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Sammanfattning 
Utvecklingen av e-handeln går snabbt och starkt framåt. E-handel kan bland annat 

innebära att företag säljer produkter via internet och är den definition som denna rapport 

utgår ifrån.  

 

Syftet med studien var att, utifrån faktorerna produkt, service, information, design, 

säkerhet, funktionalitet och enkelhet, ta reda på vilka av dessa som påverkar kundernas 

köpbeslut. Studiens syfte var också att ta reda på vilken av faktorerna som har störst 

inverkan på köpbeslutet vid köp av hemelektronik på internet samt om det finns skillnader 

baserat på kundegenskaper samt att studera kommunikationens påverkan på köpbeslutet. 

Studien har genomförts med en deduktiv ansats via kvantitativa metoder där det utgåtts 

från teorierna köpprocessen på internet, Dimension process quality, Online Consumer 

Behavior samt Media richness theory för att skapa en frågeställning. För att besvara 

frågeställningen skapades en enkät via Google formulär som skickades ut via sociala 

medier.  

 

Resultatet av enkäten sammanställdes i diagram som sedan analyserades. Resultatet visade 

att samtliga faktorer har en inverkan på köpbeslutet men den faktor som konsumenterna 

ansåg vara viktigast var säkerhet. Vidare analys av resultatet visar att män och kvinnor är i 

största mån eniga i vilka faktorer de anser vara viktigast. Resultatet visar även att vart 

konsumenten är bosatt påverkar köpbeslutet då de svarat olika. Studien visade även att 

kommunikation bör vara en egen faktor inom teorierna då kommunikationen har en stor 

inverkan på köpbeslutet. 
 



   
 

   
 

Summary 
The development of e-commerce is fast and strongly growing. In this study E-commerce 

means that a company sells a product online to a consumer.  

 

The purpose of this study is to find which of the factors product, service, information, 

design, security, functionality and ease of use has an impact on the consumer's purchase 

decision. The study’s purpose is also to find out which factor that affects the most when 

the consumers are buying consumers electronics online based on consumer characteristics 

and how communication affects the consumer’s purchase decision. The approach of the 

study has been quantitative with a deductive emphasis. Theories used in this study are the 

buying process online, Dimension process quality, Online Consumer behavior and Media 

richness theory. The theories are used to create an online survey which was spread thru 

social medias.  

 

The result of the survey were put together to create charts which were analysed. The result 

showed that all of the factors had an impact on the consumer’s purchasing decision but the 

factor that the consumers thought were most important were security. Furthermore the 

analysis showed that men and women agreed  to which factors that were more important 

and both had valued the factors similar. The result showed that the consumer’s settlement 

had an effect on the purchasing decision. The study also showed that communication 

would be a factor because it has, according to this study, a large affect on the purchasing 

decision.   



   
 

   
 

Förord 
Detta examensarbete är det slutgiltiga momentet i programmet Informationslogistik 

180hp, vid Linneuniversitet. Det har varit en lärorik period som har varit utmanande där vi 

fått möjlighet att utveckla våra kunskaper inom området kring e-handel.  

 

Vi vill tacka samtliga personer som varit involverade i vår undersökning, utan dessa hade 

det inte varit möjligt att genomföra den. Ett extra stort tack till de personer som hjälpt till 

att dela vår enkät så den fått en större spridning och givetvis till de personer som varit med 

och svarat på enkäten. Till sist vill vi även tacka vår handledare vid Linneuniversitet, Peter 

som har gett oss tips och stöttat oss under genomförandet. 

 

 

Mattias Hyttinen och Kajsa Ritzman, 2017. 
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1 Introduktion  
I introduktionskapitlet presenteras först en bakgrund till varför området är intressant att studera 

och därefter följer tidigare forskning inom området. Här presenteras också en 

problemformulering samt de frågeställningar som studien syftar till att besvara. Avgränsningar 

för studien samt målgrupp och en avslutande disposition över rapporten presenteras även i det här 

kapitlet.  

1.1 Inledning 

Utvecklingen av e-handeln går snabbt och starkt framåt och det beror främst på att 

tekniken har förbättrats så att uppkopplingen går snabbare. Att allt fler har tillgång till 

internet och använder det mer regelbundet är också en bidragande orsak till e-handelns 

stora framgång. Andra anledningar som bidrar är att betalningslösningar har blivit 

snabbare och säkrare samtidigt som tekniken för att etablera och driva e-handeln har blivit 

mer lättillgänglig och billig (Lantz 2011). Den ökade digitaliseringen kommer, enligt HUI 

(2016), leda till att fysiska butiker kommer att integreras med digitala, behov av större 

butiksyta kommer minska, logistik- och transportflöden kommer att ändras samt att 

kommunikation med kund blir oberoende av tid och plats. Framförallt kommer 

digitaliseringen påverka konsumentens beteende, anser HUI (2016). Digitalisering innebär 

i tekniska sammanhang omvandling från fysisk till digital representation av information, 

beskriver Khan (2016). På grund av utvecklingen och den stora ökningen av e-handel har 

ett intresse väckts hos författarna att undersöka de svårigheter som e-handlare ställs inför 

på marknaden. 

E-handel innebär att ett företag eller konsument säljer, köper eller byter varor, tjänster 

eller information över internet, vilket kan vara handel mot konsument (B2C), handel mot 

andra företag (B2B) och handel mellan konsumenter (C2C). I undersökningen har e-

handel valts att definieras enligt PostNord (u.å) definition: 

”E-handeln definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som levereras 

hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av 

konsument” 

 

Idag väljer allt fler att köpa sina produkter och tjänster online därmed ökar konkurrensen 

mellan företag som bedriver e-handelsverksamheter. Konkurrenssituationen bidrar till att 

det blir viktigare för e-handelsföretag att ha en bra marknadsföring och kundrelation för 

att kunna locka till sig nya kunder samt behålla befintliga kunder (Dahlström & Perera 

2011). I en artikel av “Veckans Affärer” (2016) beskriver de att e-handel just nu växer 

mycket i Sverige, men trots detta är det inte frid och fröjd i branschen då konkurrensen 

bland e-handlare är större än någonsin. Vidare beskrivs att det tidigare kunde räcka att 

starta en webshop och sälja det mesta, men idag i norden är det nästan bara de stora, 

specialiserade aktörerna som klarar sig i det tuffa klimatet på marknaden. Det räcker inte 

att bara ha en bra produkt för att lyckas utan även hemsidan måste vara utformad på ett 

sätt som skapar en god kundupplevelse som triggar kunden till att genomföra ett köp. I 
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genomsnitt är det endast 2 % av samtliga som besöker hemsidan som genomför ett köp 

(Veckans Affärer 2016). 

 

Detaljhandeln är en bransch där digitaliseringen har satt sina spår och det märks allt 

tydligare att en större andel av shoppandet sker via internet (Kollega 2015). Enligt en 

undersökning som gjordes av HUI (2016) växte detaljhandels internetförsäljning med 19 

procent under 2015 och omsatte omkring 50 miljarder kronor. En av de mest framträdande 

branscherna inom e-handel är hemelektronik. Under år 2016 omsatte elektronikhandeln på 

nätet 12,2 miljarder, vilket gör branschen till en av de största inom e-handel (HUI 2016). 

E- handel, framförallt hemelektronikbranschen, är intressant att studera vidare eftersom e-

handel ständigt växer och utvecklas.  

 

1.2 Tidigare forskning 

I tidigare forskning förekommer undersökningar om olika typer av faktorer som påverkar 

inköpsbeslutet hos konsumenter samt studier om hur kön och ålder påverkar. Internet har 

bidragit till att förhandlingsstyrkan hos konsumenter har ökat de senaste åren. Via kända 

sökmotorer som bland annat Google blir det lättare för konsumenter att hitta många 

återförsäljare på nätet och kunna jämföra priser, produkter och andra kunders omdömen 

(Ba, Jifeng & Zhang 2012). Lee, Huang, Chang och Chen (2009) beskriver att några av 

fördelarna inom e-handel är att e-handlare kan erbjuda kunderna ett stort sortiment av 

produkter eftersom det knappt finns några begränsningar i den virtuella världen och 

möjlighet till mer information om produkten via nätet. Xianjin, Jing och Yalan (2013) 

menar att lämpliga informationskanaler och effektiv informationsspridning bidrar till att 

motivera konsumenter vid inköpsbeslut på nätet. Vidare beskriver Xianjin et al. (2013) att 

information kan vara både bra och dålig. Tillgänglig information kan minska 

konsumenternas uppfattning om risker, och bidra till konsumenternas förmåga att 

överväga olika alternativa produkter och i slutändan leda till en tillfredsställd 

shoppingupplevelse. Samtidigt kan för mycket information leda till informationsöverflöd 

som innebär en överdrivet komplex sökning och gör det svårt för konsumenter att hitta 

den information som behövs (Xianjin et al. 2013). Nguyen, Chang och Simkin (2014) 

beskriver att även kommunikation inom e-handel är en viktig del i relationen mellan 

företag och kund eftersom det ökar utbytesdialogen och skapar personliga 

kundupplevelser. Dålig kommunikation leder oftast till missnöjda kunder, menar Nguyen 

et al. (2014).    

 

Lee et al. (2009) har i sin forskning undersökt faktorer som är avgörande för ett 

inköpsbeslut och valt att utgå från hur produkten, shoppingupplevelsen, upplevda risker 

och service påverkar inköpsbeslutet. Resultatet av undersökningen visade att samtliga 

faktorer hade en påverkan på inköpsbeslutet men störst inverkan hade 

shoppingupplevelsen (Lee et al. 2009). Andra som studerat faktorer som påverkar 

köpbeslut är Nguyen et al. (2014). De genomförde en undersökning på studenter i 

Storbritannien och Kina för att ta reda på vad de ansåg var viktigast vid handel på internet 
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utifrån aspekterna pris, anpassning, service, kommunikation och rykte. Resultatet visade 

att studenter i Kina reagerade på pris och rykte samtidigt som studenter i Storbritannien 

reagerade på service, kommunikation och anpassning.  

 

Baubonienė och Gulevičiūtė (2015) har undersökt hur kön och ålder påverkar köpbeslutet. 

I deras undersökning visade det sig att kvinnor föredrar att handla på internet på grund av 

att det erbjuds lägre priser på produkter däremot värdesätter män snabbare och mer 

bekväm shopping. Det framgick även att personer i åldern 25-34 oftare valde e-handel på 

grund av lägre priser och bredare sortiment. Den mest fördelaktiga faktorn vid e-handel 

identifierades vara möjligheter att jämföra priser och köpa till ett lägre pris (Baubonienė & 

Gulevičiūtė 2015). 

 

Wademark och Wieselqvist (2006) har i sin undersökning inriktat sig på leveranstids 

inverkan på köpbeslutet och på sambandet mellan pris och leveranstid. Fokusgruppen 

angav att leveranstiden var viktigare än priset. Är skillnaden i pris liten mellan fysisk butik 

och e-handelsbutik och leveranstiden uppfattas som lång föredrar fokusgruppen att köpa 

produkten i fysisk butik om den möjligheten finns (Wademark & Wieselqvist 2006). En 

annan undersökning som gjort gällande leveranstiden och hur den påverkar om kunden 

köper produkten i en fysisk butik eller i en e-handelsbutik är Li, Lu och Telebian (2013). 

Deras studie visar att både leveranstiden och kundens tålamod påverkar företagens 

prissättningsstrategi. Har företaget i fråga tålmodiga kunder, menar Li, Lu och Telebian 

(2013), att det inte är nödvändigt att ha korta leveranstider. 

 

Tidigare studier visar att ämnet har varit ett aktuellt forskningsområde under de senaste 10 

åren. Ojala (2014) menar dock att ämnet ständigt är aktuellt eftersom kunders beteende 

ständigt ändras. Utmaningar som e-handelsföretag står inför är att de endast kan stimulera 

två av människans sinnen. Dessa sinnen är synen och hörseln, vilket gör det viktigt att 

stimulera dessa på ett sådant sätt att kunden får en god uppfattning om produkten 

(Anderberg & Wiberg 2009).  

1.3 Problemformulering 

Det praktiska problemet denna studie berör handlar om att fler konsumenter idag väljer att 

köpa sina tjänster och produkter på internet vilket leder till en ökad konkurrens mellan 

företag som bedriver e-handelsverksamheter. Tidigare kunde det räcka med att starta en 

webshop och sälja det mesta, men idag är det nästan bara de stora, specialiserade aktörerna 

som överlever på marknaden i den hårda konkurrensen i norden. Det räcker inte längre att 

bara ha en bra produkt, utan hemsidans utformning måste skapa en god kundupplevelse 

som triggar kunder till att genomföra ett köp (Veckans Affärer 2016).  

 

Tidigare forskning har framförallt undersökt e-handel generellt utan att inrikta sig på 

någon speciell bransch, där de fastställt faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut. 

De har även belyst varför konsumenter väljer att handla på internet istället för i fysisk 

butik samt om det är skillnad mellan olika kön och åldersgrupper. Ojala (2014) menar att 

ämnet är ständigt aktuellt eftersom kundernas beteende förändras och utvecklingen av 



 

  8 (60) 
 

tekniken går framåt, även Turban, King, Lee, Liang och Turban (2015) understryker att e-

handel är ett snabbt växande område.  

 

Vid genomförandet av intervjuer för att få mer kunskap om ämnet (se kapitel 3.2.2) 

framkom det att konsumenter värdesätter olika faktorer vid köpbeslutet beroende av vilken 

bransch e-handelsföretaget är aktivt inom. Undersökning kommer därför att enbart 

fokusera på hemelektronikbranschen, då det saknas tidigare forskning kring det och för att 

ta reda på om teorierna som belyser viktiga faktorer vid köpbeslutet även går att applicera 

på hemelektronikbranschen.   

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer utifrån produkt, service, information, 

design, säkerhet, funktionalitet och enkelhet som påverkar konsumenters köpbeslut inom 

e-handel i Sverige. Faktorerna baseras på teorierna “Dimension process quality” och 

“Online Consumer Behavior” och utöver dessa ska studien även studera kommunikation 

som enligt tidigare forskning påverkar köpbeslutet. Studien ämnar också fastställa vilken 

faktor som påverkar köpbeslutet mest hos konsumenter och om det finns några skillnader 

utifrån de konsumentegenskaper som beskrivs i teorin “Online Consumer Behavior” samt 

i tidigare forskning. 

 

Studien kommer genomföras deduktivt och utgår från tidigare forskning och teorier för att 

undersöka ämnet. Studien har avgränsats till hemelektronik inom e-handel för att kunna ge 

ett mindre kunskapsbidrag till e-handlare som ägnar sig åt försäljning av hemelektronik på 

internet.  

 

Frågeställningen som denna studie är ämnad att besvara är: 

 Vilka faktorer påverkar konsumentens köpbeslut vid handel av hemelektronik på 

internet? 

 Är kommunikation en faktor som påverkar köpbeslutet? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien berör ämnet e-handel ur ett konsumentperspektiv och är avgränsad till att beskriva 

konsumenters uppfattning kring deras köpbeslut när de handlar hemelektronik på internet. 

Vidare innefattar studien inte psykologiska eller sociala faktorer hos konsumenterna. 

Studien är även avgränsad till att enbart uttala sig om konsumenter i Sverige samt e-

handelsföretag som verkar inom hemelektronikbranschen och omfattar därför inga andra 

branscher.  
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1.6 Målgrupp 

Målgrupperna för denna studie är både e-handelsföretag som är verksamma inom 

hemelektronikbranschen och för de som planerar att skapa en e-handelsplattform inom 

branschen. Den främsta målgruppen är de som är intresserade av att veta mer om 

konsumenters uppfattning kring faktorer som påverkar deras köpbeslut på internet när de 

handlar hemelektronik. Övriga som studien kan vara intressant för är e-handelsföretag 

inom andra branscher för att få inspiration till att utöka kunskaperna om ämnet ytterligare 

och studenter inom programmet Informationslogistik.  

 

1.7 Disposition  

 Kapitel 2 - Teori 

I detta avsnitt förklaras den teori som ligger till grund för studien. 

 Kapitel 3 - Metod 

Här beskrivs de metoder som använts vid genomförande av studien. 

 Kapitel 4 - Resultat 

Här redovisas det resultat som studien genererat. 

 Kapitel 5 -  Diskussion 

 Här diskuteras resultatet av studien. 

 Kapitel 6 - Avslutning 

I detta avsnitt beskrivs de slutsatser som dragits samt förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teori 
I teorikapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. Teorin “Köpprocessen på 

internet” används i studien för att beskriva hur processen vid köp via internet fungerar. Teorierna 

“Dimension process quality” och “Online Consumer Behavior” har valt att användas i studien 

för att beskriva vilka faktorer som påverkar köpbeslutet under köpprocessen. Slutligen beskrivs 

“Media richness theory” som förklarar rikheten i olika kommunikationskanaler och används i 

studien för att förstå kommunikationskanalernas påverkan på köpbeslutet. Då undersökningens 

syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut valdes dessa teorier då 

de dels finns med i tidigare forskning samt kan besvara frågeställningen.  

2.1  Köpprocessen på internet 

Köpprocessen är generell och det är viktigt att ha i åtanke att inte alla köpprocesser ser ut 

på samma sätt. Vissa konsumenter kan fortsätta till en specifik fas för att sedan gå tillbaka 

till en annan fas i processen. Köpprocessen består av fem huvudsakliga ämnen (Turban et 

al. 2015): 

 

1. Identifiering av behov 

Första fasen i köpprocessen är att konsumenten upplever ett behov. Detta uppstår 

när konsumenten möter ett gap mellan vad konsumenten har i det nuvarande 

tillståndet och det önskade tillståndet. En konsument kan uppfatta ett behov på 

olika sätt. En marknadsförares mål är att få konsumenten att uppfatta ett sådant gap 

och sedan övertyga konsumenten att produkten som säljaren erbjuder kommer 

fylla det.  

2. Informationssökning 

När konsumenten upplever ett behov söker hen efter information gällande hur 

behovet ska uppfyllas. Det finns två olika typer av informationssökning; vilken 

produkt som ska köpas och från vilken försäljare ska produkten köpas. Vid 

informationssökning kan kataloger, marknadsföring, kampanjer och 

referensgrupper påverka köpbeslutet.  

3. Utvärdering av alternativ 

Informationssökningen genererar ofta i några möjliga alternativ. Utifrån dessa 

alternativ utvärderar konsumenten villkoren. I denna fas skapar konsumenten en 

rangordning av kriterier för att kunna göra det slutgiltiga beslutet. 

4. Köp och leverans 

Efter att ha utvärderat de olika alternativen kommer konsumenten att genomföra 

sitt köp, fylla i betalningssätt och leverans osv. 

5. Efterköpsaktiviteter 

Den sista fasen i köpprocessen är aktiviteterna efter ett genomfört köp, vilka består 

av kundservice och utvärdering av användbarheten av produkten. Är konsumenten 

tillfredsställd med köpet kommer lojaliteten öka och upprepade köp kommer 

uppstå.  
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2.2  Dimension process quality 

Medvetenhet gällande hur kunder uppfattar servicekvalitet är avgörande för att förstå vad 

kunderna värdesätter vid ett online köp. Collier och Bienstock (2006) beskriver att kunder 

utvärderar processen vid orderläggning genom att utvärdera design, informationens 

noggrannhet, säkerhet, funktionalitet, enkel manövrering av hemsidan.  

2.2.1  Design 

Design innebär det visuella utseendet av en hemsida vilket inkluderar faktorer såsom 

användning av färger, animering, bilder, text, format och ljud (Collier & Bienstock 2006). 

2.2.2  Informationens noggrannhet 

Information om produkten ska presenteras på ett tydligt och koncist sätt. Det innebär 

också att informationen som presenteras på hemsidan är aktuell. Även policys, procedurer 

och andra avgifter som kan förekomma vid en beställning av en order ska vara aktuella 

(Collier & Bienstock 2006). 

2.2.3  Säkerhet 

Säkerhet innebär att företag inte delar med sig av information till tredjepartsföretag om 

inte kunden gett medlåtande till det. Det innefattar även att känslig information mellan 

kunden och företaget hanteras med säkerhet. Även att, med hjälp av visuella symboler, 

visa att det är en säker uppkoppling finns för kunden innefattar säkerhet (Collier & 

Bienstock 2006).  

2.2.4  Funktionalitet 

Med funktionalitet menas att en hemsida genomför de kommandon kunden ger. Det 

inkluderar även att hemsidan ska laddas snabbt, länkar ska inte leda till en återvändsgränd 

och betalningsalternativ. Andra saker som funktionalitet innefattas av är möjligheten att 

tilltala en universell publik genom flerspråkiga översättningar och anpassning för 

funktionshindrade (Collier & Bienstock 2006).  

2.2.5  Enkel manövrering av hemsidan 

Enkel manövrering av hemsidan är möjligheten för kunden att hitta information eller 

genomföra ett köp med så lite bemödande som möjligt. Detta har karaktäriserats med att 

använda så få “klick” som möjligt eftersom enkel manövrering av hemsidan även 

inkluderar navigationen på hemsidan. Navigationen är att ha en konsekvent meny som 

leder till viktiga sidor på hemsidan. Ett tydligt navigationssätt låter kunden veta vart de är 

på hemsidan och hur de hittar tillbaka till föregående sida. Enkel manövrering av 

hemsidan innefattar även effektiv sökmotor på hemsidan, möjligheten att enkelt avbryta 

eller ändra en order och möjligheten att informera kunder om avsaknad av information 

(Collier & Bienstock 2006). Collier och Bienstock (2006) beskriver enkel manövrering av 

hemsidan som möjligheten för kunden att komma till en hemsida, hitta deras önskade 

produkt och information associerad till den och sedan checka ut med minimal 
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ansträngning. En hemsida ska vara enkel och använda och konsumenterna ska inte fundera 

för mycket på vad de vill uppnå på hemsidan (Bilgihan, Kandampully & Zhang 2015). 

2.3  Online Consumer Behavior 

En kundbeteendemodell inkluderar ofta inflytelserikt inre och externa faktorer som 

påverkar kundens köpbeslut.  

 

De faktorer som i huvudsak påverkar kundens köpbeteende är: 

 Kundens kännetecken 

De faktorer som karaktäriserar individen hänvisar till demografiska faktorer, 

individuella preferenser och beteendekännetecken för kunden (Turban et al. 2015). 

Ålder, kön, utbildningsnivå, etnicitet, yrke, vart kunden är bosatt och inkomst har 

ett samband med internetanvändning och e-handel. Både män och kvinnor 

uppfattar information olika baserat på deras nivå av köpförtroende (Turban et al. 

2015). Erfarenhet av handlande har också en märkbar effekt på konsumenternas 

attityd och avsikt att handla på internet. 

 Merchant and Intermadiary-Related  

Internettransaktioner kan också påverkas av köpmännen som säljer produkten. 

Dessa faktorer inkluderar varumärkets rykte, pålitlighet och policys och procedurer 

(Turban et al. 2015). 

 Produkt 

Kundens beslut att genomföra köpet påverkas av typen av produkt. Det kan 

innefatta pris, design, varumärke, kvalitet etc. (Turban et al. 2015). 

 E-commerce Systems 

Plattformen för internettransaktionens säkerhet, betalningsmekanismen och typen 

av datormiljö (mobil eller dator) kan också påverka. EC designfaktorer kan delas 

upp i betalning- och logistiksupport, hemsidans funktion och kundservice. Dessa 

klassificerades sedan till motiverande och hygieniska faktorer och det visade sig att 

motiverande faktorer var viktigare än hygieniska för att locka kunder på internet. 

 Motiverande faktorer är de funktioner som är tillgängliga på hemsidan för 

att förse köpprocessen med stöd. Exempel på funktioner är kundvagn, flera 

betalningsmetoder, sökmotor (Turban et al. 2015). 

 Hygieniska faktorer är funktioner som är tillgängliga på hemsidan vilka har 

till mål att få hemsidan att fungera och vara användbar. Deras huvuduppgift 

är att skydda kunderna från risker och oväntade händelser under 

transaktionsprocessen (Turban et al. 2015). 

 Environmental Factors 

Den miljön som transaktionen inträffar i kan påverka kundens köpbeslut (Turban 

et al. 2015).  

 Sociala variabler: Människor påverkas av familjemedlemmar, vänner, 

kollegor och nuvarande stilar. Sociala variabler har därför en viktig roll i e-

handel. Inom e-handel har även virtuella kontaktnät och diskussionsforum 

stor inverkan då socialt stöd uppmuntrar kunden att genomföra köpet 
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(Turban et al. 2015). Bilgihan, Kandampully & Zhang (2015) menar att 

social interaktion anses vara den sociala upplevelsen inom e-handel. 

 Kulturella-/samhälleliga variabler: Kultur påverkar köpbeslutet. Olika 

kulturer påverkar vad kunderna köper (Turban et al. 2015). 

 Andra miljövariabler:  Här inkluderas sådant som offentlig information, 

regeringens bestämmelser, rättsliga hinder och situationsfaktorer (Turban et 

al. 2015).  

2.4  Media richness theory 

Olika kommunikationskanaler har olika förmåga att förmedla och underlätta förståelsen 

vid kommunikation. Kommunikationskanalerna har olika möjlighet att främja förståelse. 

Kanalerna bedöms ha hög eller låg rikedom baserat på deras kapacitet att främja delad 

åsikt (Daft, Lengel & Trevino 1987). En rik kanal skapar insyn och snabb förståelse. Det 

finns fyra kriterier som avgör kanalens rikedom (Daft, Lengel & Trevino 1987): 

 Möjlighet till direkt feedback 

 Flera olika saker kan ingå i en kommunikation så som ord, kroppsspråk, tonläge, 

symboler etc. Detta kan ses som multipel stimulering. 

 Språkvariation innebär att ett ord kan ersättas med en symbol. Exempel på detta 

är siffror. 

 Ett meddelande kommer att förmedlas bättre om det innehåller känslor och har ett 

personligt fokus. 
 

 
Figur 1. Media richness theory. 
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Figur 1 beskriver rikheten för Face-to-Face, telefon och skrivna dokument. Face-to-face är 

den kanal som klassificeras att rikast kunna förmedla kommunikation. Telefon är näst 

eftersom det inte uppfyller multipel stimulation. Adresserad skriven kommunikation 

kommer näst sist eftersom det inte ger möjlighet till direkt feedback eller multipel 

stimulation. Oadresserad skriven kommunikation har lägst rikedom. Det ger inte möjlighet 

till direkt feedback ingen multipel stimulation eller personligt fokus (Daft, Lengel & 

Trevino 1987). 
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3 Metod 
I metodkapitlet beskrivs den vetenskapliga ansats som studien genomförts med och hur insamling 

av data har genomförts, vilken urvalsmetod som använts samt hur genomförandet gått till. I detta 

kapitel presenteras också analysavsnittet, tillförlitlighet, etiska överväganden. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien har genomförts med en deduktiv ansats, där avsikten var att beskriva hur ett 

tidigare känt fenomen ser ut. En deduktiv ansats lämpar sig när forskaren först skaffar sig 

vissa förväntningar av hur verkligen ser ut och därefter går ut och samlar in empiri för att 

kontrollera om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen 2011). 

Eftersom studien grundar sig i tidigare forskning och teorier gällande vilka faktorer som 

påverkar konsumenters köpbeslut på internet ansågs en deduktiv ansats vara lämplig där 

metodiken går från “teori till empiri”. E-handel är ett område som ständigt utvecklas och 

det var därför relevant att utmana tidigare forskning, teorier och förväntningar för att 

undersöka om de fortfarande är giltiga. Kritiken mot den valda ansatsen är enligt Jacobsen 

(2011) att forskaren kan ha en tendens att enbart leta och söka efter information som 

motsvarar de förväntningar forskaren hade vid start av undersökningen. Däremot menar 

modern psykologisk forskning att oavsett ansats kommer undersökare alltid företa en 

avgränsning av information som samlas in, medvetet eller omedvetet (Jacobsen 2011). 

 

En kvantitativ metodansats är lämplig att använda när det finns goda förkunskaper om 

fenomenet som undersöks (Jacobsen 2011). Då det tillämpades en deduktiv ansats 

införskaffades kunskaper om e-handel via tidigare forskning och teorier därför ansågs det 

vara lämpligt att använda en kvantitativ metodansats. Jacobsen (2011) menar att det via en 

kvantitativ metodansats är möjligt att nå ut till en större urvalsgrupp utan att det är 

resurskrävande och dyrt. Då syftet var att ge en bredare bild av vilka faktorer som 

påverkar konsumenters köpbeslut ansågs metodvalet lämpligt. Genom att använda 

förutbestämda svar underlättade det även vid sammanställning av ett resultat som är 

generaliserbart.  

 

Nackdelar med en kvantitativ metod är dock att den lätt blir ytlig och att den mäter enkla 

förhållanden (Jacobsen 2011). Det finns också risk att metoden styr respondenten med 

fördefinierade områden. Det bör dock betonas att undersökningsresultatet inte är 

detsamma som verkligheten utan visar endast en bild av aspekter hos fenomenet som 

undersöks (Holme & Solvang 1997) 

 

3.2 Datainsamling  

Eftersom den kvantitativa ansatsen låg till grund för undersökningen valdes enkäter som 

datainsamlingsmetod. Avsikten med att använda sig av enkäter grundade sig i att studien 

syftar till att undersöka många enheter och samla in standardiserad information. Enligt 

Jacobsen (2011) är det lättare att få in systematiserad information som i standardiserade 

former kan läggas in i datorn så att många enheter kan analyseras samlat. För att rent 
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praktiskt samla in data användes webbenkäter. Valet av webbenkäter som 

insamlingsmetod baserades på att studien ämnade att nå ut till många respondenter under 

en kortare period. Dahmström (2011) beskriver att fördelen med webbenkäter är att det går 

snabbt och att dataregistrering sker direkt vid inskickandet av enkäten. Nackdelen med 

webbenkäter är däremot att det kan bli ett ökat bortfall på grund av tekniska problem och 

ovana (Dahmström 2011). 

 

Andra datainsamlingsmetoder som hade varit möjliga att använda sig av i studien är 

postenkäter och standardiserad besöksintervju, nackdelen med dessa alternativ är att de är 

mer tidskrävande (Dahmström 2011). Eftersom studien var tidsbegränsad ansågs därför 

webbenkäter som den mest lämpliga datainsamlingsmetoden att använda sig av, dels på 

grund av tidsaspekten men även för att det kostnadsmässigt var gratis att genomföra.  

3.2.1 Urval 

Populationen för denna studie är konsumenter av hemelektronik via internet i Sverige. 

Population är samtliga enheter som det önskas att få upplysning om, beskriver Holme och 

Solvang (1997). Då populationen för undersökningen är stor och resurserna få behövdes 

det göra ett stickprov. Ett stickprov måste bestå vara representativt för populationen och 

det finns olika metoder för att dra ett stickprov, menar Ejlertsson (2005). Urvalsmetoden 

som använts i denna studie är snöbollsurval. Snöbollsurval är en typ av 

bekvämlighetsurval, menar Bryman (2001). Valet av ett bekvämlighetsurval gjordes då 

resurser i form av tid var begränsade för undersökningen. Snöbollsurval innebär att det 

skapas kontakt med ett fåtal antal personer som i sin tur används för att skapa kontakt med 

fler respondenter (Bryman 2001). Denna studie innefattas av en webbenkät som skickades 

ut till personer via sociala medier. Respondenterna kunde i sin tur dela enkäten med 

personer som de ansåg kunde ge svar. Urvalet fortsatte sedan på detta sätt tills dess att det 

antal svar som förväntats blev insamlade. Dock är risken med urvalsmetoden att urvalet 

kan stanna upp och nå en återvändsgränd, menar Jacobsen (2011).  

 

Urvalet valdes att avgränsas till endast personer som använder sociala medier. På grund av 

att webbenkäten spreds via sociala medier valdes det att fråga respondenterna om de 

tidigare handlat hemelektronik på internet. Om de inte har gjort det kunde de inte fortsätta 

i webbenkäten, därmed avgränsades även urvalet till personer som handlat hemelektronik 

tidigare. 

3.2.2 Genomförande 

Undersökningen har använt sig av en kvantitativ ansats där enkäter användes vid 

datainsamlingen. Respondenterna informerades via ett följebrev i enkäten om 

undersökningens syfte samt hur och var resultatet kommer presenteras. Det informerades 

även om att undersökningen var frivillig att delta i och att svaren som samlats in är 

anonyma.  

 

Frågorna i enkäten (se bilaga 2) utformades utifrån teorier om fenomenet samt intervjuer 

med fyra personer (för intervjufrågor se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes för att få mer 
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kunskap om ämnet där de tillfrågade fick besvara öppna frågor om e-handel och deras 

egna uppfattningar om påverkan på köpbeslutet. Det material som samlades in via 

intervjuerna användes för att avgränsa området till det som ansågs vara intressant att 

studera vidare inom e-handel. Begreppen som finns i teorierna var för abstrakta för att 

kunna användas direkt i frågorna, därför genomfördes en operationalisering av begreppen 

för att göra dem mätbara. Enligt Jacobsen (2011) måste abstrakta begrepp göras mätbara 

och denna process kallas för operationalisering. Enkäten utformades till största del av fasta 

svarsalternativ, det är enligt (Dahmström 2011) lättare att besvara samt lättare att koda och 

analysera. För att göra svarsalternativen heltäckande gavs möjlighet att lämna ett öppet 

svarsalternativ på några frågor. Vidare konstruerades enkäten med en kombination av 

kategoriserade och rangordnade svarsalternativ där frågorna bland annat var formulerade 

med ett antal påståenden som uppgiftslämnaren fick ta ställning till.  

 

Enkäten utformades i Google Formulär som är en gratisapplikation på internet. Google 

formulär valdes på grund av att den är lätt att distribuera och analysera. Distribuering av 

enkäten gjordes via Facebook och e-mail för att få en så stor spridning på den som möjligt, 

detta för att kunna generalisera resultatet. Totalt svarade 109 stycken på enkäten, och på 

grund av att enkäten spreds via sociala medier är det svårt att beräkna svarsfrekvens och 

bortfall för enkäten. Undersökningen hade som minimum att få med minst 100 

respondenter och eftersom målet uppfyllts först efter två veckor valdes enkäten att 

avslutas eftersom undersökningen var tidsbegränsad. 
 

3.3 Analys 

Vid sammanställning och analys av den insamlade empirin användes först en univariat 

analys, i detta steg gjordes fördelning av svar för varje fråga i enkäten. Eftersom enkäten 

gjordes i Google formulär var kodningen redan gjord och analys av arbetet kunde istället 

starta med fördelning av svar. Enligt Jacobsen (2011) ger denna enkla analys redan många 

intressanta svar som exempelvis kan visa om respondenterna instämmer till påståendet 

eller inte. Fördelningen av svar för varje fråga gjordes för att undersöka om faktorerna 

hade någon påverkan på köpbeslutet. För att presentera fördelningen av svar användes 

grafisk presentation av fördelningen. Jacobsen (2011) menar att grafiska presentationer 

oftast är lättare att snabbt uppfatta än de mer sifferspäckade fördelningarna. Vidare analys 

av svaren har utgått från modalvärdet, vilket innebär det svarsalternativ som flest 

uppgiftslämnare svarat (Jacobsen 2011). Anledningen till att modalvärdet användes 

berodde på att frågorna konstruerades med en neutral punkt som kodades 3, därför ansågs 

inte medelvärde vara ett lämpligt statistiskt mått.  

 

För att analysera likheter och skillnader användes en enkel form av bivariat analys. En 

bivariat analys används enligt (Jacobsen 2011) för att se om två variabler samvarierar. 

Avsikten med denna analys var att se om det fanns några likheter och skillnader mellan 

könen eller vart respondenterna var bosatta. Slutligen analyserades resultatet med hjälp av 

teorierna som beskrivits i teorikapitlet (se kapitel 2).  
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3.4 Validitet 

Med giltighet och relevans menas att de vi mäter också är det som vi önskat att mäta, att 

det uppfattas som relevant och att det vi mäter hos några få även gäller för flera. Validitet 

brukar delas upp i två olika komponenter intern giltighet och extern giltighet, med intern 

validitet menas att resultat kan kopplas till det undersökning avsåg att mäta och med 

extern giltighet menas i hur hög grad ett utfall kan generaliseras till att gälla även i andra 

sammanhang (Jacobsen 2011). 

 

3.4.1  Intern giltighet 

För att öka den interna giltighet i undersökningen har enkätfrågorna skapats utifrån teorier 

där det skapats en god förståelse för ämnet innan utformning av dem. Innan den riktiga 

enkäten spreds bad vi några personer att genomföra den och sedan diskutera innehållet för 

att öka den interna giltigheten. Med intern giltighet menas resultatens giltighet (Jacobsen 

2011). För att öka validiteten tillfrågades respondenterna om de handlat hemelektronik på 

internet där de som inte gjort det inte kunde fullfölja enkäten. Mätning av komplexa 

fenomen bör inte göras med bara en fråga, menar Jacobsen (2011), därför har flera frågor 

ställts för de olika faktorerna i undersökningen. 

 

3.4.2  Extern giltighet 

Extern giltighet innebär i hur hög utsträckning ett resultat kan generaliseras till att även 

gälla i andra sammanhang. Det kan även kallas för överförbarhet och syftar då till att 

resultatet kan överföras till olika sammanhang, för att det ska vara möjligt måste det som 

studerats vara representativt med det sammanhang man vill överföra det till (Jacobsen 

2011). I studien har en kvantitativ metod använts, där enkäter använts som 

datainsamlingsmetod med avsikt att kunna nå ut till en större mängd respondenter, vilket 

ger studien ett mer representativt urval. Detta ökar studiens möjlighet att kunna 

generalisera resultatet till den population författarna vill uttala sig om. 

 

3.5 Reliabilitet 

Med tillförlitlighet och trovärdighet menas att undersökningen måste gå att lita på, att 

undersökningen är gjord på ett trovärdigt sätt som väcker tillit. När samma metod används 

på nytt och ger samma resultat då har undersökningen hög tillförlitlighet (Jacobsen 2011). 

 

E-handeln utvecklas och ökar ständigt, som tidigare nämnts, därmed kan resultatet vid ett 

ytterligare genomförande av studien skilja från det resultat som presenteras i denna 

rapport. Resultatet av denna studie är dock av värde då det är ett mindre kunskapsbidrag 

inom ämnet eftersom den beskriver hur situationen ser ut när studien genomfördes. 

Ejlertsson (2005) beskriver att det går att göra ett så kallat test-retest för att kontrollera 

reliabiliteten men på grund av få resurser för studien var detta inte möjligt. Dessutom 
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förklarar Ejlertsson (2005) att det är svårt att genomföra ett sådant test när det handlar om 

frågor som förändras över tid vilket många av de frågor som ställs i enkäten gör.  

 

Vid utskick av enkäten medföljde ett följebrev som informerade syftet med 

undersökningen och vad den fokuserade på för att på så sätt ge ett så korrekt resultat som 

möjligt. Ett problem vid enkätundersökningar är att de kan innehålla ledande frågor, 

menar Jacobsen (2011). För att undvika uteslutande av svarsalternativ valdes det att ha 

“övrigt” som svarsalternativ för att på så sätt inte tvinga respondenten att anpassa sitt svar. 

För att få en hög reliabilitet fick alla respondenter som handlat hemelektronik svara på 

samma frågor då de var obligatoriska. 

 

Enligt Jacobsen (2011) är ett urval på färre än 100 enheter svårt att göra en vettig analys 

av samt felmarginalerna kan bli mycket stora, i studien sattes därför ett krav på minst 100 

respondenter i urvalet. Detta för att möjliggöra att resultatet kunde uppnå en rimligt god 

precision och trovärdighet.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Vid en enkätundersökning bör det tas hänsyn till fyra olika krav (Ejlertsson 2005). Enligt 

informationskravet ska respondenterna informeras om syfte med undersökningen och 

frivillighet att delta (Ejlertsson 2005). Samtliga respondenter fick innan deltagande i 

enkäten ett tillhörande följebrev. Följebrevet innehöll information om syftet med 

undersökningen samt frivillighet att delta, för att uppfylla kravet. Samtyckeskravet innebär 

att respondenterna själva bestämmer att delta, Ejlertsson (2005) menar att vid användandet 

av webbenkäter så samtycker respondenterna genom att skicka in ett svar.  

 

För att upprätthålla en hög säkerhet och trygghet för respondenterna är svaren som samlats 

in anonyma och de hanterades konfidentiellt, vilket det även informerades om i 

följebrevet. Genom anonymitet och konfidentialitet uppfylls även konfidentialitetskravet 

som betyder att svaren inte ska kunna kopplas till en specifik respondent (Ejlertsson 

2005). 

 

Nyttjandekravet, som innebär att insamlade data endast används för det ändamål som 

undersökningen avser (Ejlertsson 2005), informerades även i följebrevet. 
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4 Resultat 
I resultatkapitlet presenteras de resultat som framkommit ur enkätundersökningen. Enkätresultatet 

kommer att presenteras dels i diagram, men även i tabellformat som finns hänvisat till i bilagorna. 

Den empiri som framkommit i resultatet har analyserats och presenteras i analysavsnittet. 

4.1 Empiri 

Figur 2. Svars fördelning på fråga 1 och 2. 

 

I undersökningen deltog totalt 109 stycken (se figur 2). Av de deltagande hade tolv 

stycken inte handlat hemelektronik via internet. Åldersspannet för undersökningen 

sträckte sig mellan 18-29 och 60+ där respondenterna till största del bestod av personer i 

åldern 18-29 år (71 %).  

 
Figur 3. Svarsfördelning fråga 3 och 4. 
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De svarande bestod av 56 % kvinnor, 42 % män och 2 % som svarade annat eller ville inte 

uppge kön (se figur 3) Majoriteten av respondenterna (47 %) är bosatta i en stad med fler 

än 50 000 men mindre än 200 000 invånare, 24 % uppgav att de bor i en mindre stad, 19 

% svarade att de bor på landsbygden samt att 12 % är boende i en storstad. 

Figur 4. Svarsfördelning fråga 5. 

 

De tre främsta anledningarna till att respondenterna handlar på internet är att det är 

bekvämt, större utbud och lättare att jämföra produkter (se figur 4). Hela 56 % svarade att 

bekvämlighet var en av anledningarna, 50 % svarade större utbud och 45 % svarade lättare 

att jämföra produkter. Alternativen övrigt och avsaknad av fysisk butik fick en 

svarsprocent på 14 % vardera där respondenterna svarat att priset är en anledning. Minst 

respondenter svarade att kundrecensioner (8 %). 

 

4.1.1 Produkt 

På fråga 6 (se bilaga 3), om priset är viktigt när de handlar på internet, har 58 % svarat att 

de instämmer helt, 33 % att de instämmer delvis och endast 3 % har svarat instämmer inte 

alls. Närmare hälften av respondenterna 41 % har svarat varken- eller till att se, testa och 

känna på produkten innan de köper den, 23 % har svarat att de instämmer i någon mån och 

21 % att de instämmer delvis till påståendet (se bilaga 3). Majoriteten av respondenterna 

anser att det är viktigt att det finns ett brett sortiment av produkter, där 40 % instämmer 

helt och 38 % instämmer delvis. Av de tillfrågade har 11 % ingen åsikt, 6 % instämmer i 

någon mån och 4 % instämmer inte alls (se bilaga 3). 
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Figur 5. Sammanställning av hur produkten påverkar köpbeteendet utifrån vad samtliga 

respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna har svarat. 
 

Sammanställning av faktorn produkt visar att totalt 35 % instämmer helt till att produkten 

är en viktig faktor för köpbeslutet, 30 % instämmer delvis och enbart 4 % instämmer inte 

alls (se figur 5). Av de tillfrågade kvinnorna har 34 % svarat instämmer helt respektive 

instämmer delvis och 23 % har ingen åsikt. Av de tillfrågade männen har 40 % svarat att 

de instämmer helt, 26 % att de instämmer delvis samt 13 % att de instämmer i någon mån.  

 

4.1.2 Service 

Vid förfrågan om det är viktigt med kort leveranstid svarade 30 % att de instämmer helt, 

32 % att de instämmer delvis och 27 % varken- eller (se bilaga 4). Endast 5 % av de 

tillfrågade har svarat att de inte instämmer på att det är viktigt med kort leveranstid.  

 

Enbart 3 % av respondenterna har svarat att de instämmer helt på att de kan betala mer om 

företaget erbjuder en kortare leveranstid i jämförelse med andra företag, 25 % har ingen 

åsikt och 36 % instämmer i någon mån. Cirka en fjärdedel (26 %) av respondenterna är 

inte beredda att betala mer för kortare leveranstid. På frågan om fri leverans har 

majoriteten av respondenterna svarat att de instämmer delvis (37 %) eller instämmer helt 

(37%) (se bilaga). Av respondenterna svarade 17 % att de inte har någon åsikt samtidigt 

som 5% uppgav att de inte instämmer alls. Vid frågan om fri retur svarade flest 

respondenter att de instämmer helt (47%) samt 30% svarade att de instämmer delvis. 
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Figur 6. Sammanställning av hur service påverkar köpbeteendet utifrån vad samtliga 

respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna har svarat. 
 

Figur 6 beskriver en sammanställning av faktorn service där totalt 29 % av de svarande 

ansåg att de instämmer helt till att service är viktigt. Av de deltagande svarade 27 % att de 

instämmer delvis till att service är en viktig faktor, 22 % svarade varken- eller, 12 % 

instämmer i någon mån samt att 10 % svarade att de inte alls instämmer.  

 

Av de deltagande svarade 27 % av kvinnorna samt 34 % av männen att de instämmer helt. 

Av kvinnorna svarade 28 % att de instämmer delvis samt 26 % av männen. Cirka en 

femtedel av kvinnorna (23 %) och männen (20 %) hade ingen åsikt. Av de tillfrågade 

männen svarade 15 % av männen svarade att de instämmer i någon mån samt 5 % att de 

inte instämmer alls. Av kvinnorna svarade 11 % att de instämmer i någon mån samt 11 % 

att de inte instämmer alls. 

 

I bilaga 5 visas resultatet på frågan gällande vad konsumenten är beredd att betala för en 

kortare leveranstid. Ungefär hälften av respondenterna (51 %) uppgav att de vanligtvis är 

beredda att betala 1-10% mer för en kortare leveranstid. Däremot uppgav 47% att de inte 

är beredda att betala mer för en kortare leveranstid. Bara 2 % svarade att de är beredda att 

betala 11-20 % mer. 

 

4.1.3 Kommunikation 

Av de tillfrågade svarade 37 % på fråga 14 (se bilaga 6) att de delvis instämmer med att 

det är viktigt att företaget erbjuder kommunikation genom flera olika kanaler. Samtidigt 

svarade 23 % att de instämmer helt, 25 % hävdade att det inte spelar någon större roll, 7 % 

instämmer i någon mån och 6 % instämmer inte alls. Större delen av de tillfrågade (61 %) 

instämmer helt till att de är viktigt med snabb respons vid kontakt med företaget, 28 % 

instämmer delvis samtidigt som endast 3 % svarade instämmer inte alls (se bilaga 6).  

På fråga 17 (se bilaga 7) tillfrågades respondenterna vilken kommunikationskanal de 

föredrar. Resultatet visade att 64 % föredrar kontakt via e-mail, 56% svarade att de 

föredrar telefonkontakt och 52% svarade att de helst kommunicerar via en chattfunktion. 
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Av de tillfrågade respondenterna svarade knappt hälften (42 %) att de instämmer helt till 

att kommunikation är en viktig faktor vid köpbeslutet, 33 % instämmer delvis och 5 % 

instämmer inte alls. Av kvinnorna har nästan hälften (45 %) svarat att de instämmer helt 

till att kommunikation är viktigt, 35 % instämmer delvis och enbart 4 % instämmer i 

någon mån. Av männen har 40 % svarat att de instämmer helt, 31 % instämmer delvis och 

6 % instämmer inte alls.  

 

4.1.4 Information 
De flesta av respondenterna (72 %) har svarat att de instämmer helt till att det är viktigt att 

informationen på hemsidan är tydlig och 20 % instämmer delvis till påståendet (se bilaga 

8). Information om vad andra konsumenter tycker om produkten anser 26 % vara viktigt, 

samtidigt som 44 % instämmer delvis däremot har endast 4 % svarat att de instämmer inte 

alls till att kundrecensioner är viktiga. Av de tillfrågade har 23 % svarat att de instämmer 

helt till att information om hur man handlar på hemsidan är viktigt, 27 % instämmer delvis 

och 31 % har svarat varken- eller. Enbart 8 % har svarat att de inte instämmer till 

påståendet. 
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Figur 7. Sammanställning av hur kommunikation påverkar köpbeteendet utifrån vad 

samtliga respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna har 

svarat. 
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Figur 8. Sammanställning av hur information påverkar köpbeteendet utifrån vad samtliga 

respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna har svarat. 

 

Vid sammanställning av svaren gällande faktorn information har 40 % av deltagarna 

svarat att de instämmer helt till att faktorn än viktig (se figur 8). Nästan en tredjedel (30 

%) har svarat att de instämmer delvis. Av de deltagande männen har 38 % svarat att de 

instämmer helt, 25 % att de instämmer delvis samt 22 % har svarat varken- eller. Av 

kvinnorna har 43 % svarat att de instämmer helt, 36 % att de instämmer delvis samt att 16 

% har svarat varken- eller. 

 

4.1.5 Design 
Vid frågan om respondenterna vill se bilder på produkten uppgav 83 % att de instämmer 

helt. 11 % angav att de delvis instämmer samtidigt som endast 3 % angav varken eller 

samt att 2% svarade att de inte instämmer alls (se bilaga 9).  

 

Av de tillfrågade ansåg 28 % att de delvis instämmer på att de vill se filmer på produkten, 

23 % svarade att de instämmer helt, 20 % hade ingen åsikt, 20 % svarade instämmer i 

någon mån samtidigt som 9 % svarade att de inte instämmer alls (se bilaga 9). 

 

Fråga 25 (se bilaga 9) handlade om vikten av en tilltalande/professionell design på 

företagets där 43% svarade instämmer helt, lika många (43%) svarade att de instämmer 

delvis. Däremot angav enbart 3% att de instämmer inte alls till påståendet.  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Instämmer inte
alls

Instämmer i
någon mån

Varken- eller Instämmer delvis Instämmer helt

Information
Man Kvinna Samtliga respondenter



 

  26 (60) 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Instämmer inte
alls

Instämmer i
någon mån

Varken- eller Instämmer delvis Instämmer helt

Säkerhet
Man Kvinna Samtliga respondenter

 
Figur 9. Sammanställning av hur design påverkar köpbeteendet utifrån vad samtliga 

respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna har svarat. 

 

Vid sammanställning av svaren visade det att hälften (50 %) av respondenterna ansåg 

design vara en viktig faktor. Vidare svarade 27 % att de instämmer delvis och endast 5 % 

att de inte instämmer alls. Av de tillfrågade kvinnorna svarade hela 56 % att de instämmer 

helt, 28 % att de instämmer delvis och 4 % svarade att de instämmer i någon mån. Av de 

tillfrågade männen svarade 45 % att de instämmer helt, 28 % att de instämmer delvis samt 

11 % att de instämmer i någon mån. Däremot svarade även 7 % att de inte instämmer alls 

till att design är viktigt.  

4.1.6 Säkerhet 
Vid frågan gällande personuppgifter svarade ett flertal (66 %) att de instämmer helt och 

bara 3% uppgav att de inte instämmer till påståendet (se bilaga 10). På frågan, att det är 

viktigt att hemsidan har ett pålitligt intryck, svarade nästan hälften (47 %) att de 

instämmer helt och 30 % uppgav att de instämmer delvis.  
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Figur 10. Sammanställning av hur säkerhet påverkar köpbeteendet utifrån vad samtliga 

respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna har svarat. 
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Figur 10 visar sammanställning av svaren för faktorn säkerhet. Majoriteten (57 %) av de 

deltagande svarade att de instämmer helt till att säkerhet är viktigt. Endast 4 % av alla 

deltagande svarade att de inte instämmer. Av kvinnorna som deltog svarade 62 % att de 

instämmer helt, 19 % att de instämmer delvis samt 17 % som inte hade någon åsikt. 

Majoriteten (54 %) av männen svarade att de instämmer helt, 26 % att de instämmer 

delvis samt att 11 % inte hade någon åsikt.   

4.1.7 Funktionalitet 
Att det är viktigt att det finns flera olika betalningsalternativ ansåg 41% att de instämmer 

delvis till och 35% instämmer helt. Däremot svarade endast 4 % att de inte instämmer alls 

(se bilaga 11). De flesta (68 %) svarade att de föredrar kortbetalning som 

betalningsalternativ. Ungefär hälften (52%) föredrar faktura, 33% angav att de helst 

betalar via direktbetalning, 20% angav att de föredrar swish samt 13% föredrar övriga 

betalningssätt. Övriga betalningssätt respondenterna angav var paypal (se bilaga 12). 

Vid frågan gällande flerspråkiga översättningar svarade majoriteten (36 %) varken- eller 

samtidigt svarade 27% att de inte instämmer alls och endast 6 % svarade att de instämmer 

helt (se bilaga 11). Att hemsidan laddas snabbt vid användning menade 43 % vara viktigt 

då de svarade instämmer helt till påståendet, 38% uppgav att de instämmer delvis, 

samtidigt uppgav 2% att de instämmer i någon mån och enbart 2% att de inte instämmer 

alls. 

 

Fråga 15 (se bilaga 11) handlade om möjligheten till hjälp under köpets gång där 32 % av 

de tillfrågade hävdade att det inte spelade någon större roll med en hjälpfunktion. 

Samtidigt visade undersökningen att ungefär lika många respondenter har svarat 

instämmer i någon mån (24 %) och instämmer delvis (25 %). Enbart 11 % av 

respondenterna hävdade att de instämmer helt och 8 % instämmer inte alls.  

 
Figur 11. Sammanställning av hur funktionalitet påverkar köpbeteendet utifrån vad 

samtliga respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna 

har svarat. 
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Av de tillfrågade respondenterna svarade 24 % att de instämmer helt till att 

funktionaliteten är en viktig faktor vid köpbeslutet, 30 % instämmer delvis och 10 % 

instämmer inte alls (se figur 11). Av kvinnorna har 27 % svarat att de instämmer helt, 29 

% instämmer delvis och enbart 6 % instämmer inte alls. Av männen har majoriteten (32 

%) svarat att de instämmer delvis, 21 % instämmer helt och 12 % instämmer inte alls.  

4.1.8 Enkelhet 
Hela 60 % av respondenterna instämmer helt till att det ska vara enkelt att hitta/navigera 

på hemsidan och 28 % har svarat att de instämmer delvis, däremot har endast 2 % svarat 

att de inte instämmer alls (se bilaga 13). På fråga 31 har majoriteten (35 %) svarat varken- 

eller till påståendet att det är viktigt att kunna använda så få klick som möjligt för att 

genomföra ett köp, vidare svarade 28 % instämmer helt och 27 % instämmer delvis. Att ha 

möjlighet att använda sökmotor för att kunna söka bland produkterna anser större delen 

vara viktigt, där 47 % har svarat att de instämmer helt och 42 % att de instämmer delvis. 

På fråga 33 har lite fler än hälften (51 %) av respondenterna svarat att de instämmer helt 

på att det är viktigt att produkterna är indelade i kategorier på hemsidan. 34 % instämmer 

delvis till påståendet och 3 % instämmer inte alls.  

 

 
Figur 12. Sammanställning av hur enkelhet påverkar köpbeteendet utifrån vad samtliga 

respondenter har svarat och en svarsfördelning av hur man respektive kvinna har svarat. 

 

Sammanställningen av svaren visar att 46% av alla deltagande anser att de instämmer helt 

till att enkelhet är en viktig faktor (se figur 12). En tredjedel (33%) svarade att de 

instämmer delvis samtidigt som enbart 3 % svarade att de inte instämmer alls samt 3 % 

som instämmer i någon mån. Vid ställningstagande till faktorn svarade 46 % av männen 

samt 47 % av kvinnorna att de instämmer helt. Däremot svarade endast 3 % av männen 

samt 1 % av kvinnorna att de inte instämmer alls.  
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4.2 Analys 

Resultatet från enkätundersökningen visar att samtliga faktorer som undersökts har en viss 

påverkan på konsumenternas köpbeslut. I teorikapitlet (se kapitel 2.1) beskriver Collier 

och Bienstock (2006) att kunder utvärderar processen vid orderläggning genom att 

utvärdera design, informationens noggrannhet, säkerhet, funktionalitet och enkel 

manövrering av hemsidan. Turban et al. (2015) beskriver att produkten också har en 

påverkan på kundens köpbeslut. Kommunikation finns inte med som faktor i teorierna 

“Dimensions Process quality” och “Online Consumer Behavior” (se kapitel 2.1 & 2.2), 

däremot beskrivs kommunikation som en faktor i tidigare forskning (se kapitel 1.2), vilket 

har visat sig vara en påverkande faktor i respondenternas köpbeslut även i denna studie.  

 

Utifrån resultatet går det att urskilja vissa skillnader mellan vad respondenterna 

värdesätter mest i sitt köpbeslut, där säkerhet är den viktigaste faktorn (se Tabell 1). Hela 

80 % tenderar att tycka säkerhet är viktigt vid köpbeslutet och endast 7 % tenderar att inte 

tycka att det är viktigt. Enkelhet värdesätter respondenterna näst mest och efter det 

kommer kommunikation. Det går även urskilja att majoriteten av respondenterna för 

respektive faktor tenderar att tycka de är viktiga jämfört med de som tenderar att inte 

tycka de är viktiga. 

 

Faktor Tenderar att tycka det är viktigt Tenderar att inte tycka det är viktigt 

Produkt 65 % 14 % 

Service 56 % 13 % 

Kommunikation 75 % 9 % 

Information 70 % 12 % 

Design 77 % 12 %  

Säkerhet 80 % 7 % 

Funktionalitet 54 % 13 % 

Enkelhet 79 % 6 % 

Tabell 1. Fördelning av hur respondenterna värdesätter faktorerna. 

 

Vid analys av enskilda frågor i resultatet går det att urskilja att störst andel (83 %) 

respondenter anser att det är viktigt att kunna se bilder på produkterna på hemsidan. Det 

påståendet som näst flest svarat att de instämmer helt på är att informationen på hemsidan 

ska vara tydlig. I tidigare forskning (se kapitel 1.2) framkom det i en undersökning att 

priset var avgörande för köpbeslutet. I denna undersökning visar dock resultatet att 58 % 

instämmer helt till att priset är viktigt vid köpbeslutet, samtidigt som det fanns andra 

frågor som fler respondenter ansåg vara viktigare.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visar även att majoriteten föredrar att kommunicera via 

email när de behöver kontakta företaget. Som beskrivits i teorikapitlet (se kapitel 2.3) 
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kommer email på näst sista plats i rikheten av kommunikation, detta eftersom den inte ger 

möjlighet till direkt feedback (Daft, Lengel & Trevino 1987). Telefonkontakt som enligt 

Daft et.al (1987) är en rikare kommunikationskanal kom på andra plats i undersökningen 

efter email. Sambandet med att respondenterna föredrar e-mail som kommunikationskanal 

och samtidigt tycker det är viktigt med snabb respons från företaget kan anses något 

märkligt. Detta eftersom telefonkontakt ger möjlighet till direkt feedback, men inte e-mail.  

 

I teorikapitlet (se kapitel 2) beskrivs det att kön påverkar kundens köpbeteende och att 

män och kvinnor uppfattar köpbeslutet olika, vilket även har visat sig i tidigare forskning 

av Baubonienė och Gulevičiūtė (2006). Resultatet av enkätundersökningen visar att 

männen tenderar att tycka säkerhet är den viktigaste faktorn jämfört med kvinnorna som 

tenderar att tycka design är viktigast (se tabell 2). Tätt efter säkerhet kommer faktorn 

enkelhet, för både männen och kvinnorna, dock tenderar kvinnorna att tycka att säkerhet 

är lika viktig som enkelhet. Följt av detta tenderar kvinnorna att tycka kommunikation är 

viktigt samtidigt som männen värdesätter design före kommunikation. Den faktor som 

män och kvinnor tenderar att värdesätta minst är funktionalitet följt av service. Därpå har 

männen design och kvinnorna produkt. Undersökningen visar på skillnader i resultatet, 

dock är skillnaderna marginella.  

 

 
Man Kvinna 

Faktor 
Tenderar att tycka 

det är viktigt 
Tenderar att inte 

tycka det är viktig 
Tenderar att tycka 

det är viktigt 
Tenderar att inte 

tycka det är viktig 

Produkt 66 % 17 % 68 % 8 % 

Service 60 % 20 % 55 % 12 % 

Kommunikation 71 % 11 % 80 % 4 % 

Information 63 % 15 % 69 % 5 % 

Design 73 % 18 % 84 % 4 % 

Säkerhet 80 % 9 % 81 %  2 % 

Funktionalitet 53 % 26 % 56 % 18 % 

Enkelhet 79 % 8 % 81 % 4 % 

Tabell 2. Fördelning av hur män respektive kvinnor värdesätter faktorerna. 

 

Turban et al. (2015) beskriver att det finns fler faktorer som kännetecknar konsumenten 

och kan ha en inverkan på köpbeslutet. En av de faktorerna som beskrivs är vart 

konsumenten är bosatt.  Respondenter bosatta i en storstad tenderar att tycka att design är 

den viktigaste faktorn till skillnad från respondenter som är bosatta i en mindre stad och i 

en stad som tenderar att tycka säkerhet är den viktigaste faktorn (se tabell 3a & 3b). 

Respondenterna på landsbygden tenderar att tycka kommunikation är den viktigaste 

faktorn. Den faktor som respondenterna i de olika bosättningstyperna tenderar att inte 
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tycka är viktig är för respondenter bosatta på landsbygd och stad service samtidigt som 

den för mindre stad och storstad funktionalitet.   

 

 
Landsbygd Mindre stad 

Faktor 
Tenderar att tycka 

det är viktigt 
Tenderar att inte tycka 

det är viktigt 
Tenderar att tycka 

det är viktigt 
Tenderar att inte tycka 

det är viktigt 

Produkt 64 % 14 % 59 % 6 % 

Service 44 % 28 % 54 % 20 % 

Kommunikation 76 % 12 % 73 % 12 % 

Information 59 % 9 % 69 % 12 % 

Design 58 % 26 % 74 % 12 % 

Säkerhet 70 % 12 % 75 % 8 % 

Funktionalitet 50 % 26 % 55 % 23 % 

Enkelhet 75 % 9 % 73 % 7 % 

Tabell 3a. Fördelning av hur respondenter i olika bosättningstyper värdesätter faktorerna. 

 

 
Stad Storstad 

Faktor 
Tenderar att tycka 

det är viktigt 
Tenderar att inte tycka 

det är viktigt 
Tenderar att tycka 

det är viktigt 
Tenderar att inte tycka 

det är viktigt 

Produkt 71 % 13 % 64 % 15 % 

Service 62 % 20 % 57 % 7 % 

Kommunikation 76 % 5 % 72 % 10 % 

Information 77 % 9 % 76 % 12 % 

Design 86 % 9 % 79 % 3 % 

Säkerhet 87 % 4 % 73 % 5 % 

Funktionalitet 55 % 19 % 47 % 30 % 

Enkelhet 86 % 4 % 73 % 7 % 

Tabell 3b. Fördelning av hur respondenter i olika bosättningstyper värdesätter 

faktorerna. 

 

Vid analys av resultatet på frågan om respondenterna är beredda att betala mer för en 

kortare leveranstid har det visat sig att det finns skillnader beroende på vart konsumenten 

är bosatt (se tabell 4). Av de tillfrågade boende i en storstad var 64 % beredda att betala 

mellan 1-10 % av produktpriset för en kortare leveranstid samtidigt som majoriteten av de 
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bosatta på landsbygden inte var beredda att betala mer. Även respondenter bosatta i en 

mindre stad och i en stad var majoriteten beredda att betala 1-10 % mer.  

 

Svarsalternativ Landsbygd Mindre stad Stad Storstad 

1-10 35 % 50 % 53 % 64 % 

11-20 6 % 8 % 0 % 0 % 

Jag är inte beredd att betala mer 59 % 42 % 47 % 36 % 

Tabell 4. Fördelning av vad bosättningstyperna har för inställning till pris för leveranstid 

 

Vidare analys av sambandet mellan leveranstid och pris visade resultatet att 

respondenterna tycker det är viktigt med en kort leveranstid då 30 % svarat instämmer helt 

och 33 % instämmer delvis. Endast 2 % svarade instämmer inte alls, vilket innebär att 

respondenterna värdesätter kort leveranstid från företaget. Däremot var det enbart 3 % 

som svarade instämmer helt till att betala mer för en kortare leveranstid och 26 % som 

svarat att de inte instämmer alls. Utifrån det resultatet värdesätter respondenterna en kort 

leveranstid men är inte beredda att betala något extra för den. På frågan om hur mycket 

respondenterna är beredda att betala vanligtvis för att få en kortare leveranstid svarade 

däremot 51 % att de kan tänka sig betala 1-10 % samtidigt som 47 % är inte beredda att 

betala mer. 

 

5  Diskussion  
I diskussionskapitlet presenteras först en jämförelse av det resultat som studien genererat mot 

kopplingar till teori och tidigare forskning. Det presenteras också en reflektion över metoden som 

använts i studien och dess lämplighet.   

5.1 Resultatdiskussion 

Turban et al. (2015) och Collier och Bienstock (2006) beskriver olika faktorer som 

påverkar konsumentens köpbeteende och i undersökningen utgicks det från dessa teorier 

vid framtagning av faktorerna produkt, service, information, design, säkerhet, 

funktionalitet samt enkelhet. I vår undersökning visar det sig att samtliga faktorer har en 

påverkan på köpbeslutet vilket stämmer överens med teorin. Den faktor som 

respondenterna anser vara viktigast är säkerhet. Resultatet visar även att kommunikation, 

vilket är en faktor som inte ingår i teorierna “Dimension process quality” och “Online 

Consumer Behavior”, också har inverkan på köpbeslutet och bör därför ses som en 

påverkande faktor. I en studie genomförd av Nguyen, Chang och Simkin (2014) tar de 

däremot upp kommunikation och resultatet visar att det är en viktig faktor då dålig 

kommunikation leder till missnöjda kunder.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att respondenterna vill ha snabb respons vid 

kontakt med företaget men föredrar att kommunicera via e-mail, vilket Daft, Lengel och 

Trevino (1987) beskriver inte är den kommunikationskanal som ger bäst möjlighet för 
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direkt feedback. Telefonkontakt är enligt Daft, Lengel och Trevino (1987) en rikare kanal 

än e-mail och därför borde den vara mer lämplig vid snabb respons.   

 

Turban et al. (2015) förklarar vidare att kundens kännetecken har inverkan på köpbeslutet 

vilket valdes att undersöka vidare i denna studie. Vid insamling av empiri tillfrågades 

respondenterna hur gamla de var då Turban et al. (2015) menar att åldern har en påverkan 

på köpbeslutet. Majoriteten (71 %) av de svarande var i ålderskategorin 18-29 år och de 

övriga ålderskategorierna fick för få svar för att kunna ge representativt urval av den 

population vi syftade till att uttala oss om.  

 

Ett kännetecken som studerades och analyserades var att olika kön, enligt Turban et al. 

(2015) har olika åsikter. I undersökningen var det endast 2 % som uppgav “Annat/Vill inte 

uppge” därmed var det svårt att uttala sig om dessa i ett större sammanhang därmed valdes 

det att endast analysera vad män respektive kvinnor svarat. Vid analys av resultatet 

framgick att kvinnor och män till stora drag är eniga med vad de tycker är de viktigaste 

faktorerna vid köpbeslutet. Enligt Jacobsen (2011) ska man vara försiktig med att 

tillskriva skillnader på mindre än 5-8 procentenheter, i sådana fall är likheten mer 

dominerande än skillnaden. Det identifierades marginella skillnader mellan män och 

kvinnor men då dessa var små kan vi inte med säkerhet fastställa att det är några skillnader 

mellan könen, vilket innebär att vårt resultat inte stämmer överens med teorin. Resultatet 

visar att män värdesätter säkerhet högst och kvinnor design. Teorin visar inte vilken av 

faktorerna som de olika könen anser är viktigast därmed kan det inte dras några slutsatser 

kring om teorin i detta fall stämmer.  

 

Ett annat kännetecken som Turban et al. (2015) tar upp är att konsumentens bosättning har 

inverkan på köpbeslutet. Vid analys av resultatet visar det att det finns skillnader och 

likheter för vad som anses vara viktigt beroende på vart man är bosatt. Majoriteten av 

respondenter bosatta på landsbygden inte är beredda att betala mer för en kortare 

leveranstid samtidigt som majoriteten av respondenter i storstad kan tänka sig att betala 

mer är intressant. Detta kan vara ett tecken på att respondenterna bosatta på landsbygden 

har mer tålamod än övriga respondenter.  

5.2 Metodreflektion 

I undersökningen har en deduktiv ansats använts där syftet är att beskriva hur ett tidigare 

känt fenomen ser ut. Enligt Jacobsen (2011) är den lämplig när forskaren först skaffar sig 

vissa förväntningar för att sedan gå ut och samla in empiri för att kontrollera om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Alternativet hade varit en induktiv 

ansats där forskaren istället går ut i verkligheten nästan utan några förväntningar och 

samlar in empiri, detta formuleras sedan till teorier (Jacobsen 2011). Då undersökningen 

utgick från teorier och tidigare forskning hade vi som forskare vissa förväntningar på hur 

det såg ut i verkligheten därför ansågs den deduktiva ansatsen vara den mest lämpliga att 

använda sig av.  
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En kvantitativ metod kändes mest praktisk för undersökningen eftersom den enligt 

Jacobsen (2011) är lämplig att använda sig av när fenomenet som undersöks är relativt 

klart och det blir även lättare att generalisera resultatet då man kan nå ut till fler 

respondenter. Nackdelen med den kvantitativa metoden är att det finns risk att forskaren 

styr den som undersöks och påverkar vilken information som samlas in. Det som kunde 

gjort undersökningen mer tillförlitlig är att en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod använts, då hade vi även kunnat få med mer öppna svar utan att styra 

respondenterna lika mycket. Däremot hade det varit mer tidskrävande och eftersom arbetet 

var tidsbegränsat kunde det ha påverkat undersökningens kvalitet istället. För 

datainsamling användes enkäter i form av webbenkäter som skapades i Google formulär 

och skickades sedan ut via sociala medier. Användandet av ett bekvämlighetsurval samt 

att enkäten distribuerades via sociala medier kan vara en bidragande faktor till att största 

delen av respondenterna var i åldern 18-29. Hade det istället använts ett urval baserat på 

bredd och variation som säkerställer att samtliga grupper i populationen blir 

representerade (Jacobsen 2011) hade det kanske gett fler respondenter i de övriga 

ålderskategorierna. Trots att enkäten delats ut till samtliga grupper hade det dock 

fortfarande kunnat ge en sned fördelning av svaren eftersom det alltid förekommer bortfall 

men förutsättningarna hade varit bättre.  

 

Frågorna i enkäten utformades med rangordnade svar med en skala 1-5, där 

svarsalternativen var instämmer helt, instämmer delvis, varken-eller, instämmer i någon 

mån och instämmer inte alls. Detta har enligt vår mening gjort resultatet svårt att analysera 

eftersom det kan vara svårt att avgöra huruvida en respondent som svarat 3 är neutral i 

frågan eller kanske inte har någon åsikt. Det var också svårt att avgöra om respondenter 

som svarat instämmer i någon mån är mer positiva än negativa till påståendena. Detta kan 

rikta viss kritik mot utformningen av enkäterna eftersom det analyserade resultatet hade 

kunnat tolkas på flera sätt. Det hade kanske i vårt fall varit lämpligare att välja en skala 1-

3 med svarsalternativen ja, nej och vet ej.  

 

Totalt svarade 109 personer i undersökning varav 97 stycken hade handlat hemelektronik 

på internet tidigare och kunde genomföra enkäten. Enligt Jacobsen (2011) är ett urval på 

mindre än 100 enheter inte tillräckligt för att kunna generalisera resultatet och göra en 

vettig analys av det. Detta är något som gör att undersökningen inte kan generaliseras, 

vilket den syftade till från början. Urvalsmetoden som användes var snöbollsurval valdes 

baserat på resurser i form av tid var begränsat. Jacobsen (2011) menar att risken med 

denna urvalsmetod är att urvalet kan stanna upp och nå en återvändsgränd. Detta var något 

vi fick erfara då det till en början var en hög svarsfrekvens som efterhand avtog och vi var 

därför tvungna att avbryta på grund av att ägna tid till att sammanställa och analysera den 

insamlade empirin.  
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6 Avslutning 
I studien har konsumenters uppfattningar kring deras köpbesluts undersökts när de handlar 

hemelektronik på internet. Undersökningen har utgått från ett antal faktorer vilka är 

produkt, service, kommunikation, information, design, säkerhet, funktionalitet och 

enkelhet. Teorierna “Online Consumer Behavior”, “Dimension process quality” och 

“Media Richness Theory” har använts som teoretiskt stöd för att kunna ta fram de faktorer 

som studerats. Insamling av data har genomförts med hjälp av enkätundersökningar där 

totalt 109 respondenter deltagit. Enkäten konstruerades i Google formulär och skickades 

sedan ut via sociala medier. Den insamlade empirin analyserades med en univariat- och 

bivariat analys. 

6.1 Slutsats 

Resultatet visar att faktorerna produkt, service, information, design, säkerhet, 

funktionalitet samt enkelhet som finns i teorierna “Online Consumer Behavior” och 

“Dimension process quality” har en påverkan på konsumenternas köpbeslut när de handlar 

hemelektronik på internet. Säkerhet visade sig vara den viktigaste faktorn i 

konsumenternas köpbeslut eftersom de värdesatte det allra högst. En faktor som inte fanns 

med i teorierna “Online Consumer Behavior” och “Dimension process quality” men som 

undersökts i tidigare forskning var kommunikation. Resultatet av undersökningen visade 

att kommunikation är ytterligare en faktor som påverkar köpbeslutet. Männen och 

kvinnorna i undersökningen var i stora drag eniga i vilka faktorer som var viktiga och det 

fanns endast små marginella skillnader i deras åsikter. Det märktes viss skillnad i svaren 

baserat på vart konsumenten är bosatt då de faktorer som ansågs viktigast skilde mellan 

bosättningstyperna. Respondenterna boende i storstad ansåg att design var viktigast vid 

deras köpbeslut. Respondenterna bosatta i en mindre stad och stad tyckte att säkerhet var 

viktigast samtidigt som respondenter på landsbygden ansåg att kommunikation var 

viktigast. Därmed går det att se att bosättningstypen påverkar köpbeslutet. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till framtida forskning är att genomföra en liknande undersökning fast med en 

annan urvalsprocess och med en kvalitativ metod där forskaren kan gå in mer utan 

förväntningar för att se om det finns andra faktorer som tillkommit eller behöver bytas ut. 

Det skulle kunna öka validiteten av den här undersökningen. Det skulle även vara 

intressant att genomföra en liknande undersökning fast med inriktning mot en annan 

bransch än hemelektronik för att jämföra och se om det finns likheter och skillnader. 

Ytterligare en intressant del till framtida forskning är att titta på det andra perspektivet, ur 

e-handlaren synvinkel och undersöka samt ta fram en modell för framgångsfaktorer vid 

framtagning av en e-handelsplattform. Eftersom utveckling av e-handel går i snabb fart 

framåt känns det som ett intressant område att forska vidare inom för att se om det sker 

några förändringar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

1. Vilka faktorer är avgörande för dig vid inköpsbeslutet när du handlar 

över internet? Varför? 

2. Upplever du att priset är avgörande vid köpbeslut? Varför/Varför 

inte? 

3. Vilken information anser du är viktig att för att genomföra ett köp? 

Varför är den viktig? 

4. Har språket på hemsidan någon inverkan på ditt beslut? på vilket sätt? 

5. Skulle det underlätta köpbeslutet om det fanns möjlighet att känna 

alternativt prova produkten fysiskt innan köp? På vilket sätt? 

6. Har personlig anpassning av erbjudande någon inverkan på ditt 

köpbeslut eller lusten att komma tillbaka och köpa av samma företag 

igen? Hur påverkar det? 

7. Hur upplever du vikten av att kunna kommunicera med företaget vid 

köp eller efter köp? Finns det några speciella krav på 

kommunikationskanaler? 

8. Hur påverkar hemsidans design och användbarhet köpbeslutet? Om 

det inte påverkar: Varför påverkar det inte? 

9. Hur upplever du att ryktet av ett företag spelar in vid ditt 

inköpsbeslut? 

10. Hur upplever du att företagets hantering av dina personuppgifter 

påverkar ditt köpbeslut? 

11. Hur påverkar betalningssättet ditt köpbeslut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Bilaga 2 - Webbenkät 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

  



 

   
 



 

   
 

 

 

  



 

   
 

 

 

  



 

   
 

 
 

 

 

 

  



 

   
 

Bilaga 3 - Produkt 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva produkt.  

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 

någon mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

6. När jag 

handlar på 

internet är priset 

på produkten 

viktigt för mig. 

0,03 0 0,08 0,32 0,57 

7. Jag skulle 

vilja se, testa 

och känna på 

produkten  

innan jag köper 

den. 

0,06 0,23 0,41 0,21 0,09 

8. För mig är det 

viktigt att det 

finns ett brett  

sortiment av 

produkter. 

0,04 0,06 0,11 0,38 0,4 

 

  



 

   
 

Bilaga 4 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva service. 

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 

någon mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

9. För mig är det 

viktigt med en 

kort leveranstid. 

0,05 0,06 0,27 0,32 0,3 

10. Jag är beredd 

att betala mer 

om företaget 

erbjuder 

en kortare 

leveranstid i 

jämförelse med 

andra företag. 

0,26 0,36 0,25 0,1 0,03 

12. För mig är 

det viktigt att 

företaget 

erbjuder fri frakt 

vid leverans. 

0,05 0,04 0,19 0,36 0,36 

13. För mig är 

det viktigt att 

företaget 

erbjuder fri 

retur.  

0,04 0,03 0,17 0,3 0,46 

 

  



 

   
 

Bilaga 5 – Leveranstid 

Fördelning av svar för fråga 11 gällande pris för kortare leveranstid. 

 

 
 

 

  

51%

47%

2%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 - 10 %

Jag är inte beredd att betala mer

11-20 %

21 - 30 %

31 - 49 %

50 % eller mer

11. För en kortare leveranstid är jag vanligtvis 
beredd att som högst betala:



 

   
 

Bilaga 6 - Kommunikation 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva kommunikation. 

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 

någon mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

14. För mig är det 

viktigt att kunna 

välja mellan flera 

olika 

kommunikationskan

aler om jag vill 

kontakta företaget. 

0,06 0,07 0,27 0,37 0,23 

16. För mig är det 

viktigt att få snabb 

respons vid  

kontakt med 

företaget. 

0,03 0,01 0,06 0,29 0,61 

 

  



 

   
 

Bilaga 7 – Kommunikationskanal 
Fördelning av svar för fråga 17 gällande kommunikationskanal som föredras 

av respondenterna. 

 

 
  

64%

56%

52%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

E-mail

Telefon

Chatt

Övriga

17. Jag föredrar att kommunicera via:



 

   
 

Bilaga 8 - Information 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva information. 

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 

någon mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

18. Att information 

på hemsidan är 

tydlig är viktigt för 

mig. 

0,02 0 0,06 0,2 0,72 

19. För mig är det 

viktigt med 

information om 

vad  

andra konsumenter 

tycker om 

produkten på 

hemsidan. 

0,04 0,09 0,17 0,44 0,26 

20. För mig är det 

viktigt med 

information om hur 

man handlar på  

hemsidan. 

0,09 0,1 0,31 0,27 0,23 



 

  
 

Bilaga 9 - Design 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva design. 

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i någon 

mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

21. Jag tycker det är 

viktigt att se bilder på 

produkten. 

0,02 0 0,04 0,11 0,83 

22. Jag tycker det är 

viktigt att kunna se 

produkten på film ur  

flera vinklar och hur 

den fungerar. 

0,09 0,2 0,2 0,28 0,23 

25. Att hemsidan har en 

tilltalande/professionell 

design är viktigt  

för mig. 

0,03 0,01 0,1 0,43 0,43 

 

  



 

  
 

Bilaga 10 - Säkerhet 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva säkerhet. 

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 

någon mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

23. För mig är det 

viktigt att mina 

personuppgifter inte 

lämnas ut  

till en tredje part. 

0,03 0,02 0,14 0,15 0,66 

24. För mig är det 

viktigt att hemsidan 

ger ett pålitligt 

intryck  

i form av symboler. 

0,05 0,03 0,15 0,3 0,47 

 

  



 

  
 

Bilaga 11 - Funktionalitet 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva funktionalitet. 

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i någon 

mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

26. För mig är det 

viktigt att det finns 

flera 

betalningsalternativ 

att 

välja mellan. 

0,04 0,07 0,13 0,41 0,35 

28. För mig är det 

viktigt att hemsidan 

ger möjlighet till  

flerspråkiga 

översättningar 

0,27 0,17 0,36 0,14 0,06 

29. Jag tycker det är 

viktigt att hemsidan 

laddas snabbt när jag  

använder den. 

0,02 0,02 0,14 0,38 0,43 

15. För mig är det 

viktigt med en 

funktion som ger  

möjlighet till hjälp 

under köpets gång. 

0,08 0,24 0,32 0,25 0,11 

  

  



 

  
 

Bilaga 12 - Betalningsalternativ 

Fördelning av svar för fråga 27 gällande det betalningsalternativ som 

respondenterna föredrar. 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kortbetalning

Faktura

Direktbetalning

Swish

Övrigt

27. Jag föredrar följande betalningsalternativ:



 

  
 

Bilaga 13 - Enkelhet 

Fördelning av svar för frågorna som avser beskriva enkelhet. 

 

Fråga 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 

någon mån 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

30. Jag tycker det 

är viktigt att det ska 

vara enkelt att  

hitta/navigera på 

hemsidan. 

0,02 0 0,1 0,28 0,6 

31. Jag tycker det 

är viktigt att kunna 

använda så få klick 

som  

möjligt för att 

genomföra ett köp. 

0,06 0,04 0,35 0,27 0,28 

32. Jag tycker det 

är viktigt att få 

möjligheten att 

använda en  

sökmotor för att 

kunna söka bland 

produkterna. 

0,02 0,03 0,06 0,42 0,47 

33. För mig är det 

viktigt att 

produkterna är 

indelade i 

kategorier. 

0,03 0,05 0,07 0,34 0,51 

 

  



 

  
 

 


