mindre prisskillnader e-butiker emellan inte relevant så länge det är billigare än att 
handla i traditionella butiker.  
 
I teorin framkommer det en mängd olika prissättningsmetoder. Samtliga av de 
intervjuade anser dock att det är bäst när e-butiker håller en jämn och 
förhoppningsvis marknadsanpassad prisnivå. Detta anser även Kotler som förklarar 
att för mycket ändringar i prislistor kan urholka den ordinarie prislistan.  
 
När det gäller strategier för priskorrigering/rabatter finns det en mängd alternativ. De 
intervjuade anser dock att den för dem intressantaste och mest påverkande av 
metoderna är t ex när konsumenten som medlem får extra erbjudande eller om det e-
butiken har veckans – eller månadens erbjudande.  De anser även att paketpriser är 
ett bra sätt att attrahera nya kunder och behålla gamla kunder.   
 

6.5 Platsen 
 
Konsumenten har allt mindre tid för att handla och shoppa och de anser att servicen i 
många butiker är dålig precis som butikernas öppettider. Detta har medfört att 
konsumenten anser att e-handel i många fall är den perfekta försäljningskanalen och 
att den har en mängd fördelar gentemot den traditionella handeln.  
 
Nedan följer en sammanställning över de olika fördelarna e-handel medför: 
 

• Inga köer 
• Tillgängligheten, öppet dygnetrunt- åretrunt 
• Tillgänglighet, inga geografiska barriärer  
• Enkelt och bekvämt 
• Stort utbud på en och samma plats 
• Tids och kostnadseffektivt 

 
Det framkom dock även en del negativ feedback när det gäller Internet som 
försäljningskanal. Nedan följer de nackdelar som de intervjuade tog upp: 
 

• Risk för bedrägeri 
• Ingen personlig kontakt 
• Kan inte känna, lukta, prova eller smaka den fysiska produkten 
• Quality Uncertainty 

 
Det framkommer klart via teorin och empirin att e-handel som försäljningskanal både 
är mycket tids – och kostnadseffektiv ur ett konsumentperspektiv.    

 56 



6.6 Promotion/påverkan 
 
Det framkommer i empirin att promotion är så mycket mer än bara reklam samt att 
konsumenten ser detta som något mycket positivt och positivt påverkande så länge 
det handlar om riktad och relevant information/promotion. Det framkommer även att 
oönskad promotion/reklam såsom t ex spamming har helt motsatt effekt. 
 

• Advertising/reklam 
Via effektiv och kreativ reklam kan företag stärka sitt varumärke, öka sin 
försäljning och kommunicera ut sitt erbjudande på ett strategiskt, kraftfullt och 
kostnadseffektivt sätt skildras i teorin. Empirin stärker och poängterar att all 
reklam bör ha en baktanke, relevans, kreativitet samt att den är riktad. 

 
Inom området reklam finns det en mängd olika marknadsföringsverktyg som 
kan användas för att kommunicera e-butikers budskap. De mest påverkande 
verktygen är reklamskyltar, affischer, länkar, sökmotors positionering och 
tidningar under förutsättning att de används under rätt omständighet.  

 
• PR (Public relations) 

Public relations är den promotion del som påverkar konsumenten mest 
eftersom den är den mest pålitliga ur konsumentperspektiv. Detta eftersom 
konsumenten ofta uppfattar det som att det är en oberoende part som 
bestämmer vad som ska skrivas och redogör för informationen utan att e-
butiken i fråga har något att säga till om. Detta stämmer dock inte helt överens 
med verkligheten eftersom företag ofta har egna PR-avdelningar eller anlitar 
PR-företag för att sköta företagets PR.  
 

 
• Direct marketing/Direktmarknadsföring (DM) 

Direktmarknadsföring är en effektivt och mycket påverkande promotionmetod 
gentemot konsument i de fall den är riktad och redogör för bra information. 
Används metoden på fel sätt är den direkt skadlig och i vissa fall till och med 
olaglig vilket skadar e-butiken i fråga mer än vad den gör nytta.  

 

6.7  The 7c´s Framework och dess påverkan 
 
The 7c´s Framework refererar till ”The customer interface” alltså hur en e-butik 
pressenterar produkter och sin verksamhet för konsumenten över Internet. Det är av 
största relevans att e-butiken är välutvecklad, välplanerad och attraktiv för att på 
bästa sätt påverka konsumenten till köp. 
 
Samtliga av The 7c´s Framework attribut är viktiga och högst relevanta för att göra e-
butiker attraktiva och effektiva. Enligt de intervjuade är fyra av attributen relevanta 
och viktiga. De relevanta och viktiga attributen är Context, Content, Communication 
och självklart commerce. Eftersom de har en inverkan och påverkan på 
konsumentens val av e-butik.  
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6.8 Tillit och dess påverkan inom e-handel 
 
Samtidigt som tillit är en av e-handels största barriärer är det den absolut viktigaste 
aspekten och mest påverkande faktorn när det gäller konsumentens val av vilken e-
butik den ska e-handla i och vilka produkter konsumenten ska e-handla. Känner 
konsumenten inte tillit till en e-butik spelar inte andra faktorer såsom erbjudande och 
bra priser någon större roll. E-butiker som inte utstrålar trygghet vinner inte 
konsumentens tillit och får därmed inte konsumenten att e-handla i e-butiken.  
 
För att öka konsumentens tillit, bör e-butiker arbeta med olika delar av verksamheten 
och göra allt i sin makt för att underhålla och förbättra relationerna med dess kunder 
och målgrupp. 
 
Några av grundkriterierna för att vinna konsumentens tillit är att tydligt redogöra för 
de garantier som e-butiken lämnar på de produkter och tjänster som erbjuds samt att 
redogöra för de rättigheter och skyldigheter som konsumenten respektive e-butiken 
har till varandra. Det är även högst relevant att e-butiker har en bra, effektiv, trevlig 
och tillmötesgående kundtjänst för att förbättra relationerna till dess kunder. 
Kundtjänsten bör vara nåbar dels vi e-post och dels via telefon. För att inge 
förtroende och för att underlätta för konsumenten bör även företagets 
kontaktuppgifter innehållande åtminstone företagets telefonnummer, faxnummer, e-
post, adress och registreringsnummer finnas lättillgängligt och välsynligt i e-butiken. 
E-butiken bör även vara utformad för att inge ett seriöst, pålitligt och tilltalande intryck 
för att konsumenten ska våga och vilja e-handla i den. E-butikens varumärke 
påverkar även konsumentens förtroende för e-butiken, eftersom konsumenten ofta 
känner större tillit till välkända e-butiker bör e-butiker ständigt sträva efter att stärka 
sitt varumärke och sin position på marknaden. För att inge förtroende och skapa tillit 
bör e-butiker även redogöra för de betalnings- och leveransvillkor som e-butiken har. 
För att e-butiker ska skapa goda relationer och tillit bör de alltid kämpa för att 
leverera i tid och hålla vad de ger löfte om.  De bör givetvis även kunna erbjuda säkra 
betalningsmöjligheter. När konsumenter känner sig osäkra och behöver tips och råd 
brukar de vända sig till familj, släkt och vänner eller till en oberoende tredjepart. 
Åsikterna är helt opartiska och därmed har konsumenten stort förtroende för dessa.  
 

6.9 Sammanfattning  
 
Det finns en mängd olika faktorer som styr och påverkar konsumenten i valet av e-
butik och de produkter som den vill e-handlar. Olika faktorer påverkar olika 
konsumenter olika mycket och det är svårt att dra samtliga över en kant. 
Sammanfattningsvis kan dock detta kapitel avslutas med att det finns en koppling 
mellan teori och verklighet.  
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I detta kapitel besvarar jag syftet med denna vetenskapliga uppsats och drar 

slutsatser av den information som framkommit i studien. 
 

 
7. Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka, finna och belysa vilka primära 
faktorer/aspekter som styr och ligger till grund för konsumentens köp över Internet 
och med fokus på hälsokostbranschen. 
 
Det finns många olika faktorer som påverkar konsumenten i alla de val som 
konsumenten gör och i synnerhet vad det gäller de val som görs i anslutning till e-
handel. Precis som konsumenter gör individuella val så styrs och påverkas individer 
olika av olika faktorer. Det finns dock ett mönster när det kommer till vilka faktorer 
som styr och påverkar konsumentens köp över Internet. I detta mönster framkommer 
det att den mest påverkande och absolut viktigaste aspekten när det gäller att styra 
konsumenten till att e-handla är att vinna konsumentens förtroende. Genom att vinna 
konsumentens förtroende kan e-butiker få konsumenten att bli intresserad och ta 
beslut om att våga e-handla. Finner konsumenten ingen tillit till e-butiken kommer 
konsumenten aldrig att e-handla. E-butiker bör alltså lägga fokus på att vinna 
målgruppens förtroende.  
 
Efter det att en e-butik har vunnit målgruppens förtroende uppkommer det fler 
påverkande aspekter som styr konsumenten och dess val. Dessa faktorer är främst 
e-butikens priser, produktutbud, användarvänlighet och dess kringtjänster. Så länge 
e-butiken inte har vunnit målgruppens förtroende är dessa aspekter mindre 
påverkande och i många fall även helt irrelevanta. Dock bör företagare ha i åtanke att 
även dessa attribut kan påverka konsumentens förtroende för e-butiken och därmed 
bör även dessa behandlas med största omsorg. Nedan följer en redogörelse för de 
aspekter/faktorer som påverkar kunden till att e-handla med fokus på hälsokost 
branschen.  
 
Tillit 
Precis som tidigare nämnts är tillit den absolut viktigaste och mest påverkande 
faktorn för att få konsumenten att e-handla. Har konsumenten inte förtroende för e-
butiken så e-handlar inte konsumenten. 
 
Priset 
Under förutsättning att konsumenten har förtroende för e-butiken spelar e-butikens 
prissättning en viktig och ibland avgörande roll om huruvida konsumenten e-handlar 
eller inte i e-butiken. Det är viktigt att e-butiken håller ett lägre pris än de traditionella 
butikerna. Prisskillnaden e-butiker emellan spelar dock mindre roll under förutsättning 
att marginalerna inte är alltför stora. Viktigare är att e-butikerna har bra erbjudande, 
paketpriser och medlemsförmåner. 
 
Produktutbud 
Ett stort produktutbud är även en aspekt/faktor som kan påverka konsumenten att e-
handla. Detta med förutsättning att konsumenten har förtroende för e-butiken. 
Genom att ha ett stort produktutbud ger e-butiken konsumenten stor valfrihet att välja 
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och köpa produkter från olika tillverkare, i olika storlekar och av olika smaker. Detta 
ger konsumenten ett mervärde eftersom konsumenten slipper att vända sig till flera 
olika e-butiker för att e-handla.  
 
Användarvänlighet 
För att e-butiken ska vinna konsumentens förtroende är det viktigt att e-butiken är 
proffsigt utvecklad och designad. När konsumenten väl fått förtroende för e-butiken är 
e-butikens användarvänlighet en av de avgörande faktorerna huruvida konsumenten 
e-handlar i e-butiken eller inte. Det ska vara lätt för konsumenten att e-handla, 
navigera och söka information i e-butiken.  
 
Kringtjänster 
Konsumenten blir i stor utsträckning påverkad av de kringtjänster som e-butiken 
erbjuder under förutsättning att konsumenten har förtroende för e-butiken. 
Kringtjänster såsom snabba leveranser och säkra betalningsmöjligheter är 
faktorer/aspekter som påverkar utgången av de val som konsumenten gör.  
 
Efter det att e-butiken vunnit konsumentens förtroende så är en balanserad 
kombination av ovanstående faktorer avgörande huruvida konsumenten e-handlar i 
e-butiken eller inte.  
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I detta kapitel sammanställer jag mina åsikter och reflektioner kring ämnet. Här ges 

även förslag till vidare forskning.
 

 
8. Diskussion och förslag till vidare forskning 

8.1 Diskussion  
 
I den akademiska världen finns en mängd teorier och teser som berör området e-
handel. Allt som oftast beskrivs dessa i fackböcker och kurslitteratur av välkända 
författare och gurus. Under intervjuerna märkte jag att de teorier och teser som jag 
använder i mitt teoriavsnitt stämmer bra överens med de åsikter och preferenser som 
de intervjuade har. Detta gav mig inblick i att det inte skiljer sig något nämnvärt 
mellan teori och praktik, mellan olika branscher eller mellan olika länder i västvärlden 
vilket jag trodde att det skulle göra när jag började skriva denna uppsats. När jag 
började skriva uppsatsen trodde jag alltså inte att konsumentens åsikt skulle vara så 
snarlik teorin.  
 
Det framkom tydligt under intervjuerna att tillit är den viktigaste och mest påverkande 
aspekten när gäller konsumentens val inom e-handel. Givetvis finns det en mängd 
andra faktorer som påverkar konsumenten. Det är dock svårare att ranka dessa och 
finna hur stor inverkan de har på den enskilda konsumenten. För att kunna ranka 
dessa krävs förmodligen att studenten gör en betydligt mer omfattandeintervju med 
en ansenligt större mängd intervjupersoner.  
 
Konsumenter är förmodligen mycket lika varandra vare sig de bor i Sverige, New 
York eller England. Konsumenter har alla olika preferenser men är dock alla 
beroende av att känna förtroende och tillit till dem som de ska göra affärer med vare 
sig det är via e-handel eller traditionell handel.   
 

8.2  Förslag till vidare forskning 
 
Nedan följer två frågeställningar som kan vara högst intressanta att undersöka för 
den med intresse för uppsatsens forskningsfråga eller med intresse för e-handel i 
stort. 
 

• Hur vinner en e-butik sin målgrupps förtroende? 
 
• En kompletterande studie om prisets och produktutbudets påverkan på 

målgruppen inom e-handel? 
 
Jag anser att det skulle vara både intressant och högst relevant att undersöka 
ovanstående frågeställningar.  
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Bilaga 1 
 

Intervjumanus  
 
Detta intervjumanus har legat som grund för de diskussioner som förts mellan mig 
och de Intervjuade. Det bör dock poängteras att intervjuerna inte följt manuset blint 
utan som sagts bara legat som grund för diskussionen. 
 
 

e-handel 
– Vilka faktorer styr konsumentens köp över Internet och då med fokus 

på hälsokostbranschen? 
 

Fråga 1 – 8 Bakgrund & e-handel  
 

1. Kön och ålder? 
2. När handlade du över Internet för första gången? 
 

a. Vilken var e-butiken? 
b. Inom vilken bransch finns butiken? 
c. Hur upplevde du processen? Vad var bra respektive dåligt med e-

butiken? 
d. Har du e-handlat i e-butiken igen? Varför/varför inte? 
e. Har e-butiken även en traditionell butik? 
f. Om så är fallet har du besökt butiken? Handlat där? 
g. Finns det några skillnader mellan att handla i den traditionellbutiken 

respektive e-butiken?  
h. Kommer du att e-handla i e-butiken igen? Motivera? 
i. Hur ofta besöker du e-butiken? Motivera? 
j. Hur fick du vetskap om e-butiken? 
k. Vad fick dig att handla i e-butiken första gången? 
l. Har du rekommenderat e-butiken till dina vänner? 
 

3. Har det någon påverkan huruvida e-butiken har en traditionell butik eller inte? 
Motivera. 

 
4. Vad fick dig att e-handla över Internet första gången? Motivera? 

 
5. Hur ofta e-handlar du? 

 
6. Hur många e-butiker har du e-handlat i? 

 
a. Vilka är e-butikerna? 
b. Har du återkommit som kund i någon av dem? Motivera? 
c. Vad har varit bra respektive mindre bra? 
d. Om du inte har återkommit till e-butiken som kund förklara då varför? 
e. Har du besökt e-butikernas konkurrenter? Varför e-handlade du inte i 

deras e-butiker? 
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7. Varför e-handlar du? 
 
8. Vilka faktorer har fått dig att handla i just de e-butiker som du handlat i? 
 
9. Vad fick dig att handla i e-butiken www.byggmuskler.nu?  

 
a. Hur fick du vetskap om butiken? 
b. Vad är ditt intryck av e-butiken? 
c. Kommer du att återvända som kund? 
d. Vad är e-butikens bra respektive dåliga aspekter? 
e. Hur ofta besöker du e-butiken och varför? 

 
10. Anser du att det är ett problem att du inte fysiskt kan t ex se, röra eller lukta på 

en produkt innan du beställer den över Internet? Motivera. 
 
11. Om du känner behov av att t ex prova, se eller röra en produkt innan du 

beslutar dig för att beställa den över Internet, hur gör du då? Du kan fylla i mer 
än ett alternativ. 

 
a. Beställer produkten och skickar tillbaka den om jag ej är nöjd () 
b. Avstår för att köpa produkten överhuvudtaget () 
c. Köper produkten i en fysisk butik i stället () 
d. Beställer prover av produkten om det är möjligt () 
e. Går till en fysisk butik och skapar mig en uppfattning och köper den sen 

via en e-butik () 
 

12. Hur viktigt anser du att det är att du kan få produktprover, testversioner eller 
shareware när du ska beställa via Internet? Motivera. 

 
13. Om e-butiken inte har tillräckligt med information om produkten/produkterna 

du vill köpa, vad gör du då? Välj ett eller flera av de undre alternativen: 
 

a. Kontaktar kundtjänst () 
b. Vänder mig till en konkurrent () 
c. Går till en fysiks butik () 
d. Nöjer mig med den bristfälliga informationen och köper produkten () 
e. Avstår från att köpa produkten () 
f. Annat sätt () 

 
14. Vad är viktigast för dig när det gäller utbudet i en e-butik? (Ranka ditt svar från 

1 - 5 där 1 är minst viktigt och 5 är viktigast). 
 

a. Väletablerade varumärken () 
b. Stort varumärkes & produkt utbud () 
c. Lågpris varumärken ()  
d. Kvalitén på produkterna är viktigast () 
e. Priset på produkterna är viktigast () 

 
15. När du beställer hälsokost via en e-butik jämför du då olika varumärken innan 

du e-handlar eller håller du dig alltid till ett och samma varumärke? Motivera. 
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16. Hur viktigt tycker du att det är att en e-butik differentierar sig, dvs att den 

erbjuder produkter och tjänster som skiljer sig från sina konkurrenter?  
 

17.  Vad anser du om aspekten kvalité på de hälsokostprodukter som du handlar i 
e-butik? (Ranka varje punkt från 1 – 3 där 1 är dåligt, 2 är bra och 3 är mycket 
bra). 

 
a. Produkten håller den kvalité jag förväntar mig () 
b. Produktens kvalité överträffar mina förväntningar () 
c. Att de finns ett förhållande mellan produktens pris och dess kvalité 
 

18. Anser du över lag att en hälsokostprodukt med ett högre pris håller högre 
kvalité än en hälsokostprodukt med ett lägre pris? Motivera. 

 
19. Hur viktig aspekt tycker du att kvalitén är på de hälsokostprodukter som du 

handlar i e-butiker är? Styr den utlovade kvalitén på de olika 
hälsokostprodukterna ditt val? Motivera. 

 
20. Hur viktigt tycker du det är att e-butiker har ett stort utbud av olika alternativ på 

sina produkter? Motivera. 
 

21.  Anser du att ett starkt varumärke såsom t ex Twinlab håller högre kvalité på 
sina produkter än t ex Self Omninutrition? Motivera? 

 
22.  Hur stor inverkan har designen av hälsokostprodukterna när du ska göra e-

handla? Motivera? 
 

23.  Påverkar materialet som hälsokostprodukten är paketerat i ditt val vi inköp? 
Motivera?  

 
24.  Hur vill du att produkten ska vara emballerad? (Ranka ditt svar från 1 - 3 där 1 

är minst viktigt och 3 är viktigast). Motivera? 
 

a. Glasburk () 
b. Hårdplastförpackning () 
c. Hårdpapp (plastpåse inuti) () 

  
23. Hur viktiga är nedanstående kringtjänster när det gäller en e-butik inom 
hälsokostbranschens. (Ranka varje alternativ från 1 – 5 där 1 är minst viktigt och 5 är 
viktigast). 
 

a. Lättillgänglig och effektiv kundtjänst () 
b. Att de ger råd och tips () 
c. Har utbildning via e-butiken () 
d. Erbjuder fysiska seminarier () 
e. Snabba leveranser () 
f. Subventionerade fraktpriser () 
g. Har kompletterande produkter t ex motionscyklar och tränings redskap () 
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25. Hur viktigt är det att e-butiken erbjuder följande betalningssätt? (Ranka var 
och en av de följande alternativen från 1-3 där 1 är oviktigt, 2 viktigt 3, mycket 
viktigt). 

 
a. Betalning mot postförskott () 
b. Betalning mot faktura () 
c. Betalning mot förskottsbetalning () 
d. Betalning via kontokort () 
e. Betalning via elektronisk plånbok & e-Cash ()  

 
26. Vad anser du om leveranser? 

 
a. Hur länge är du villig att vänta på att få din beställning från det att du 

har lagt din order? 
 

b. Föredrar du att få din beställning levererad till din dörr eller till ditt lokala 
postkontor? 

 
c. Är du villig att betala extra för att få en snabbare leverans? 

 
d. Vad är din uppfattning av Posten? 

 
e. Vad gör du om du inte får din beställning i tid? 

 
27. Hur mycket styr e-butikernas varumärke när du väljer vilken e-butik du ska 

handla i? (Välj ett av nedanstående alternativ och motivera).  
 

a. E-butikens varumärke påverkar mig inte alls () 
b. Jag blir delvis påverkad av e-butikernas varumärke () 
c. När jag e-handlar styrs mina val av e-butiker helt i relation med dess 

varumärke () 
 

28. Vad tycker du utmärker ett starkt e-butiks varumärke? Har du några exempel? 
Motivera. 

 
29. Hur viktigt tycker du det är att en e-butik har en snygg och tilltalande logo och 

varför tycker du det? 
 

30. Hur viktig tycker du namnvalet av e-butiken är och varför? 
 

31. Det Påstås ofta att varumärket ska förmedla e-butikens prestationer och 
positionering. Hur vill du att en e-butik ska positionera sig på marknaden för att 
du ska välja den framför dess konkurrenter? 

 
32.  Känner du att du blir påverkad av klatschiga slogans? Motivera. 

 
33. Hur viktigt är det att e-butiker erbjuder produkter från starka varumärken, välj 

ett av alternativen.  
 

a. Oviktigt () 
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b. Viktigt () 
c. Mycket viktigt ()   
 

34. Vad är viktigast för dig när det gäller priset/prissättningen i en e-butik? (Ranka 
ditt svar från 1-5 där 1 är minst viktigt och 5 är viktigast). 

 
a. Ständigt låga priser () 
b. Bra erbjudande normal prissättning () 
c. Bra medlemsförmåner () 
d. Bonus poäng/produkter () 
e. Subventionerade fraktkostnader () 

 
35. Hur viktigt tycker du det är att e-butiker inom hälsokost branschen erbjuder 

produktpaket till paketpriser? Motivera. 
  
36.  Anser du att du blir påverkad av baners på Internet eller ignorerar du dem? 

 
37.  Hur ska en baner vara utformad för att påverka dig till köp? 

 
38.  Anser du att reklam påverkar ditt val av e-butik när du ska e-handla? 

Motivera. 
 

39.  Vilken reklammetod anser du vara mest effektiv? (Ranka var alternativ från 1 
- 5 där 1 är minst effektiv och 5 är effektivast) 

 
a. TV reklam () 
b. Radioreklam () 
c. Tryckta annonser i tidningar () 
d. Tryckta annonser i facktidningar () 
e. Affischer () 
f. Baners på Internet () 
g. Direktreklam i brevlådan () 
h. Direktreklam via e-mail 
i. Rekommendationer av familj och vänner () 

 
40. Hur påverkas du av det som skrivs i tidningar t ex reportage och 

undersökningar av olika e-butiker? Motivera. 
 

41. Hur viktig är användarvänligheten av e-butiken? Motivera. 
 
42. Hur mycket spelar layouten roll för ditt val av e-butik? Motivera. 

 
43. Hur viktiga är de olika aspekterna av the 7c´s för dig när du ska handla i en e-

butik. (Ranka var och ett av de olika C´s från 1-3 där 1 är oviktigt, 2 viktigt 3, 
mycket viktigt). 

 
a. Commerce/Att det går att handla direkt på sidan () 
b. Context/Sidans grafik, färger, design () 
c. Community/kommunikationsmöjligheter till andra användare  ()  
d. Communication/ kommunikation   () 
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e. Content/Sidans text, video, audio, bilder () 
f. Connection/ e-butikens innehåll  () 
g. Customization/Att du kan skräddarsy sidan efter dina behov ()    

 
44.  Hur viktiga tycker du att de följande aspekterna är när det kommer till e-

butikens säkerhet? (Ranka var och ett av de olika aspekterna från 1-3 där 1 är 
oviktigt, 2 viktigt 3, mycket viktigt). 

 
a. Att e-butiken innehar säkerhetscertifikat () 
b. Att e-butiken har bra referenser från tidigare kunder () 
c. Att e-butiken har bra referenser från leverantörer () 
d. Att e-butiken erbjuder säkra betalningar () 
e. Att e-butiken har säker behandling av kunduppgifter ()  

 
45. Vad är viktigast för att du ska känna tillit till en e-butik? Motivera? 
 
46. Hur mycket spelar rekommendationer och råd från vänner och familj in när du 

väljer i vilken e-butik du ska handla i? Motivera? 
 

47.  Hur och vad bör e-butiker göra för att förbättra och underhålla sina relationer 
med sin målgrupp? Motivera 

 
48.  Vad får dig att känna förtroende till en e-butik? 

 
49. När du ska handla via Internet hur söker du efter e-butikerna? 

 
50. Hur viktigt anser du det är att du finner fullständig information om produkterna 

du är intresserade av hos e-butiken?  
 

51. Vilka tre aspekter tycker du är absolut viktigast när du väljer vilken e-butik du 
ska handla i? 
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