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ABSTRACT 
Gardholm, J. & Lindgren, J. 2019. Den fysiska och virtuella handelsplatsen i samspel. Uppsatser 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   
 
Idag är det vanligt förekommande att konsumenter genomför köp på internet, vilket i många fall kan ersätta köp i 
fysisk butik. Hur intresset för e-handeln utvecklas återstår att se men idag finns det fortfarande en efterfrågan på 
fysiska butiker. Tidigare forskning visar på att det finns en komplementär relation mellan den virtuella 
handelsplatsen, internet, och den fysiska handelsplatsen. I föreliggande studie undersöks samspelet mellan den de 
två handelsplatserna genom fyra fokusgruppintervjuer varav två grupper består av manliga deltagare och två av 
kvinnliga. Studien utgår från unga vuxna i en urban miljö och undersöker mer specifikt hur faktorer så som 
uppfattad risk, bekvämlighet, produkt och genus påverkar handelsplatsernas samspel. Resultatet visar att samspelet 
mellan den fysiska och virtuella handelsplatsen är komplext, där de ovan nämnda faktorerna har en stor inverkan 
på hur deltagarna väljer att använda handelsplatserna. Vidare påverkar handelsplatsernas egenskaper deltagarnas 
val eftersom de uppfyller olika behov hos dem.  
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1. INLEDNING 
 
Internet är en virtuell plats som samexisterar med de geografiska platserna utan att ersätta dem 
(Kitchin, 1998). Denna virtuella plats har utvecklats till en ny form av handelsplats, vilket har 
medfört nya typer av risker som inte har funnits tidigare. För 22 år sedan pekade Alba et al. 
(1997) på att den nya typen av internetbaserad handel var överlägsen de fysiska 
handelsplatserna i de allra flesta avseendena, med sin främsta styrka i att köp kan genomföras 
när som helst och i princip från vilken plats som helst. De menade att detta skulle bli det nya 
sättet att handla på, eftersom internet skapade en bekvämlighet som fysiska butiker inte kan 
konkurrera med på samma sätt. Trots den stora ökningen inom e-handel uppfattas internet 
fortfarande som en mer riskfylld plats att handla på i jämförelse med fysiska butiker (Eggert, 
2006). Detta förklaras genom att det finns en rumslig och tidsmässig separation mellan 
konsumenter och försäljare på internet, vilket bidrar till en osäkerhet hos konsumenterna (Naiyi, 
2004). Denna osäkerhet i kombination med att handel på internet har en komplementär relation 
till handel i fysiska butiker (Lee et al. 2017; Weltevreden, 2007) kan vara en förklaring till att 
fysiska butiker fortfarande är konkurrenskraftiga.  

Handel innefattar att konsumenten vill uppfylla någon form av mål och det finns olika 
motiv som driver människor. I processen av att uppfylla sitt mål investerar konsumenten både 
tid, pengar, psykisk energi och fysisk energi. Osäkerheten som uppstår kring huruvida målet 
kommer att uppfyllas är det som ger upphov till konsumenternas uppfattade risk i samband med 
handel. Konsumenter ställer sig olika till handel på internet och i fysiska butiker, vilket leder 
till att det finns skilda åsikter och preferenser när det kommer till hur konsumenter väljer att 
handla (Mitchell & Harris, 2005, s. 822). Konsumenter i urbana områden är mer benägna att 
handla på internet då de är yngre, mer välutbildade, har högre inkomster och är mer 
tidsbegränsade (Farag et al., 2006). En positiv attityd till teknologi hos konsumenten är relaterat 
till att denne oftare handlar online (Lee et al., 2017, s. 47).  Huruvida genus påverkar e-handeln 
har tidigare forskning inte fått enade resultat om. Hasan (2010) menar på att män har en mer 
positiv inställning till att handla på internet jämfört med kvinnor medan Ren & Kwan (2009) 
påstår att kvinnor handlar på internet oftare än män gör. Ytterligare ett resultat visar på att det 
inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors beteende inom e-handeln (Lian & Yen, 
2014). Risken som konsumenter upplever vid ett köp skiljer sig åt mellan olika demografiska 
grupper och platser, men också mellan olika produkter enligt Stone och Grønhaug (2006). Detta 
är i enighet med Zhai et al. (2017) som även pekar på att den uppfattade risken skiljer sig mellan 
vilken handelsplats som produkten införskaffas på.  

Föreliggande studie kommer att behandla den fysiska och den virtuella handelsplatsen för 
att undersöka hur de opererar parallellt och i kombination med varandra, med en utgångspunkt 
i att det finns ett samspel mellan handelsplatserna baserat på tidigare forskning. Studien 
fokuserar särskilt på konsumenters uppfattade risk och bekvämlighet kopplat till att handla på 
internet respektive i fysiska butiker. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur den virtuella och fysiska handelsplatsen fungerar som 
komplement till varandra utifrån konsumenters uppfattade risk och bekvämlighet vid inköp av 



 5 

varor. Studien utgår från gruppen unga vuxna i en urban miljö. Syftet konkretiseras i följande 
frågeställningar: 
 

• Hur skiljer sig konsumenters uppfattningar om virtuella och fysiska handelsplatser åt? 
• Hur upplever konsumenterna att val av handelsplats påverkas av produkten? 
• Hur associeras olika handelsplatser med bekvämlighet och risk? 
• Hur skiljer sig attityder till de två handelsplatserna mellan män och kvinnor åt? 

 
Flertalet studier som tidigare undersökt relationen mellan den fysiska och virtuella 
handelsplatsen har använt sig av enkäter för att samla in data. Genom att använda oss av 
fokusgruppsintervjuer bidrar studien med ett mer nyanserat resultat som visar på motsättningar 
och skillnader i handelsmönster. De studier som gjorts har undersökt de olika handelsplatserna 
var för sig eller jämfört dem, medan denna studie fokuserar på att undersöka samspelet mellan 
dem och på vilket sätt de utgör ett komplement till varandra. För att belysa frågan i ett bredare 
perspektiv kombineras begrepp och tidigare forskning från olika institutioner såsom 
kulturgeografi, företagsekonomi och sociologi. 
 
2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta avsnitt presenteras de fyra forskningsområdena geografi, genus, uppfattad risk samt 
bekvämlighet och trygghet kopplat till handel. Resultat och teorier från dessa 
forskningsområden kommer senare användas för att belysa och analysera det empiriska 
materialet. 
   
2.1 Geografi och kompletterande handelsplatser 
Weltevreden (2007) har i en studie undersökt hur e-handel påverkar traditionell handel i fysiska 
butiker för att se om e-handeln utgör en ersättning eller ett komplement. Data samlades in via 
en internetbaserad enkät med 3200 deltagare och resultatet visar att inköpen vid stadskärnorna 
inte har påverkats av e-handeln. Detta tros bero på att internethandeln vid studiens utförande 
var i sin uppstartsfas och att majoriteten av internetanvändarna inte hunnit ändra sitt 
köpbeteende i stadskärnornas affärer. Dock angav 22 procent av de som handlar på internet att 
deras inköp på internet har lett till att de gör färre besök i stadskärnorna. Weltevreden menar på 
att till vilken grad e-handel kommer att ersätta shopping i stadskärnor varierar beroende på 
produkt. CD-, DVD-skivor, böcker, resor, hård- och mjukvara är produkter i fysiska butiker 
som författaren påstår redan känt av en negativ effekt från e-handeln. Enligt resultatet 
konsulterar internetanvändare internet frekvent innan de köper något i en fysisk butik, men det 
motsatta sker också då de konsulterar fysiska butiker i stadskärnan innan de köper något på 
internet. Flertalet deltagare angav att de lade mindre tid på att handla i stadskärnor sedan 
introduktionen av e-handel, vilket Weltevreden menar är ett resultat av att de redan samlat 
information från internet innan de besöker fysiska butiker. Detta leder till att Weltevreden drar 
slutsatsen att det finns en komplementär relation mellan e-handel och att handla i stadskärnor.  

Farag et al. (2006) ställer sig frågan om geografi är väsentligt för förståelsen av e-handel i 
Nederländerna. För att besvara frågan studerar författarna den rumsliga fördelningen av 
internetanvändare och de som handlar på internet, samt påverkan av rumsliga variabler såsom 
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bostadsområde och tillgänglighet till fysiska butiker. Författarna använde sig av dataset för 
nederländsk e-handel som samlats in från år 1996 till 2001 kombinerat med geografiska data 
för att genomföra studien. De rumsliga variablernas inverkan på e-handel undersöktes med 
hjälp av två hypoteser. Den ena hypotesen utgick från en teori om innovation och spridning 
som säger att e-handel mer sannolikt förekommer i urbana områden. Den andra hypotesen utgår 
från effektivitet och förutspår att e-handel är mer trolig när människors tillgänglighet till fysiska 
butiker är låg. Enligt studiens resultat är internetanvändande och internetköp fortfarande i hög 
grad ett urbant fenomen i Nederländerna men det finns en trend som visar att det börjar spridas 
till svagt urbaniserade och rurala områden. De som bor i mycket urbaniserade områden söker 
information och/eller handlar med större sannolikhet på internet, medan de som har en låg 
tillgänglighet till fysiska butiker köper en större mängd på internet. Båda hypoteserna stöds 
därmed men beror enligt Farag et al. på typen av produkt. Olika produkter stödjer de olika 
hypoteserna där flygbiljetter exempelvis stödjer den om innovation och spridning medan CD-
skivor och liknande varor stödjer hypotesen om effektivitet. Sammanfattningsvis visar 
resultatet att de rumsliga variablernas inverkan på e-handel varierar vid olika steg av 
internetköpet och med typ av produkt, samt att det finns indikationer på att geografi spelar roll 
för e-handel (Farag et al., 2006).  

I en studie från 2017 undersöker Lee et al. relationen mellan inköpsfrekvensen på internet 
och i fysiska butiker. Studien är avgränsad till invånare i staden Davis i Kalifornien där data 
samlades in genom en enkät med 2000 deltagare. Generellt var de svarande välutbildade, äldre 
och hade en relativt hög socioekonomisk status. Den data som enkätsvaren genererade användes 
för att undersöka vilken inverkan personliga karaktärsdrag, attityder och uppfattningar har på 
e-handel och tre olika fysiska handelsmiljöer. De olika handelsmiljöerna utgjordes av Davis 
innerstad, strax utanför Davis innerstad samt utanför Davis. Varje miljö har enligt författarna 
sin egen butiksprofil och tillgänglighet för konsumenter. Studiens resultat visar att attityder och 
uppfattningar spelar en viktig roll i valet av handelsplats. Faktorer som bekvämlighet, utbud 
och pris tycks påverka köpfrekvensen på internet medan köp i fysiska butiker påverkas mer av 
känslor och det sociala behovet. Graden av hur mycket deltagarna tycker om att handla har en 
inverkan på inköpsfrekvensen i fysiska butiker men ingen påverkan på internet. Deltagarna i 
studien visade sig mest uppskatta att handla i Davis innerstad där små lokala butiker och en 
promenadvänlig miljö höjde upplevelsen. Författarna drar utifrån detta slutsatsen att även om 
köp på internet kan ersätta köp i en fysisk butik ur vissa aspekter, så kan det inte ersätta de 
sociala, fysiska och psykologiska fördelar som finns tillgängliga för de som handlar i fysiska 
butiker. Lee et al. (2017) menar vidare på att det finns olika motiv som påverkar köpfrekvensen 
på de olika fysiska handelsplatserna. Till exempel visar resultatet att de deltagare som uttryckt 
en större oro för miljön och den lokala ekonomin var mer troliga att handla i innerstan och 
mindre troliga att handla utanför Davis. En positiv känsla inför teknologi var enligt resultatet 
associerat med att handla oftare på internet samt att de deltagare som upplevde att de hade ont 
om tid var mindre troliga att handla på internet. Att de som upplever en tidspress väljer bort att 
handla på internet visar enligt Lee et al. på att internet inte nödvändigtvis används för att spara 
tid vid köp. Resultatet visar dessutom på att e-handel är associerat med fler besök i fysiska 
butiker varpå författarna menar att e-handel inte ersätter besök i fysiska butiker. Med anledning 
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av studiens resultat menar författarna att e-handel har en komplementär relation med handel i 
fysiska butiker (Lee et al., 2017).  
 
2.2 Uppfattad risk 
Cox och Rich (1964, s. 33) menar att uppfattad risk är ett grundläggande koncept inom 
konsumentbeteenden och handlar om konsumentens osäkerhet inför att genomföra ett köp. De 
menar att ett köp ofta motiveras med att uppnå någon form av mål hos konsumenten och att 
osäkerheten ligger i huruvida detta mål kommer att uppfyllas när köpet genomförs. Cox och 
Rich förklarar att hur mycket uppfattad risk en konsument upplever är korrelerat med två 
variabler; nämligen hur mycket som står på spel, samt graden av säkerhet som konsumenten 
känner kring att vinna eller förlora en del av eller allt av det som står på spel. Flertalet studier 
visar på att den uppfattade risken är större vid köp på internet jämfört med i en fysisk butik 
(Bezes, 2016; Biswas & Biswas, 2004; Eggert, 2006). Författarna menar på att det faktum att 
konsumenten inte är fysiskt närvarande när köpet genomförs på internet minskar dennes 
kontroll.  

Olika författare har identifierat olika kategorier av uppfattad risk som är påtagliga vid 
internetköp och köp i en fysisk butik beroende på om det är den virtuella eller fysiska 
handelsplatsen som undersökts eller de båda i jämförelse (Forsythe & Shi, 2003; Mitchell & 
Harris, 2005; Bezes 2016). Bezes (2016) har undersökt uppfattad risk genom att jämföra köp 
som genomförs på internet och i fysiska butiker och kom fram till följande riskkategorier: 
finansiell, psykologisk, förlust av tid, produktprestanda, transaktioner och logistik. Bezes 
menar på att kategorierna logistik, psykologisk samt produktprestanda påverkar internetköp 
mer medan finansiell, förlust av tid och transaktioner påverkar fysiska köp mer. Denna studie 
syftar till att, likt Bezes, göra en jämförelse kring den uppfattade risken vid köp på internet och 
i fysiska butiker, vilket gör att det kommer att finnas en utgångspunkt i de kategorier Bezes 
identifierat. Dock har vi valt att bortse ifrån psykologisk risk då vi anser att denna typ av risk 
uppfattas i relation till valet av produkt och inte till valet av handelsplats.  

Forsythe och Shi (2003, s. 869) förklarar att finansiell risk handlar om att konsumenten 
förlorar pengar vid genomförande av köpet. Mitchell och Harris (2005, s. 824) menar på att 
finansiell risk inkluderar oro kring utgifter i förhållande till konsumentens ekonomi, samt att 
om konsumenten betalar mer än nödvändigt så klassas det som en finansiell risk. Bezes (2016, 
s. 286) menar på att transaktionsrisken utgörs av en sannolikhet att konsumenten får sin 
personliga data eller sina bankuppgifter stulna. 

Cox och Rich (1964, s. 33) berättar att den finansiella risken som följd av att göra ett 
otillfredsställande köp utgör den mest omtalade komponenten inom uppfattad risk. De menar 
samtidigt på att konsumenten till exempel kan ha goda möjligheter att returnera varan vid 
missnöje av ett köp, vilket betyder att inga pengar kommer att gå förlorade. Cox och Rich pekar 
på att konsumenten i det sammanhanget istället ställs inför risken att få vänta längre på den 
önskade varan. Forsythe och Shi (2003) menar på att den uppfattade finansiella risken tenderar 
att minska med internetvanan och att kvinnor oftast uppfattar en större finansiell risk än vad 
män gör. Enligt Bezes (2016) är alla typer av uppfattade risker större vid internetköp förutom 
den finansiella risken.   
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Enligt Forsythe och Shi (2003, s. 869) finns det en risk kring produktprestanda, vilket 
betyder att det finns osäkerheter kring hur bra produkten kommer att vara i förhållande till 
förväntningarna hos konsumenten. De menar att det här finns hinder vid e-handel då det uppstår 
barriärer i form av att konsumenten inte kan vidröra eller prova produkten innan köpet 
genomförs. Forsythe och Shi förklarar att det även kan handla om sådant som att färger och 
liknande möjligtvis inte ser ut i verkligheten som de gör på bild, vilket gör att det kan uppstå 
en osäkerhet hos konsumenten. De menar att denna typ av risk uppstår från dåliga val gjorda 
av konsumenten, baserat på hur väl konsumenten kan avgöra produktens kvalitet från internet 
med dess korresponderande barriärer. Bezes (2016, s. 286) menar på att den logistiska risken 
utgörs av en sannolikhet att det uppstår problematik kopplat till logistik i form av att hämta ut 
en vara, få varan levererad eller att returnera varan. 

Risk kring förlust av tid innefattar den tid som går förlorad hos konsumenten kopplat till 
svårigheter och fördröjningar i samband med ett köp (Forsythe & Shi, 2003, s. 869). De menar 
på att det kan handla om svårigheter för konsumenten att hitta en bra hemsida eller butik för 
det önskade köpet, navigera sig på handelsplatsen, genomföra själva köpet, samt förseningar 
kring leverans av produkten. Förlust av tid kan dessutom även handla om att en hemsida är 
långsam att ladda eller inte möter förväntningarna hos konsumenten (Forsythe & Shi, 2003, s. 
869).  
 
2.3 Bekvämlighet och trygghet 
Spake et al. (2003) menar att bekvämlighet kan ge följder såsom ökat självförtroende, 
förtroende, engagemang, tillfredsställelse, samt lägre uppfattad risk. De har undersökt 
relationer mellan konsument och leverantör utifrån konsumentens perspektiv. Fokus ligger på 
konsumentens bekvämlighet gentemot leverantören där bekvämlighet tolkas utifrån den 
psykologiska definitionen som ett tillstånd av sinnesro. Författarna börjar med att beskriva att 
det är ett mänskligt driv att söka bekvämlighet och att individer gör aktiva val i sin vardag för 
att öka och skydda denna känsla. Datainsamlingen gjordes via 12 djupgående intervjuer och 
resultatet visar att bekvämlighet utgör kärnan i alla viktiga förhållanden. Det framgick tydligt 
att bekvämligheten reducerar den uppfattade risken gentemot leverantören eller företaget, samt 
har en signifikant påverkan på förtroende, engagemang och tillfredsställelse. Utifrån detta 
menar författarna att bekvämlighet är en kritisk variabel för att skapa och underhålla ett lyckat 
förhållande mellan konsument och leverantör. 

Akhter (2015) har genom en enkätundersökning i Minneapolis, USA, undersökt effekterna 
av bekvämlighet med internetanvändande, teknisk trygghet och demografiska variabler (kön, 
ålder, utbildning och inkomst) på e-handel. Han föreslår att de psykologiska variabler som 
påverkar e-handel är nivån av bekvämlighet och trygghet som människor känner kring att 
hantera en dator och använda internet. Han menar på att en känsla av bekvämlighet och trygghet 
har en hög korrelation med tillfredsställelse, förtroende och engagemang. Resultatet visar att 
bekvämlighet med internetanvändande samt teknisk trygghet ger signifikanta positiva effekter 
på e-handel. Detta innebär att konsumenter som känner sig bekväma att använda internet för 
personliga och sociala ändamål, samt kring att hantera tekniska aspekter av datorn är mer troliga 
att handla på internet mer frekvent. Bland de demografiska variablerna hade enbart inkomst en 
signifikant och positiv effekt på e-handel. Resultaten från studien visar att de psykologiska 
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konstruktionerna bekvämlighet och trygghet är signifikanta determinanter gällande 
transaktioner på internet. I denna studie visade inte kön, ålder eller utbildning någon påverkan 
på e-handel, men författarna förklarar att tidigare forskning visar på olika resultat och att 
resultaten varierar i olika länder.  
 
2.4 Genus och internet som en icke-plats 
McDowell (1999) beskriver i sin bok hur genus och plats står i relation till varandra. Skillnaden 
mellan genus och kön förklarar hon med att kön utgör de biologiska skillnaderna medan genus 
förklarar socialt konstruerade egenskaper (1999, s. 13). McDowell utvecklar vidare att genus 
kan ses på två sätt, antingen som en uppsättning sociala relationer eller i symbolisk mening. 
Dock menar författaren på att dessa synsätt inte kan separeras i och med de båda är beroende 
av tid och plats. Hon förklarar detta med att förväntningarna och uppfattningarna av manliga 
och kvinnliga beteenden förändras över tid och på olika platser (1999, s. 7). Den rumsliga 
separationen, menar McDowell, spelar en stor roll i den sociala konstruktionen av genus där 
det finns en bild av att kvinnan och mannen associeras mer eller mindre till olika platser. Till 
exempel associeras kvinnan med hemmet, privatliv och konsumtion medan mannen kopplas 
ihop med arbetsplatsen, publika platser och produktion (1999, s. 12).  McDowell vill sudda ut 
de associationer som finns mellan olika genus och specifika platser och föreslår istället en mer 
komplicerad relation, eftersom många aktiviteter överskrider de klara associationerna mellan 
exempelvis femininitet och privatliv å ena sidan och maskulinitet och offentliga platser å andra 
sidan. Författaren menar att män och kvinnor separeras och förenas genom olika attribut såsom 
etnicitet och ålder vilket gör att det inte går att dra en tydlig gräns mellan olika genus (1999, s. 
150). McDowell (1999, s. 168) förklarar vidare att den stora omstruktureringen av tid och plats 
som tog fart i slutet av 1900-talet till följd av informationsteknologins utveckling har gjort att 
sociala relationer och genusuppdelningar kombineras över stora tids- och rumsliga avstånd. 
Internet skulle enligt McDowell kunna ses som en icke-plats, vilket hon menar är en plats där 
transaktioner och interaktioner sker mellan anonyma individer som inte har någon annan 
identitet än exempelvis en pinkod till ett kreditkort. På dessa platser är sociala attribut och 
tillhörigheter inte relevanta så länge det finns pengar för att genomföra transaktionen. 
Författaren menar därför att genus är oviktigt på icke-platser, vilket öppnar upp för ett 
paradoxalt rum av frihet och kontroll (1999, s. 6).  

En studie av Akhlaq och Ahmed (2016) undersöker relationen mellan genus och e-handel 
i Pakistan. Data samlades in via en enkät som mailades ut till studenter, alumner och fakultet 
på ett lokalt universitet i Pakistan och genererade 286 svar. Författarna använder sig av sex 
underliggande faktorer; uppfattad risk, uppfattat nöje, uppfattad användbarhet, uppfattad 
användarvänlighet, misstro och ett juridiskt ramverk för att undersöka genusskillnader bland 
dessa. Resultatet visar att uppfattat nöje och ett juridiskt ramverk var de faktorer som visade 
störst statistisk skillnad mellan män och kvinnor. Gällande uppfattat nöje menar författarna att 
kvinnorna visade tendenser kring att finna nöje vid köp på internet. Miljön för köpet tycks ha 
en större effekt på kvinnor jämfört med män vid övergång från köp i fysiska butiker till köp på 
internet. Resultatet visar vidare på att kvinnor föredrar att handla på internet i miljöer som har 
ett starkt juridiskt ramverk vilket innebär att det finns regler och förordningar som säkerställer 
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att de kan rapportera klagomål till berörd rättslig myndighet om det uppstår problem under tiden 
de genomför att internetköp.  
 
3. METOD 
 
Vi har valt att använda oss av fokusgrupper som metod eftersom vi vill studera konsumenters 
uppfattningar vad gäller risk och bekvämlighet vid köp av varor på den fysiska respektive 
virtuella handelsplatsen. Enligt Bryman (2016, s. 603–604) skapar fokusgrupper en förståelse 
för varför människor tycker som de gör, samt att det är ett bra redskap när syftet är att få fram 
många åsikter i en viss fråga. Ahrne och Svensson (2011, s. 72) menar på att 
fokusgruppsdiskussioner bidrar till ny kunskap eftersom deltagarnas referensram gällande 
tidigare erfarenheter modifieras i samspel med de andra deltagarna.  
 
3.1 Urval 
Målgruppen för studien är unga vuxna med ett teknikintresse och representeras av 
ingenjörsstudenter vid Uppsala Universitet. Avgränsningen är gjord till studenter då de har en 
liknande ekonomi och är i ungefär samma åldersgrupp. Att studien avgränsar sig till just 
ingenjörsstudenter motiveras med att de har ett teknikintresse och en öppenhet för teknik vilket 
gör att alla deltagare kommer att kunna bidra till diskussioner kring den virtuella 
handelsplatsen.  

I studien deltog 20 personer (10 män och 10 kvinnor) i åldrarna 21–30. Deltagarna delades 
in i fyra grupper med fem deltagare i varje grupp, där två grupper bestod av män och två grupper 
av kvinnor. Enligt Bryman (2016, s. 697–609) varierar generellt antalet grupper för denna typ 
av metod, men i de flesta fall behövs flertalet grupper för att undvika att reaktioner och 
diskussioner är specifika för en viss grupp. Det finns dock även argument för att för många 
grupper är ett slöseri med tid. Enligt Bryman (2016, s. 697–609) påverkas därför antalet grupper 
i stor grad av den tid och resurser som skribenterna har till förfogande, så även i vårt fall. Vi 
har valt att ha fem deltagare i varje grupp eftersom Bryman (2016, s. 609–610) förespråkar 
mindre grupper för att enklare få igång diskussioner och ge bättre tillgång till mångfald av 
åsikter och att oenigheter uttrycks. För stora grupper kan enligt Bryman också leda till en 
utmaning för samtalsledaren i form av att hinna reagera på allt som sägs under diskussionen, 
samt en svårighet i att identifiera vem som sagt vad när ljudinspelningen ska transkriberas. 

Grupperna bestod av deltagare som var mer eller mindre bekanta med varandra för att enligt 
Ahrne och Svensson (2011, s. 77) skapa en förtroendefull miljö, men också för att enligt 
Bryman (2016, s. 613–614) undvika inrotade samspelsmönster och statusskillnader. Grupperna 
delades in efter kön, eftersom Bryman (2016, s. 613–614) menar på att det är ett av de vanliga 
sätten att göra indelningen på för att kunna hitta en trend i hur grupperna diskuterar olika 
frågeställningar. Två grupper bestod därför av endast manliga deltagare och två av endast 
kvinnliga för att urskilja om uppfattningarna skiljer sig åt men även för att ytterligare förstärka 
den förtroendefulla miljön. 
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3.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 
I början av varje intervjutillfälle ombads deltagarna svara på en deskriptiv enkät, som kan ses i 
bilaga 1, som innehåller några bakgrundsfrågor om deltagarna och deras köpvanor. Detta för 
att ge oss ett underlag för att senare kunna dra kopplingar mellan diskussionerna som fördes 
under fokusgruppsintervjun och bakgrundsinformation om deltagarna.  

Enligt Bryman (2016, s. 603–604) ska det finnas en samtalsledare, vars uppgift är att få 
fram deltagarnas synsätt och uppfattningar genom att använda sig av några få allmänna 
frågeställningar och undvika ett styrande och strukturerat tillvägagångssätt. Detta innebar att vi 
båda var närvarande vid fokusgruppsintervjuerna, men att vi turades om att vara samtalsledare 
för olika fokusgruppsintervjuer. Samtalsledarens roll var att presentera frågorna från 
frågeguiden, som kan ses i bilaga 2, för att sedan låta deltagarna föra diskussioner utan att bli 
styrda. Om det behövdes kunde samtalsledaren även ställa följdfrågor för att få ytterligare 
resonemang eller förtydliganden från deltagarna. Bryman (2016, s. 610–612) menar på att 
deltagarna ska ha en stor möjlighet att styra diskussionerna, men att samtalsledaren ska se till 
att diskussionerna håller sig till ämnet och se till att alla deltagare får sin röst hörd. 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in eftersom Bryman (2016, s. 606–607) pekar på att 
detta är viktigt för att lättare hålla koll vem som säger vad, hur en mening skapas kollektivt och 
eftersom intresset inte bara ligger i vad som sägs under intervjun utan även hur det sägs. 
Inspelningarna av de fyra fokusgruppsintervjuerna transkriberades för att lättare kunna arbeta 
med vår data. Under denna process byttes deltagarnas riktiga namn ut mot fiktiva namn för att 
hålla all data konfidentiell. Vid bearbetningen av vår data utgick vi från det transkriberade 
materialet för att hitta intressanta analytiska överteman som empirin sedan disponerades utefter.  
 
3.3 Etik 
Ahrne och Svensson (2011, s. 73) förklarar att ett grundläggande antagande med fokusgrupper 
är att kunskap bäst utvecklas i en miljö som är tolerant och icke-dömande. De menar på att 
syftet med metoden är att få deltagarna att dela med sig av sina tankar och erfarenheter, samt 
att de ska kunna vara bekväma med att ifrågasätta andra deltagare för att föra diskussionen 
vidare. Detta gör att miljön under intervjun måste vara avslappnad och varm (Ahrne & 
Svensson, 2011, s. 73). För att förverkliga detta var vi på plats i god tid innan 
fokusgruppsintervjuerna skulle påbörjas för att kunna välkomna alla deltagare och bjöd dem på 
fika.  

Ahrne och Svensson (2011, s. 73) fortsätter med att peka på att fokusgruppsforskning bör 
respektera och värdera alla åsikter. Wibeck (2010, s. 139) förklarar att just för att syftet med 
fokusgrupper är att låta deltagarna berätta och prata fritt kan det på så sätt sägas vara en mer 
etisk metod än andra metoder som är mer styrda av forskaren. Wibeck fortsätter med att 
diskussioner i grupp dessutom gör det lättare för deltagarna att undvika att deltaga i vissa 
stunder om diskussionen går in på något känsligt område, trots detta är det viktigt för forskaren 
att se till att ingen av deltagarnas privatliv kränks. Vid intervjuns början tydliggjordes för 
deltagarna att medverkandet var frivilligt och likaså deltagandet i diskussionerna.  
Vi förklarade vidare att syftet med metoden är att vi ska lära oss något av dem, vilket innebär 
att det inte finns några svar som är rätt eller fel, utan att vi är intresserade av deras tankar och 
erfarenheter. 
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Både Ahrne och Svensson (2011, s. 82) och Halkier (2010, s. 60–61) trycker på vikten av 
transparens mellan forskarna och deltagarna i fokusgruppen. Detta innebar att syftet med 
studien klargjordes samt vad insamlad data från fokusgruppsintervjuerna skulle användas till. 
Muntliga avtal upprättades mellan samtalsledare och respektive deltagare angående innehållets 
konfidentialitet, vilket Ahrne och Svensson (2011, s. 82) menar är viktigt att göra. Den 
insamlade datan anonymiserades genom att vid transkriberingen byta ut alla namn och annan 
personlig information för att se till att resultatet inte ska kunna ledas tillbaka till någon specifik 
person, samt att vi är de enda som ska ha tillgång till inspelningarna. Wibeck (2010, s. 139) 
förklarar att det kan vara svårt att uppnå fullständig anonymitet, men att konfidentialitet ändå 
kan uppnås genom att skydda deltagarnas personliga information. 
 
3.4 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Halkier (2010, s. 10) har fokusgrupper en styrka i att de kan producera data om tolkningar 
och attityder på ett helt annat sätt än vad individuella intervjuer kan göra. Kärnan i fokusgrupper 
är interaktionen mellan deltagarna som ger upphov till jämförelser, motsättningar och 
förklaringar, samt nya frågor och idéer. Halkier (2010, s. 10–11) menar på att detta ger en unik 
komplexitet till den genererade datan som kan vara svår att nå via andra metoder. Wibeck 
(2010, s. 149) trycker på att denna metod ger möjlighet till upptäckande, eftersom forskaren har 
möjlighet att få kunskap om ämnen som annars kan vara svåra att förstå och förutspå. I och med 
att det är flera deltagare som blir intervjuade tillsammans kan dock sociala strukturer och 
hierarkier påverka vad som sägs och inte sägs under intervjun, samt att vissa deltagare per 
automatik tar mer plats än andra (Halkier, 2010, s. 11). Gruppdynamikens påverkan var något 
som märktes under vissa av gruppintervjuerna. Det handlade främst om att frågan som ställdes 
inte tolkades som förväntat av den personen som först tog ordet. Detta påverkade i sin tur de 
andra deltagarna som fortsatte in på det spåret, trots att de själva kanske hade en annan tolkning 
om vad frågan handlade om. Diskussionerna styrdes alltså i vissa fall utifrån en enskild 
deltagares tolkning. Detta skulle både kunna utgöra en fördel och en nackdel i form av att det 
kan leda till intressanta diskussioner kring ämnen som de övriga deltagarna inte tänkt på själva, 
men det kan också leda till att intressanta och relevanta diskussioner kommer i skymundan. 

Maktförhållanden och gruppdynamik är viktiga aspekter att ta hänsyn till då gruppens 
interaktion är en central del i datan som samlas in och att sociala strukturer kan påverka 
resultatet som fås (Halkier, 2010, s. 11). Här menar Wibeck (2010, s. 152) på att det finns en 
styrka i att ha en moderator som kan vara uppmärksam på makt- och dominansförhållanden för 
att kunna fördela ordet om det skulle behövas. I denna studie tilldelades därför rollen som 
moderator till en av samtalsledarna inför respektive intervju. 

En svårighet med fokusgrupper som också påverkar andra kvalitativa metoder är att välja 
ut intervjupersoner, samt försöka resonera kring hur villiga deltagarna är att ge sin bild av 
verkligheten och hur väl de kan formulera detta under diskussionerna (Wibeck, 2010, s. 152). 
Eftersom deltagandet i fokusgruppsintervjun var frivilligt kan det antas att de som valde att 
delta har ett intresse för ämnet och att studien gick miste om perspektiv från människor med en 
annan syn på ämnet. Wibeck menar dock på att det är viktigt att komma ihåg att fokusgruppen 
inte är menad att ge statistiskt generaliserbara resultat, utan att allt som sägs är intressant oavsett 
till vilken grad det kan anses vara representativt i en större skala. 
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4. UNGA VUXNAS ATTITYDER TILL OLIKA HANDELSPLATSER 
 
Detta avsnitt är grundat på de resonemang och diskussioner som fördes under de fyra 
fokusgruppsintervjuer som genomförts med sammanlagt 20 deltagare. Deltagarnas riktiga 
namn är anonymiserade och namnen i detta avsnitt är istället baserade på deltagarnas kön och 
fokusgruppstillhörighet, vilket kan ses i tabell 1. 
 

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 
Anna Berit Casper Dennis 
Astrid Bea Charlie David 
Agnes Barbro Conrad Dag 
Amelia Bianca Claes Daniel 
Annika Bella Christer Douglas 

 
Tabell 1. De fyra fokusgrupperna A till D. Deltagarna har tilldelats fiktiva namn baserat på deras kön 
och fokusgruppstillhörighet. 
 
4.1 Handelsplatserna som komplement till varandra 
Grupperna är överens om att det vanligaste sättet att använda den virtuella och fysiska 
handelsplatsen i kombination med varandra är genom att först använda den virtuella 
handelsplatsen för att söka information om produkter, se vilket utbud som finns, hitta 
inspiration och jämföra priser för att sedan genomföra köpet på den fysiska handelsplatsen. 
Agnes säger exempelvis att hon ofta börjar med att undersöka utbudet på internet för att inte 
behöva gå runt i blindo i de fysiska butikerna, då hon menar på att det är lättare att få en god 
översikt på internet. Bianca och Berit nämner också att de gärna undersöker utbudet på internet 
först för att mer specifikt veta vad de ska leta efter när de väl är i den fysiska butiken. David 
säger att han gärna använder internet för att hjälpa till med inspiration, för att sedan lättare 
kunna genomföra köpet i en fysisk butik. Detta visar ett exempel på att konsumenter strävar 
efter att inte förlora tid i samband med ett köp, precis som (Forsythe & Shi, 2003, s. 869) säger. 
Att inte vilja gå runt i en butik i blindo hänvisar till konsumentens behov av att vara förberedd, 
vilket ger effekten av att ett butiksbesök blir mer tidseffektivt.  

Den kombination som var näst mest framträdande var motsatsen till det nyss nämnda, 
nämligen att konsumenterna börjar med att besöka den fysiska handelsplatsen för att undersöka 
utbudet. Framförallt är det ett sätt att kunna prova klädesplagg eller känna på en viss produkt 
för att sedan kunna beställa varan från internet när de vet precis vilken produkt som kommer 
att uppfylla deras förväntningar. De tydligaste fallen när detta nämns är gällande kläder och 
skor, samt datorer. Dennis och David nämner bland annat att de gärna tittar på och provar kläder 
i butik först för att sedan kunna gå hem i lugn och ro och senare bestämma sig för om de vill 
genomföra köpet eller inte, vilket de i så fall då gör via internet. I grupp C är alla överens om 
att de ofta använder denna kombination när det handlar om att köpa bärbara datorer, eftersom 
de anser att det är viktigt att kunna känna på tangentbordet innan de bestämmer sig för att köpa 
datorn. Sedan väljer de gärna att genomföra själva köpet på internet för att kunna hitta det 
billigaste alternativet. Att den virtuella handelsplatsen används inför ett köp på den fysiska 
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handelsplatsen och tvärtom överensstämmer med vad Weltevreden (2007) fann i sin studie där 
han menar på att detta samspel tyder på en komplementär relation mellan handelsplatserna. 
Dock indikerar resultatet från denna studie på ett skifte där de flesta väljer att konsultera internet 
innan de handlar i en fysisk butik vilket kan bero på att Weltevredens studie gjordes 2004 och 
att internetanvändandet har förändrats sedan dess.  

På grund av att det finns en rumslig separation mellan produkten och konsumenten vid köp 
på internet innebär det att konsumenten upplever större risk kring produktprestanda vid köp på 
internet i jämförelse med köp i butik där denna rumsliga separation inte finns, vilket är i linje 
med Bezes (2016) forskning. Detta utgör ett tydligt fall där de olika handelsplatserna bidrar 
med olika positiva egenskaper som är speciella för just den platsen. Den fysiska handelsplatsen 
bidrar framförallt med att tillåta konsumenten att utvärdera produkten i dess helhet innan köpet 
genomförs. Dock är detta något som är strikt beroende av konsumenternas tillgänglighet till 
fysiska butiker för att vara gynnsamt. Deltagarna i denna studie bor i en närhet till en stadskärna 
eller shoppingcentrum där endast en av deltagarna uppger att avståndet är längre än två 
kilometer från hemmet. För dem som inte har en närhet till fysiska butiker på detta sätt kommer 
risken kring produktprestanda utgöra ett större problem vid köp på internet då möjligheten att 
undersöka produkten i fysisk butik blir svårare. Vi argumenterar för att detta bidrar med en 
komplexitet till Farag et al.:s (2006) resultat kring att e-handel är mer trolig när människors 
tillgänglighet till fysiska butiker är låg. Bekvämligheten med internet ökar när tillgängligheten 
till fysiska butiker är låg, men samtidigt visar vi argument för att den uppfattade risken kring 
produktprestanda också ökar.  

Alla grupper menar att de gärna använder den virtuella handelsplatsen för att hitta 
recensioner som andra användare lämnat. Detta för att få en tydligare bild av produktens 
kvalitet, för att sedan köpa produkten i fysisk butik. Dennis förklarar att när han står i en butik 
och tittar på produkter så brukar han kolla upp produkternas recensioner på internet för att 
hjälpa till att ta ett beslut i huruvida han ska genomföra köpet eller inte. Barbro använder denna 
kombination då hon tycker att recensioner säger mer om en produkt än vad butikspersonal kan 
bidra med. Hon väljer att använda den virtuella handelsplatsen för att få mer ingående 
information om produkten trots att hon befinner sig i en fysisk butik och har tillgång till personal 
att fråga om hjälp. Bianca håller med om detta då hon menar på att personalen kanske har 
teoretisk kunskap om produkten, men att det inte finns något som säger att de faktiskt har använt 
sig av den. Dock är grupperna överens om att möjligheten att tillfråga personal är något som 
bidrar positivt till upplevelsen av att handla i fysiska butiker. Vi argumenterar för att detta bidrar 
med ett intressant komplement till Spake et al.:s (2003) resultat om att en god relation mellan 
konsument och försäljare leder till en högre känsla av bekvämlighet, tillfredsställelse och lägre 
uppfattad risk där vi även ser att andra konsumenter kan bidra med dessa positiva känslor 
genom deras recensioner. 
 
4.2 Produktens påverkan på val av handelsplats 
Från fokusgruppsintervjuerna framgick det tydligt att vilken handelsplats som väljs för att 
genomföra ett köp inte bara beror på konsumentens personliga preferens, utan även på vilken 
produkt det är som ska köpas. Detta resultat styrker Farag et al.:s (2006) idé om att de rumsliga 
variablernas påverkan på internethandeln varierar med typen av produkt.  Det mest 
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framträdande exemplet är när deltagarna köper livsmedel, då alla deltagare är överens om att 
livsmedel är något som alltid inhandlas i fysisk butik trots att många av dem i allmänhet har en 
vana av att handla på internet. Motiveringen till beslutet att genomföra dessa köp i butik handlar 
om att livsmedelsaffärer är lättillgängliga. Några av deltagarna berättar att de har övervägt att 
beställa livsmedel från internet, men att det inte har blivit av. Detta på grund av att de ändå har 
så nära till en livsmedelsaffär att de tycker att det känns omständigt att behöva vänta på att få 
varorna levererade. Dennis säger att han aldrig har beställt livsmedel på internet, men att han 
har tänkt på det någon gång. Dock anser han att det finns ett relativt dåligt utbud av livsmedel 
på internet och han berättar att han har 200 meter att gå för att komma till en stor 
livsmedelsaffär, vilket gör att en fysisk butik känns som det rimligaste valet för honom. Daniel 
håller med och säger att han har 50 meter till en livsmedelsaffär, vilket gör att han inte ser vitsen 
med att handla just livsmedel på internet. Vi vill genom detta exempel argumentera för att 
tillgängligheten av en vara spelar stor roll. Från enkätsvaren, vilket kan ses i bilaga 3, uppgav 
17 av 20 deltagare att de har mindre än 500 meter till närmaste livsmedelsaffär.  

Om det istället handlar om att köpa lite dyrare varor såsom elektronik finns det skilda 
åsikter kring vilken handelsplats som deltagarna skulle välja. I grupp A och B finns det 
tendenser till att vilja genomföra köpet i en fysisk butik då de anser att det känns säkrare att få 
produkten på en gång när det handlar om mycket pengar. Grupp C och D är mer överens om att 
genomföra den typen av köp på internet, eftersom de då kan sitta i lugn och ro för att hitta 
produkten som passar dem bäst utan att bli påhoppade av försäljare i butiker. På grund av att 
det är dyrare varor anser de flesta att det kan vara bra att köpa dem på internet då det är lättare 
att hitta bra priser där, dock tycker fortfarande vissa från grupp A och B att de ändå vill 
genomföra köpet i butik. De är villiga att betala lite mer för att kunna få med sig produkten 
direkt, samt att de vill ha en säkerhet i att kunna gå tillbaka till butiken och prata med personal 
fysiskt om något skulle gå fel eller om de har några frågor. Denna relation mellan konsument 
och säljare är något som Spake et al. belyser i deras studie från 2003, där bekvämlighet i 
relationen leder till lägre uppfattad risk hos konsumenten. Ju mer pengar det handlar om desto 
mer säkerhet och trygghet verkar konsumenterna eftersträva. Detta styrker Cox och Rich (1964, 
s. 33) resonemang kring att hur mycket uppfattad risk som upplevs är korrelerat med hur mycket 
som står på spel. I detta exempel med dyrare varor finns det tendenser kring upplevelser av 
logistisk risk samt finansiell risk. Den logistiska risken är sammankopplad med rädslan över att 
en dyr produkt ska skickas med post, där vissa av deltagarna hellre ser att de kan få den direkt 
i handen. Den finansiella risken påvisas genom att deltagarna för resonemang kring att vilja 
genomföra köpet på internet för att kunna hitta det billigaste priset och därmed slippa betala ett 
onödigt högt pris i butik. Detta resultat är likt Bezes (2016) som menar att den logistiska risken 
är mer påtaglig vid köp på internet medan den finansiella risken är mer påtaglig vid köp i fysisk 
butik.  

Kläder är ytterligare en typ av produkt där det finns skilda åsikter bland deltagarna gällande 
vilken handelsplats som passar bäst för inköpet. Det blir återigen tydligt att egenskaperna hos 
produkten påverkar vad som anses bäst. De som handlar kläder på internet menar på att de gör 
det för att de vet vad som passar dem, vilket innebär att de köper märken och modeller där de 
känner till storlekarna. Vissa nämner även att de känner sig bekväma med att beställa kläder på 
internet som en följd av att de har gjort det många gånger förut och har med det lärt sig vilka 
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typer av plagg som kommer att fungera bra för dem och vilka som inte kommer att göra det. 
För dem som väljer att inte handla kläder på internet handlar det om en osäkerhet kring att inte 
veta vad de får eftersom de inte har sett, känt på och provat plagget i förväg. Internet anses dock 
vara den smidigaste platsen att handla på förutsatt att konsumenterna vet exakt vad de kan 
förvänta sig av produkten de köper. Dennis säger att majoriteten av hans kläder är köpta på 
internet, men att han då beställer från samma leverantör, eftersom han känner till deras storlekar 
och kvaliteter. Charlie och Douglas berättar också att de gärna handlar produkter de är 
välbekanta med på internet och känner då ingen oro över att varan inte kommer möta deras 
förväntningar. David å andra sidan säger att han bara köper kläder i butik eftersom han inte alls 
litar på att kläderna kommer sitta som de ska om han beställer dem på internet.  

Det verkar som att vanan med att handla på internet har en påverkan på hur stor risk kring 
produktprestanda konsumenten upplever. Från enkätsvaren, som kan ses i bilaga 3, framgår det 
att 15 av 20 deltagare uppger att de använder internet cirka 4 till 8 timmar per dag, vilket bidrar 
till en vana av att använda internet. Deltagarna motiverar även deras bekvämlighet att handla 
på internet med att det är något de gjort flera gånger förut. Med tiden blir de därför mindre 
beroende av att se produkten i verkligheten för att kunna avgöra huruvida produkten kommer 
att vara tillfredsställande. Detta går i linje med forskningen som Akhter (2015) har genomfört 
som visar på att ökat internetanvändande leder till ökad bekvämlighet och trygghet på internet. 
Att konsumenterna köper varor de redan är bekanta med på internet utgör en intressant aspekt 
av deras köpbeteenden på så sätt att det innebär att konsumenterna kringgår den annars 
påtagliga risken kring produktprestanda som finns vid köp på internet. Vi vill genom detta 
argumentera för att de olika handelsplatserna utgör en balans mellan att minimera den 
uppfattade risken och maximera bekvämligheten vid genomförandet av ett köp vid olika 
tillfällen och med olika förutsättningar.  

Internet används ibland av några deltagare för att beställa hem klädesplagg som de vid 
köpet är osäkra på om de ens vill ha, samt för att beställa flera storlekar av samma plagg. Tanken 
med det är att prova kläderna när de kommer fram för att då bestämma sig för vad de vill behålla 
och vad som ska returneras. Detta görs eftersom de tycker att det kan vara svårt att veta hur 
plagget ser ut i verkligheten och vilken storlek som kommer passa, samt att de anser att det är 
enkelt att returnera varorna. De handlar helt enkelt med tanken om att troligtvis skicka tillbaka 
vissa produkter. Dag berättar att han tyvärr har lurats in i detta då det har blivit väldigt enkelt 
att returnera varor, vilket innebär att han gör en del chansningar när han beställer hem varor 
från internet. David svarar att han aldrig har provat att använda den virtuella handelsplatsen på 
det sättet, eftersom han tycker att det är läskigt att beställa kläder när han inte vet om han 
kommer att bli nöjd eller inte, men att det kanske är något han kommer att prova i framtiden. I 
alla grupper lyfts dock returer som något väldigt jobbigt och tidskrävande vid handel på internet 
och det verkar finnas en relation mellan detta och hur stor vana konsumenten har av att handla 
på internet. Ökad internetvana tycks höra ihop med en minskad negativ syn på att genomföra 
returer, vilket fortsatt styrker forskningen från Akhter (2015) som menar att ökad internetvana 
ökar konsumentens bekvämlighet. Även detta sätt att handla på är ett sätt för konsumenterna 
att kringgå risken kring produktprestanda vid köp på internet. För att möjliggöra detta sätt att 
använda e-handel på krävs det att konsumenter upplever en låg logistisk risk, på så sätt att de 
anser att det är enkelt att returnera varor. 
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4.3 Internet som tidsfördriv och butiker som en social aktivitet 
Från alla grupper framkommer det tydligt att det finns en del skillnader i hur de två 
handelsplatserna används. Den tydligaste skillnaden handlar om att den fysiska handelsplatsen 
oftast används när konsumenten har ett tydligt mål med att genomföra ett köp, medan den 
virtuella handelsplatsen används oftare utan att genomföra ett köp. Deltagarna menar på att det 
ofta kan vara ett tidsfördriv att undersöka utbudet på olika virtuella handelsplatser, ungefär på 
samma sätt som de skrollar igenom sociala medier. Den fysiska handelsplatsen menar 
deltagarna på kräver mer ansträngning och tid att besöka och därför finns det oftare ett tydligt 
mål med att besöka den handelsplatsen. Claes och Conrad diskuterar att de har ett tydligt syfte 
med att gå in i en butik och att de sällan bara är ute och strosar, vilket även resten av grupp C 
håller med om. Berit nämner exempelvis att hon har en vana att skrolla igenom virtuella 
handelsplatser när det inte finns några fler uppdateringar på hennes sociala medier och att hon 
väldigt sällan åsidosätter tid för att besöka fysiska butiker. Både Daniel och Dag nämner att 
även de har en vana av ändlöst skrollande på virtuella handelsplatser. Dessa förhållningssätt till 
handelsplatserna är intressanta och överraskande då det är något som tidigare forskning inte 
undersökt eller visat på. Troligtvis är detta skifte i användandet en följd av ett förändrat 
samhälle med ökande internetvana.  

Det framgår att det finns skilda åsikter och förhållningssätt kring hur de två 
handelsplatserna påverkar huruvida ett köp görs spontant eller planerat. De allra flesta anser att 
köp i fysisk butik är den typ av köp som oftast är mer planerade och att impulsköp och spontana 
köp oftare genomförs på internet. Som nyligen nämnt har flera av deltagarna ett tydligt mål 
med att gå till en viss fysisk butik, samt att de ofta har kollat upp att varan de söker finns i lager 
i den butiken innan de går dit, vilket bidrar till mer planerade köp. Dag, David och Dennis 
menar att internet bidrar till impulsköp till följd av bekvämligheten den handelsplatsen tillför 
till köpet till skillnad från den fysiska handelsplatsen, där han menar att det är en längre process 
att genomföra ett köp. Det är dock en deltagare, Christer, som inte håller med och anser att köp 
på internet blir mer genomtänkta. Han menar att han då kan sitta i lugn och ro i samband med 
köpet och läsa på om produktspecifikationer, samt att han på internet tenderar att genomföra 
fler jämförelser mellan olika varor. Dock är alla deltagare överens om att det ibland kan krävas 
en del planering när de köper något på internet, eftersom de måste räkna med leveranstiden 
samt att det skulle kunna bli förseningar med leveransen. 

De flesta deltagarna berättar att de har upplevt besvikelse när en vara som de beställt på 
internet inte mött deras förväntningar. Dag upplever att han, i och med hans erfarenhet av att 
handla kläder på internet, är medveten om att kläderna inte alltid kommer att se ut som de gör 
på bilderna och därav har han sänkt sina förväntningar i samband med att han handlar på 
internet. Amelia däremot menar att hennes vana av att skicka tillbaka kläder gör att det inte 
påverkar henne så mycket om varan inte skulle leva upp till förväntningarna. Daniel upplever 
att hans förväntningar på produkten blir större om han köper den i butik och har fått hjälp av 
butikspersonal, eftersom det då finns en personlig aspekt i köpet på det sättet att någon har 
hjälpt honom att hitta något som ska passa honom.  

Trots att många deltagare, som tidigare nämnt, ofta har ett tydligt mål med att gå till en 
fysisk butik så finns det även tydliga tendenser i alla fokusgrupper kring ett annat sätt att 
använda de fysiska butikerna, nämligen att göra det till en aktivitet med vänner eller en partner. 
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Detta verkar ofta handla om att det inte är någon som är ute efter att köpa något speciellt, utan 
de gör det som en social aktivitet för att umgås. Om någon genomför ett köp under besöket så 
verkar det oftast handla om spontana köp. I alla grupper håller deltagarna med om att det är en 
mysig aktivitet att gå i butiker om de gör en grej av det och eventuellt även passar på att äta 
lunch eller sätter sig på ett café. Daniel säger till exempel att han ofta blir less på att sitta hemma 
framför en skärm när han är ute efter att handla något och tycker då om att kontakta en kompis 
för att tillsammans gå runt i fysiska butiker. Att besöka fysiska butiker som en social aktivitet 
styrker Lee et al.:s (2017) resultat om att köp i fysiska butiker påverkas av känslor och det 
sociala behovet. Vi vill, likt Lee et al., argumentera för att internet kan ersätta ett köp av en vara 
i en fysisk butik, men att internet inte kan ersätta de sociala, fysiska och psykologiska fördelar 
som följer av att handla i en fysisk butik. Resultatet tyder på att detta är en anledning till att 
fysiska butiker fortfarande finns kvar i den utsträckning som de gör.  

Det verkar finnas motsägelser i huruvida deltagarna upplever att de sparar tid genom att 
genomföra köp på internet eller i fysiska butiker. Dels finns åsikten att det är bekvämt och går 
snabbt att handla på internet, samtidigt som det inte riktigt verkar vara så den handelsplatsen 
används generellt. Detta baseras på tendenserna att använda den virtuella handelsplatsen som 
ett tidsfördriv, vilket relaterar till resultatet från Lee et al.:s (2017) forskning som visar på att 
internet inte nödvändigtvis används för att spara tid vid köp. Dessutom finns det tydliga 
uppfattningar om att ett besök till en fysisk butik i stor utsträckning kommer innebära ett 
genomfört köp, eftersom deltagarna gärna inte besöker en fysisk butik i onödan. Detta samtidigt 
som det upplevs vara en social aktivitet att gå i fysiska butiker med en vän eller partner. Dessa 
motsägelser menar vi ger mer komplexitet till Bezes (2016) resonemang kring att förlust av tid 
är mest påtaglig på den fysiska handelsplatsen. Vi vill argumentera för att resultatet från denna 
studie visar på att den virtuella handelsplatsen i större utsträckning än den fysiska 
handelsplatsen utgör ett tidsfördriv och därmed även förlust av tid. Om utgångspunkten ligger 
i att endast undersöka tiden det tar att genomföra ett köp om konsumenten är inställd på att 
genomföra ett köp blir det tydligt att det är mindre tidskrävande på internet, precis som Bezes 
säger. Om utgångspunkten å andra sidan ligger i att undersöka användandet av de olika 
handelsplatserna ur ett större perspektiv, så blir det tydligt att konsumenter spenderar mer tid 
på den virtuella handelsplatsen innan ett köp genomförs än vad de spenderar på den fysiska 
handelsplatsen. Detta innebär att vi menar att resultatet från denna studie motsäger Bezes 
forskning på punkten att risken kring förlust av tid inte är mest påtaglig på den fysiska 
handelsplatsen, utan snarare på den virtuella handelsplatsen. 
 
4.4 Genusskillnader i användande och upplevelser av handel 
En påtaglig skillnad mellan de deltagande männen och kvinnorna i studien är att kvinnorna i 
relativt stor utsträckning uppskattar att kunna fråga butikspersonal om hjälp angående olika 
produkter, medan männen lyfter en stark kritik mot butiksförsäljare. De menar att försäljare är 
jobbiga och försöker få dem att köpa fler och dyrare varor än vad de egentligen tänkt sig. I 
samband med detta nämner även männen att de i viss utsträckning känner sig skyldiga att köpa 
något efter att försäljare lagt ner mycket tid på dem, vilket aldrig nämns av någon av de 
kvinnliga deltagarna. Vi vill argumentera för att detta visar på att kvinnor i större utsträckning 
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värderar relationen mellan konsument och säljare, samt den bekvämlighet och minskade 
uppfattade risk som Spake et al. (2003) menar att relationen medför.  

De kvinnliga deltagarna diskuterar att de kan tänka sig att betala mer för en vara när de 
köper den i en fysisk butik för att då ha en säkerhet i att kunna gå tillbaka och prata med 
butikspersonal om det skulle uppstå något problem. Detta relaterar till Akhlaq och Ahmed 
(2016) resultat som visar på att kvinnor föredrar att handla på internet i en miljö som känns 
trygg och det finns regler som gör att de kan rapportera problem. Kvinnor tycks vilja försäkra 
sig om att de har någonstans att vända sig om ett problem uppstår. Några av de manliga 
deltagarna diskuterar å andra sidan att något de ogillar med fysiska butiker är tanken av att de 
inte enbart betalar för varan, utan även för lokalhyra och dylikt. Därför föredrar de att 
genomföra köpet på internet för att hitta det billigaste alternativet.  

Vid diskussioner om att genomföra transaktioner upplever ingen av deltagarna någon risk 
eller särskild osäkerhet med att genomföra en transaktion i en fysisk butik och i relativt stor 
utsträckning inte heller på internet. Att detta inte upplevs på internet motiveras av att deltagarna 
har stor internetvana och använder sig av säkra betalsätt när de genomför transaktioner. De 
flesta upplever det som obehagligt när kortuppgifter sparas och fylls i automatiskt, dock anser 
vissa av männen att detta är bekvämt och att de istället kan uppleva irritation om kortuppgifterna 
inte finns sparade. Det finns även en viss skillnad kring vad männen och kvinnorna upplever 
som osäkert med att genomföra transaktioner på internet. Männens osäkerhet grundar sig 
framförallt i att få deras kortuppgifter bestulna, medan kvinnornas osäkerhet även innefattar att 
betala för en vara och sedan inte få den levererad. De kvinnliga grupperna nämner även att de 
ofta letar upp information om en hemsida de inte använt tidigare för att säkerställa sig om att 
hemsidan är legitim och därmed minska risken med att genomföra en transaktion. 

Att genomföra köp i fysiska butiker upplever majoriteten av deltagarna som säkert, med 
undantag för fysiska butiker utomlands. Den lilla osäkerhet som finns ligger enligt Agnes i att 
vilja hålla i kortet själv och se vad som händer när betalningen genomförs. Detta styrker 
McDowells (1999) resonemang om att mäns och kvinnors attityder är beroende av plats. Ett 
köp i butik kan enligt resultatet i den här studien inte generaliseras till hur riskfyllt köpet 
uppfattas utan det beror på platsen butiken ligger på. Detsamma gäller för internetsidor där de 
kvinnliga deltagarna valde att söka information om vissa av sidorna då dessa virtuella platser 
uppfattades som mer eller mindre riskfyllda. Enligt Bezes (2016) är transaktionsrisken något 
som är mest påtagligt vid köp i fysiska butiker, vilket resultatet från denna studie motsäger. Det 
framgår tydligt att det upplevs en väldigt liten risk med att genomföra en transaktion i en fysisk 
butik, medan det finns större tendenser kring detta vid köp på internet.   

Denna studie har inte kunnat bevisa att kvinnor uppfattar en större finansiell risk jämfört 
med män som Forsythe och Shis (2003) studie visar på. Däremot vill vi argumentera för ett mer 
komplext förhållande där män och kvinnor uppfattar risker på olika sätt. De manliga deltagarna 
ser den främsta finansiella risken i form av att de skulle förlora pengar genom att köpa en vara 
i en fysisk butik som de vet att de kan hitta billigare på internet. De kvinnliga deltagarnas vilja 
att betala mer för tryggheten och den sociala relationen som ett köp i en fysisk butik innebär 
tyder på att de inte upplever samma typ av finansiell risk som männen. Kvinnorna tenderade 
istället att uppleva en större finansiell risk i form av att betala pengar för en vara som inte 
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levereras samt en större transaktionsrisk, då de är mer negativt inställda till att deras 
betalningsinformation sparas på internet.  

Från enkätsvaren, som kan ses i bilaga 3, framkommer det att de kvinnliga deltagarna 
upplever ett sämre utbud i fysiska butiker jämfört med de manliga deltagarna. Däremot beskrivs 
det enorma utbudet som finns tillgängligt på internet som något positivt med den virtuella 
handelsplatsen av både de manliga och kvinnliga deltagarna. De menar att det dessutom är 
lättare att jämföra produkter på internet än i fysiska butiker, varpå David säger att det är mycket 
lättare att klicka mellan 10 flikar än att gå mellan 10 fysiska butiker för att jämföra varor. De 
kvinnliga deltagarna ser även en negativ aspekt av det hela, nämligen att de ibland kan känna 
sig överväldigade av utbudet och att det då istället påverkar upplevelsen av internet på ett 
negativt sätt. Flera av de kvinnliga deltagarna menar att de ofta vill undersöka hela utbudet för 
att inte gå miste om den optimala varan. Detta innebär att de ofta vill bläddra igenom alla varor 
som finns på internet, vilket är tidskrävande och blir överväldigande. Denna negativa aspekt av 
det stora utbudet som internet bidrar med nämns inte av de manliga deltagarna. Den 
överväldigande känslan som de kvinnliga deltagarna uppmärksammar relaterar till Akhlaq och 
Ahmeds (2016) resultat där de visar på att kvinnor till större grad påverkas av den virtuella 
miljön vid köp på internet. Kvinnorna nämner även i större utsträckning än männen att mycket 
människor och långa köer är något som påverkar upplevelsen av fysiska butiker starkt negativt. 
De menar att detta gör butikerna till stressiga miljöer som de inte vill befinna sig i. I denna 
studie framgår det att kvinnor reflekterar mer kring den miljö de handlar i, både på den virtuella 
och fysiska handelsplatsen. Det ska dock inte uteslutas att det också skulle kunna vara en 
tillfällighet kring riktningen som diskussionerna tog under respektive fokusgruppintervju.  

McDowells (1999) resonemang om den virtuella handelsplatsen som en icke-plats där 
genus är oviktigt vill vi argumentera för är ett snävt sätt att se det på då en persons värderingar 
och intressen inte försvinner i och med anonymiseringen som ett köp på den virtuella 
handelsplatsen innebär. Vårt resultat tyder på att interaktionen på den virtuella handelsplatsen 
inte skiljer sig åt mellan män och kvinnor men att uppfattningen och inställningen till den skiljer 
sig åt. Vi menar på, i enlighet med McDowell, att de sociala attributen inte blir relevanta vid 
ett internetköp men att genus ändå har en inverkan vid köp på så kallade icke-platser. Vikten 
av de sociala attributen framträder dock vid köp i fysiska butiker där kvinnor uppskattar 
tryggheten och det personliga bemötandet som ett köp på den fysiska handelsplatsen medför. 

De genusskillnader som resultatet visar på kan vara ett resultat av den riktning som 
diskussionerna tog i varje grupp men också av de associationer som McDowell (1999) menar 
på har gjorts mellan olika genus och olika platser. Till exempel relaterade de manliga deltagarna 
i större utsträckning köp till teknikprodukter medan de kvinnliga deltagarna relaterade till 
kläder. Trots McDowells önskan om att sudda ut dessa associationer tycks de enligt vårt resultat 
fortfarande finnas kvar och att uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt i den här 
aspekten varken förändrats med tiden eller handelsplatsen. De förväntningar som finns på mäns 
och kvinnors beteenden tros ha en påverkan på hur de bedömer risker med att handla på de 
olika handelsplatserna.  
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5. SLUTSATS 
 
Syftet med denna studie är att analysera hur den virtuella och fysiska handelsplatsen fungerar 
som komplement till varandra utifrån konsumenters uppfattade risk och bekvämlighet vid inköp 
av varor, där studien utgår från gruppen unga vuxna i en urban miljö.  

Resultatet visar att konsumenter uppfattar och använder den virtuella och fysiska 
handelsplatsen på olika sätt. Vi kan dra slutsatsen att den virtuella handelsplatsen i stor 
utsträckning används som ett tidsfördriv, medan konsumenter vill ha ett tydligt mål med att 
besöka den fysiska handelsplatsen. Detta bidrar till slutsatsen att spontana köp framförallt 
genomförs på den virtuella handelsplatsen medan planerade köp genomförs i fysiska butiker. 
Handelsplatserna uppfyller även olika typer av behov hos konsumenterna där den virtuella 
handelsplatsen bidrar med smidig handel, medan den fysiska handelsplatsen bidrar med sociala 
interaktioner och en trevlig miljö.  

Studien har fördjupat förståelsen för att det inte alltid är konsumentens behov som styr 
valet av handelsplats, utan att produkten också har en påverkan på valet. Produktens pris och 
tillgänglighet är, enligt studiens resultat, det som framförallt avgör valet av handelsplats.  

Konsumenter upplever risker på båda handelsplatserna, men på olika sätt. Utifrån resultatet 
drar vi slutsatsen att risk kring produktprestanda, logistik, transaktioner och förlust av tid främst 
upplevs på den virtuella handelsplatsen, samt att den finansiella risken framförallt upplevs på 
den fysiska handelsplatsen. Resultatet om risk kring produktprestanda, logistik och den 
finansiella risken är i linje med tidigare forskning, medan resultatet om transaktionsrisken och 
risk kring förlust av tid utgör motsägelser till tidigare forskning. 

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att större internetvana bidrar till högre 
bekvämlighet, samt lägre uppfattad risk, vilket styrker tidigare forskning. Vi menar även på att 
bekvämlighet upplevs på olika sätt på de olika handelsplatserna, där det på den virtuella 
handelsplatsen utgörs av ett oändligt utbud och att köp kan genomföras när som helst och i 
princip var som helst. På den fysiska handelsplatsen upplevs bekvämlighet i relationer mellan 
konsumenter och säljare. På den fysiska handelsplatsen upplevs bekvämlighet också i form av 
att konsumenter kan få varan direkt i handen. 

Resultatet visar på skillnader i attityder mellan män och kvinnor till de två 
handelsplatserna. Vi drar slutsatsen att kvinnor i samtal med andra kvinnor framhåller den 
sociala relationen som byggs upp på den fysiska handelsplatsen till butikspersonal mer än vad 
män gör. De sociala attributen tycks däremot förlora relevans vid köp på den virtuella 
handelsplatsen. Vi menar vidare på att kvinnor reflekterar mer kring den omgivande miljön när 
de handlar, vilket gäller både den virtuella och fysiska handelsplatsen. Vad gäller risker kan vi 
utifrån vårt resultat dra slutsatsen att män framförallt upplever en finansiell risk vid köp på den 
fysiska handelsplatsen medans kvinnor upplever en större transaktionsrisk vid köp på den 
virtuella handelsplatsen.  

De förändringar som sker kring hur konsumenter interagerar med handelsplatserna samt 
att de kompletterar varandra på flera sätt bidrar till ett nytt sätt att tänka kring handelsplatser. 
Detta är betydande kunskaper i relation till utvecklandet av företagsstrategier på en marknad 
där de rumsliga förutsättningarna förändras. Det ställer även krav på fortsatt stadsutveckling. 
De förändringar som sker i köpbeteenden hos konsumenterna inverkar på planering av till 
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exempel infrastruktur kopplat till handel för att minska glappet mellan virtuell och fysisk handel 
och därmed möta konsumentens behov. Ett exempel på hur infrastrukturen förändras är genom 
konceptet showrooms - små visningsrum i centrala områden där konsumenter kan se varor i 
verkligheten för att sedan beställa dem via internet. Det är tydligt att konsumenter använder de 
olika handelsplatserna grundat på uppfattningar av risk och bekvämlighet. Genom att fortsatt 
utveckla infrastrukturen i linje med detta kan konsumenters uppfattade risk minimeras och 
bekvämligheten maximeras. För att infrastrukturen ska uppfylla konsumenternas behov föreslås 
vidare forskning där fler demografiska gruppers attityder till samspelet mellan handelsplatsen 
studeras för att identifiera dessa behov.  
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BILAGA 1: ENKÄT 
 

Köpvanor på internet och i fysiska butiker 
Svara på frågorna genom att kryssa i ETT av alternativen.  
Enkäten är anonym och frågorna är frivilliga att svara på. 

 
1. Ålder 

▢ 16–20 
▢ 21–25 
▢ 26–30 
▢ 31–40 
 

2. Kön 
▢ Kvinna 
▢ Man 
▢ Annat alternativ 
▢ Osäker 
▢ Vill ej svara 

 
3. Hur långt har du till närmaste mataffär? 

▢ < 500 m 
▢ 500 m - 1 km 
▢ 1 - 2 km 
▢ 2 - 5 km 
▢ > 5 km 

 
4. Vilket är ditt närmsta avstånd hemifrån till stadskärnan eller ett shoppingcentrum? 

▢ < 500 m 
▢ 500 m - 1 km 
▢ 1 - 2 km 
▢ 2 - 5 km 
▢ > 5 km 

 
5. Hur upplever du det butiksutbud som du har tillgång till? 

▢ Mycket bra 
▢ Bra 
▢ Godkänt 
▢ Mindre bra 
▢ Dåligt 

 
6. Hur ofta handlar du på internet?  

▢ Varje vecka 
▢ Någon gång i månaden 
▢ Någon gång per år 
▢ Mer sällan 
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▢ Aldrig 
 

7. Hur ofta handlar du i fysiska butiker? (mat också?) 
▢ Varje vecka 
▢ Någon gång i månaden 
▢ Någon gång per år 
▢ Mer sällan 
▢ Aldrig 

 
8. Vilken typ av handlare stämmer bäst in på dig? 

▢ Handlar oftast på internet 
▢ Handlar oftast i butik 
▢ Handlar på båda lika ofta 
▢ Kollar på internet men köper i butik 
▢ Kollar och provar i butik men köper på internet 
▢ Annat:________________________________ 
     

9. Hur mycket skulle du uppskatta att du använder internet per dag? 
(all interaktion som kräver internet) 
▢ < 1 timme 
▢ 1 - 4 timmar 
▢ 4 - 8 timmar 
▢ 8 - 10 timmar 
▢ > 10 timmar 
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BILAGA 2: FRÅGEGUIDE TILL FOKUSGRUPPSINTERVJUER 
 
Öppningsfråga 

1. Vad heter du och nämn något du nyligen köpt på internet respektive i en fysisk butik? 
 
Introduktionsfråga 

2. Vilka varor tror ni är vanliga att köpa på internet och vad föredrar man att köpa i 
butik? 

 
Övergångsfrågor 

3. Vilka fördelar ser ni med att handla på internet respektive i en fysisk butik? 
4. Vilka nackdelar ser ni med att handla på internet respektive i en fysisk butik? 

1. Vad påverkar upplevelsen av att handla i butik respektive på internet på ett 
positivt eller negativt sätt?  

 
Nyckelfrågor 

5. Hur skulle ni resonera kring osäkerhet med att genomföra en betalning vid köp på 
internet jämfört med i en fysisk butik? 

6. Hur tänker ni kring att en vara uppfyller förväntningarna/ fungerar som den ska om ni 
köpt den på internet jämfört med i en fysisk butik? 

7. Hur tänker ni kring tid och bekvämlighet kopplat till köp på internet jämfört med i en 
fysisk butik? 

8. Tänk er att ni ska köpa (xxx), hur resonerar ni kring att köpa produkten på internet 
respektive i en fysisk butik? 

1. Dator 
2. Mat 
3. Hudvårdsprodukter 
4. Möbler 
5. Kläder 

9. Hur använder ni de två handelsplatserna ihop? 
 
Avslutande fråga 

10.  Är det någonting ni tycker att vi har missat som ni skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 3: SVAR PÅ ENKÄT 
 

 


