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Förord 

Genomförandet av denna uppsats och undersökning har varit väldigt lärorikt och trevlig att 

genomföra. Arbetet har från start till mål flutit på bra tack vare dedikerat arbete av författarna 

och en snabb och hjälpsam handledare. Samarbetet mellan de två författarna har varit starkt och 

inga dispyter har uppstått under genomförandet. Genom denna uppsats har författarna skapat en 

bredare förståelse kring hur konsumenters beteende ser ut angående hur konsumenter väljer 

mellan e-handel och den fysiska handeln, samt varför många konsumenter väljer e-handel 

framför den fysiska handeln.  

Processen med uppsatsen och undersökningen har överlag varit effektiv och väl genomförd. Det 

som dock skulle kunnat effektiviseras mer är den tid enkäten var tillgänglig för respondenterna 

online. Här skapades en ledtid, i väntan på svar innan deadline, där författarna kunde 

effektiviserat arbetet. Vid detta tillfälle skulle författarna kunnat genomföra pappersenkäter för 

att nå ut till potentiella respondenter som inte finns tillgängliga genom författarnas egna nätverk. 

Detta hade gett undersökningen en än mer representativ bild av populationen, även om urvalet 

gjordes till just författarnas nätverk.  
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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att förklara vilka förutsättande faktorer (inom konsumentbeteende) som 

avgör varför en konsument väljer E-handel framför fysisk handel. Utifrån syftet formulerades tre 

frågeställningar: varför konsumenter föredrar att använda sig av e-handel, vilka typer av varor 

dominerar inom e-handeln, samt vilka typer av konsumenter väljer e-handel framför fysisk 

handel. För att tolka resultaten har det använts tidigare forskning och teoretiska referensramar 

inom ämnet. Metoden består av en enkätundersökning som delades ut genom sociala medier. 

Enkäten nådde ut till totalt 1190 respondenter där 388 responser mottogs. För att tolka 

enkätundersökningens resultat användes analysverktyget SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Resultatet visade att vid större prisskillnad samt vid bristande tillgänglighet av fysisk 

handel har de flesta konsumenter en preferens mot e-handel. Vidare visade resultatet även att 

vissa typer av konsumenter väljer e-handel framför fysisk handel oberoende av en större 

påverkan av de undersökta faktorerna. Vid undersökningen har det dessutom framkommit att det 

är framförallt shoppingprodukter som dominerar inom e-handel som sättet att konsumera. Med 

dessa resultat framkommer det vilka förutsättande faktorer som avgör varför konsumenter väljer 

e-handel framför fysisk handel. 
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Abstract 

The aim of the study is to explain the underlying factors (within consumer behavior) that help 

determine why a consumer chooses e-Commerce over traditional retail commerce. On the basis 

of this aim three questions were formulated: why a consumer prefers e-Commerce over physical 

retail commerce, what types of goods are dominant in e-commerce, as well as what types of 

consumers choose e-Commerce over physical retail commerce. In order to interpret the results, 

previous research and theoretical references were used. The method consists of a survey which 

was distributed through social media. The survey reached out to a total of 1190 respondents 

while 388 responses were received. To interpret the results of the survey, the analytical tool 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) was used. The results of the questionnaire 

showed that significant differences in product price as well as a lack of presence of the physical 

commerce cause consumers to incline their preference towards e-Commerce. Furthermore the 

results showed that specific types of consumers prefer e-Commerce without relying on a strong 

influence of the factors which have been examined. The study has also shown that it is shopping 

products above all that dominate the e-Commerce as a way to consume. With the help of these 

results emerges an understanding of which prerequisite factors determine why a consumer 

chooses e-Commerce over physical commerce. 

 

Keywords: consumer behavior, commerce, e-commerce, psychology, purchase behavior. 
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1.0 Inledning 

1.1 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av nio delar och innehåller följande kapitel; kapitel ett, inledning som beskriver 

vad studien handlar om med en bakgrundsbeskrivning, problemdiskussion, problemformulering, 

syfte och avgränsningar. Det andra kapitlet är studiens teoretiska tolkningsram som omfattar 

konsumentbeteende och de olika faktorer som undersöks i studien. Uppsatsens tredje kapitel 

redogör för metod och tillvägagångssätt för studiens utförande. Sedan kommer uppsatsens fjärde 

kapitel som är resultat från insamlad data till empirin som följs av uppsatsens femte kapitel som 

är en analys där det empiriska materialet ställs mot den teoretiska tolkningsramen för att besvara 

undersökningens frågeställningar. Uppsatsens sjätte kapitel, en diskussion där slutsatser 

relaterade till den utförda undersökningens syfte presenteras. I ett sjunde kapitel berättar 

författarna av uppsatsen deras egna reflektioner rörande uppsatsen och undersökningen. 

Avslutningsvis, i ett åttonde kapitel ges förslag på vidare forskning relaterat till den 

undersökning denna uppsats berört. Detta följs av det sista kapitlet, kapitel nio, en referenslista. 

1.2 Bakgrund 

Processen för konsumenter att beställa varor ur någon form av katalog kan spåras tillbaka så 

långt som till år 1498 då Aldus Manutius publicerade en katalog där det erbjöds 15 olika böcker 

att köpa på Grekiska och på Latin. Redan på den tiden fanns möjligheten för konsumenter att 

titta i en katalog och beställa hem sin vara utan att behöva köpa den i en fysisk butik 

(McDonough & Egolf, 2002). Detta koncept som senare blev utvecklat till post-order konceptet, 

utvecklades mycket under de nästa århundraden, och under 1950-talet, med uppkomsten av 

kreditkort, blev detta även en kontantlös process. Post-order konceptet utvecklades mycket med 

hjälp av direkt-marknadsföring som för första gången erbjöd människor att få hem reklam om 

specifika varor och sedan kunna beställa dessa utan att behöva lämna sina hem. Konceptet blev 

vidare utvecklat när den revolutionerande portalen internet uppkom och blev tillgänglig för 

allmänheten, dessa två tillsammans gav underlag för skapandet av en helt ny plattform för 

post/katalog försäljning, nämligen e-handeln (McDonough & Egolf, 2002). 

E-handel är ofta ett begrepp som uppfattas som endast processen att köpa och sälja varor eller 

tjänster genom internet. Ofta utförs sådana processer på internetsidor som till exempel Amazon. 

E-handel innebär dock ett bredare koncept som omfattar all elektroniskt förmedlade 

transaktioner mellan en organisation och alla andra parter som den har någon form av kontakt 

med. I en sådan definition anses icke-finansiella transaktioner såsom till exempel kundsupport 

också som en del av e-handeln (Chaffey, 2015). Med andra ord avser definitionen av e-handel 

inte bara processen att köpa eller sälja något genom internet, men även aktiviteter som inträffar 

både innan och efter ett köp mellan involverade parter (Chaffey, 2015). Att sätta fingret på exakt 

var och när e-handeln skapades är svårt, men under 1970-talet fanns företaget Baxter Healthcare 

som anses vara en av de första aktörerna som introducerade e-handel i modern tid (Laudon & 

Traver, 2016; Whiteley, 2000). Företaget Baxter Healthcare introducerade ett system där sjukhus 

kunde beställa om sitt förbrukningsmaterial genom att använda ett modem som var uppkopplat 



 

2 

 

Figur 1.1 Normann (2001) Repositioning of the leading actors (s.42.) 

mot en telefon. Skillnaden mellan detta system och systemen som lade grunden för nutidens e-

handel är uppkopplingen mot internet vilket sätter ett annat datum för ”skapandet” av e-handeln 

(Laudon & Traver, 2016). 

År 1995 anses vara året när nutidens e-handel grundades då företag som AT&T och Volvo 

placerade ut de första reklamannonserna på internet som ledde till försäljning (Laudon & Traver, 

2016). Internet i sig blev tillgängligt för allmänheten i början av 1990-talet. I den stunden fanns 

det inte många uppgifter som kunde utföras med hjälp av det nysläppta verktyget men på grund 

av dess snabba utveckling och tillväxt skapade internet en helt ny plattform för obegränsad 

kommunikation och interaktion. Det tog inte lång tid innan ett flertal företag upptäckte vilka 

möjligheter den nya plattformen erbjöd och började därför investera mer och mer i att utveckla 

teknik och system som använde sig av just internet. Tiden mellan år 1995 och 2000 var tiden då 

e-handeln och internet sammanflätades och hade sin uppstart med explosiv tillväxt och 

innovation. Samtidigt som fler och fler företag började investera i att skapa sin närvaro online 

var det fler och fler människor som fick tillgång till internet vilket skapade en stor och öppen 

marknad för alla att ta del av (Fletcher, Bell och McNaughton, 2004). Åren 2001 till 2006 var e-

handelns stora sammanslagning mellan den virtuella- och realistiska verkligheten då mer 

komplexa produkter började erbjudas för att substituera den traditionella fysiska handeln 

(Laudon & Traver, 2016). Det 

var under denna period som 

digitaliseringen och 

dematerialiseringen förekom. 

Digitaliseringen innebar 

skapandet och införandet av 

teknik som möjliggjorde ett 

skifte från det fysiska till det 

virtuella. Området som 

påverkades mest av detta var 

information och processen att 

dela information som nu inte behövde vara i fysisk form utan kunde istället skickas med oändlig 

hastighet i en helt dematerialiserad form. Detta skapade i sin tur möjligheten för globalisering av 

marknader som introducerade det lokala till det globala (Normann, 2001). 

Figur 1.1 illustrerar skiftet där digitaliseringen och dematerialiseringen orsakar att handeln 

transformeras. Det lokala skiftar mot det globala som inte har geografiska restriktioner samt att 

fysiska tillgångar blir till dematerialiserade virtuella tillgångar (Normann, 2001). I verkligheten 

kan ett sådant skifte ses i förändringen av företags strategier som har möjligheten att genom 

användning av digitaliserade och dematerialiserade verktyg nå ut till en mycket större publik 

samt att skära ner på sina kostnader. Perioden efter 2006 som är den nuvarande perioden har 

utvecklat dessa virtuella och dematerialiserade verktyg så pass mycket att de nu blivit de 

drivande faktorerna som allt annat måste anpassa sig efter. En stor förändring inträffade just år 
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2007 i och med att teknik utvecklades och smartphones blev tillgängliga. Dessa medförde en 

mycket enkel och tillgänglig tillgång till internet som de flesta kan ta del av vilket orsakade en 

stor utveckling och investering i e-handel där företag började erbjuda ännu fler produkter till 

ännu fler konsumenter (Laudon & Traver, 2016). 

1.3 Problemdiskussion 

Utvecklingen av e-handel har varit enorm de senaste 10 åren. I dagsläget har e-handel med hjälp 

av teknikens utveckling (internet, smartphones, surfplattor) gjort att e-handel har blivit rörlig och 

tillgänglig i princip överallt. Fler och fler människor och företag använder sig av internet och e-

handelsplattformen eftersom det ständigt utvecklas billigare och smidigare sätt att ta del av e-

handeln samt att den är tillgänglig närsomhelst och varsomhelst. Nu dyker det hela tiden upp 

företag och märkesvaror som är helt e-handelsbaserade, vilket har gjort att traditionella 

handelskedjor har blivit tvungna att utvidga sitt område och anpassa sig till e-handelsplattformen 

för att inte förlora marknadsandelar (Laudon & Traver, 2016). 

E-handeln som nu funnits i lite över 20 år är fortfarande i början av sin livscykel vilket kan 

betecknas som e-handelsrevolutionens utvecklingsstadium. Analytiker förutspår ökningar i 

användning av e-handeln de kommande åren, samt att e-handeln så småningom kommer att ha en 

påverkan på all traditionell handel globalt (Chaffey, 2015). Detta kan slutligen leda till att handel 

generellt runt år 2050 kommer att vara mest e-handel. Kan e-handel verkligen fortsätta växa som 

den gjort i 20 år och eventuellt ta över den traditionella handeln i framtiden på grund av att 

människor föredrar den? (Laudon & Traver, 2016). Även fast det nu är ett stort antal människor 

som gärna använder e-handel så finns det fortfarande människor som väljer att vända sig till den 

traditionella handeln. Detta kan bero på personliga preferenser eller en mängd andra faktorer som 

påverkar dessa människor och gör att de väljer traditionell handel över e-handeln (Laudon & 

Traver, 2016). Vad det är som gör att människor väljer det ena över det andra kan bero på interna 

intränade beteendemönster och rutiner som gör att människor gör som de gjort tidigare utan att 

ändra på detta. Människor kan dock i största grad även påverkas av externa faktorer som gör att 

ett specifikt beslut tas. I frågan om användning av traditionell handel eller e-handel kan både 

interna och externa faktorer vara anledningen till människors val. När det kommer till just 

konsumtion finns vissa generella faktorer som har en större inverkan på människors val. Sådan 

information kan vara av stor nytta för företag, framförallt marknadsförare, som då kan enklare 

rikta sina produkter åt specifika målgrupper som eventuellt har större eller mindre tendenser att 

använda sig av e-handel eller traditionell handel (Stephens, 2017). Utvecklingen av den moderna 

e-handeln har visat sig vara stor och har haft inverkan på företag generellt på grund av 

dematerialiseringen och globaliseringen. På grund av detta är det viktigt att aktörer för sin egen 

skull hänger med i utvecklingen. Aktörer som misslyckas att följa utvecklingen borde vara 

medvetna om att det snabbt kommer att finnas andra aktörer på den nu globaliserade marknaden, 

som inte har samma gränser som tidigare marknader, som kommer att ta till sig de 

marknadsandelar en aktör går miste om (Normann, 2011). 
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1.4 Problemformulering 

Vilka typer av konsumenter väljer e-handel framför fysiska butiker? 

Varför föredrar konsumenter att använda sig av e-handel? 

Vilka typer av varor dominerar inom e-handel som sättet att konsumera? 

1.5 Syfte 

Syftet är att förklara vilka konsumentbeteendefaktorer som förutsätter val av e-handel framför 

fysisk handel. 

1.6 Avgränsningar 

Aktuell studie avser att undersöka konsumentbeteende i relation till handel och e-handel i 

Sverige. Målet med studien är inte att jämföra konsumentbeteendet i olika länder vilket gör att 

denna avgränsning blir självklar. Ytterligare kommer studien att lägga fokus på ett antal utvalda 

faktorer som anses vara grundläggande i skapandet av förutsättningar för konsumenters val 

mellan traditionell fysisk handel och e-handel. Detta motiveras med medvetenheten om att det 

finns nästintill obegränsat med faktorer som kan påverka en konsument i sitt val mellan fysisk 

handel och e-handel vilket gör att en ram för utförandet måste sättas. Vidare är en avgränsning 

att studiens respondenter är användare av sociala medier vilket motiveras med att studiens 

enkätundersökning presenteras för konsumenter just via sociala medier. 
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2.0 Teoretisk referensram 

2.1 Konsumentbeteende 

Människor har ofta olika rutiner och tillvägagångssätt när de på morgonen stiger upp och gör sig 

i ordning för dagen. Många stiger upp, bäddar sängen, duschar, klär på sig och häller upp en 

kopp kaffe för att sedan äta frukost. Alla processer och rutiner som genomförs dagligen är 

intränade beteendemönster och de flesta av dessa rutiner kräver produkter från tillverkare och 

företag. Förstår företagen som säljer produkterna hur, var och när de används kan det vara till 

stor fördel för företagen (Stephens, 2017; East, Vanhuele & Wright, 2013). 

Konsumentbeteende handlar om att förstå konsumenters köpbeteende och användning av 

produkter och hur dessa produkter påverkar det dagliga livet för konsumenterna. Detta berör 

processer som tillfredsställer konsumenter, så som köp och avyttring av varor och tjänster samt 

andra likvärdiga aktiviteter (Noel, 2009; East, Vanhuele & Wright, 2013). Konsumentbeteende 

kan dock beskrivas olika eftersom det innefattar flera olika perspektiv så som ekonomiskt, 

psykologiskt, sociologiskt samt antropologiskt. Det ekonomiska perspektivet på 

konsumentbeteende innebär att det finns ett driv och en strävan hos företagen att förstå 

konsumenters beteende för att kunna maximera nyttan för konsumenterna genom att ge dem så 

mycket värde som möjligt för priset på produkterna. Psykologi spelar även en stor roll i 

beteenden hos oss människor, företagen kan i stor utsträckning lyckas få oss att tycka om vissa 

produkter eller varumärken mer än andra bara genom psykologi. Psykologi kan därför anses som 

en påverkande faktor både för företag och konsumenters beteenden (Stephens, 2017). 

Stephens (2017) menar att på grund av de olika perspektiven så finns det flera olika aspekter som 

påverkar beteendet hos konsumenter, dessa beteenden kan ses som faktorer som påverkar 

konsumenten i dess köpprocess och dessa faktorer är olika från konsument till konsument. Olika 

livsstilar innefattar olika beteenden vilket resulterar i att troligtvis finns lika många aspekter som 

påverkar konsumenternas beteende som det finns livsstilar och intressen (Stephens, 2017). Det 

finns dock några generella faktorer som anses vara av större vikt när det gäller vad som påverkar 

en konsuments beteende i relation till konsumtion. Dessa faktorer är pris, klimatpåverkan, 

tillgänglighet och sortiment (Stephens, 2017; Foxall, 2015; Noel, 2009; East, Vanhuele & 

Wright, 2013; Bjärvall, 2015). 

2.1.1 Pris 

Grunderna i ekonomin säger att ett pris på en vara speglas i den efterfrågan som skapas av 

konsumenter (Foxall, 2015). Priset är en viktig faktor för de allra flesta konsumenter och 

påverkar därför konsumenternas beteende i stor utsträckning (Noel, 2009; Wadhwa & Kuangjie, 

2015; East, Vanhuele & Wright, 2013). Det är inte ovanligt att konsumenter bedömer produktens 

kvalitet utefter det pris produkten har vilket innebär att om två identiska varor har olika 

prisbilder kan det mycket väl vara den dyrare vara som säljer bäst (Foxall, 2015; Noel, 2009; 

East, Vanhuele & Wright, 2013). Samtidigt om ett pris på en produkt är lägre än vad 

konsumenten förväntat sig ökar konsumentens intresse att köpa oavsett kvaliteten på produkten. 

Konsumenters beteende har förändrats från att tidigare oftast köpa det billigaste, för att få stor 
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kvantitet, till att idag istället köpa dyrare för att hoppas få bättre kvalitet. Konsumenter är även 

mer benägna att betala ett extra högt pris om det finns möjlighet att få produkten snabbt 

tillhanda. Detta fenomen är dock inte applicerbart på alla sorters varor, då det finns en strävan 

hos konsumenter att känna att de gjort bra köp och därför valt att köpa billigare alternativ 

(Foxall, 2015; Noel, 2009; Wadhwa & Kuangjie 2015; East, Vanhuele & Wright 2013).  

Psykologiska faktorer är viktiga när det gäller priser, att sätta ett pris som slutar på en udda 

siffra, så som 5, 9 och 99 istället för 10 och 100kr vilket gör att konsumenter känner att de gjort 

ett klipp, framför när priserna är nedsatta från ett ordinarie pris till ett lägre, som slutar på 5 eller 

9 (Foxall 2014; Wadhwa & Kuangjie 2015). Denna psykologi fungerar än mer kraftfullt idag 

tack vare möjlighet av prisgranskning som idag finns, där en skillnad på en krona kan ge 

försäljningsfördelar till företaget då priset visas som det lägsta, även om en skillnad på en krona 

inte spelar någon roll i det stora hela för konsumenterna. En liknande strategi, som tydligt 

förändrar konsumenternas beteende är reor. Så fort det sitter en röd prislapp med ett sänkt pris, så 

blir konsumenter mer intresserade av produkten, även om de egentligen inte tänkt köpa 

produkten i fråga (Foxall 2014; Noel 2009; Bjärvall 2015; Wadhwa & Kuangjie 2015). 

Konsumenter konsumerar olika mycket beroende på inkomst, kultur och social klass. De med 

lägst inkomst betalar generellt mer för sina matvaror än vad medelklassen gör. Detta beror på att 

de konsumenter med låg inkomst inte har tillgång till lågpriskedjorna i samma utsträckning då 

dessa varuhus ofta är placerade på områden som kräver transportmedel för att besöka. Då dessa 

konsumenter inte äger bilar eller andra transportmedel i samma utsträckning som medelklassen 

så blir det problematiskt för den klass som skulle gynnas mest av lågpriskedjorna att få tillgång 

till dem (Noel, 2009; Foxall, 2015). Medelklassen och överklassen konsumerar ofta varor för att 

visa just vilken klass de tillhör, dessa köp kan vara tillexempel exklusiva bilar, nya 

mobiltelefoner och liknande produkter (Noel, 2009). 

Att olika varumärken påverkar konsumenterna är inget nytt, inte heller att välkända varumärken i 

regel är dyrare än mindre kända är nytt. Det finns dock flera studier som visar att konsumenter är 

villiga att betala ett högre pris för en produkt med ett bra varumärke jämfört med en likadan 

produkt utan ett känt varumärke. Detta kan bero på olika aspekter men vanligtvis beror det på att 

konsumenten antingen är varumärkeslojal eller att konsumenten vill visa status och klass. Det 

behöver därför inte vara någon skillnad på produkterna i sig, bortsett från att ett välkänt 

varumärke applicerat sig logotyp på produkten och höjer priset med X antal. Det finns dock även 

varumärken som är starkt förknippade med kvalitet, vilket gör att det högre priset accepteras i en 

högre utsträckning av konsumenterna kronor (Stephens 2017; Bjärvall 2015; Noel 2009; Foxall 

2014). 

2.1.2 Klimatpåverkan 

Att klimatet utsätts för stora prövningar på grund utav världens konsumtion är något de allra 

flesta tagit del av genom nyheter och liknande. Konsumtionen idag är alldeles för hög för att vår 

planet kan reproducera i den takt vi konsumerar. Genomsnittspersonen i världen använder idag 

ca 1,6 jordklots kapacitet per år, i Sverige använder vi 4st jordklot, alltså en kraftig 
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överkonsumtion. En viss procent av den totala konsumtionen är dock nödvändig för oss. Vi 

behöver en viss mängd livsmedel och andra varor och produkter för att överleva men den 

överkonsumtion vi idag har tar död på oss själva. Haven bli överfyllda med produkter vi 

använder och sedan slänger när vi använt dem klart samt att föroreningar och gifter hamnar 

direkt i naturen (WWF 2016). Konsumtionen i världen är så stor att det är den faktor av alla som 

är mest destruktiv för miljön (Bjärvall, 2015). Det är viktigt att konsumenterna faktiskt inser vad 

som händer runt om i världen och börjar agera innan det är för sent (WWF, 2016). Konsumenter 

är ofta medvetna om den klimatpåverkan som idag sker genom den dagliga konsumtionen, men 

att etiken hos konsumenterna inte är nog hög för att verkligen ta klimatförändringarna i 

beaktning i den utsträckning det skulle behövas. Klimatpåverkningarna som idag finns är såklart 

inte enbart konsumenternas fel, producenterna är också en påverkande faktor (Wells, Pontig & 

Peattie, 2011; Bjärvall, 2015). Skulle producenterna enas om att inte vara lika vinstdrivna och 

istället fokusera på att rädda miljön skulle detta få stora positiva effekter. Skulle det enbart finna 

klimatsmarta produkter att konsumera skulle den lilla prisökningen bli överskådlig och 

accepterad då konsumenterna skulle förstå att det finns en positiv bakomliggande orsak till 

prisökningen (Bjärvall, 2015). 

Som tur är finns det många som arbetar för att motarbeta den negativa klimatpåverkansspiralen 

vi idag befinner oss i. Det produceras mer ekologisk mat än aldrig förr, produkter är mer 

energisnåla är tidigare och diskussionen om klimatpåverkan och miljö är större än aldrig förr. 

Tyvärr är merparten av konsumenterna inte villiga att betala några kronor extra för ett grönare, 

ekologiskt och mer hållbart alternativ, eftersom de flesta konsumenter alltid jagar ett så lågt pris 

som möjligt (Bjärvall 2015; WWF 2016). Att klimatet påverkar många konsumenter är rätt men 

ju fler konsumenter som tänker klimatsmart desto längre kommer vår miljö och vårt klimat orka 

stå emot de prövningar de dagligen utsätts för. Ju högre utbildning konsumenter har desto mer 

benägna är de att tänka klimatsmart och konsumera bättra produkter. Konsumenter är idag inte i 

tillräcklig utsträckning villig att betala de extra kronorna för ett klimat-smartare alternativ, utan 

väljer ofta hellre ett billigare pris som är ett sämre alternativ för miljön. Ett lite högre pris på 

konsumtionsvaror bör vara en acceptabel insats för konsumenter, då det hjälper oss som lever 

idag och framförallt våra åkommor till ett friskare och hälsosamt liv (Wells, Ponting & Peattie, 

2011). Överkonsumtionen som finns i dagsläget kan inte fortsätta, konsumenter och producenter 

måste tillsammans jobba för klimatet och miljön. Konsumenter och producenter måste ändra sitt 

beteende från vinstmaximering och överkonsumtion för att få en rätsida på de problem som för 

var dag försämras. Det låga priset på varor och produkter kostar miljön mer än det kostar 

plånboken (WWF, 2016; Bjärvall, 2015; Wells, Ponting & Peattie, 2011). 

2.1.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är för många konsumenter väldigt eftertraktat men kan innebära olika saker från 

konsument till konsument. Något som dock tydligt påvisats är att den digitala utvecklingen som 

skett bidrar till utvecklad tillgänglighet för konsumenter. Konsumenter kan nu handla enkelt från 

andra länder, vilket har gjort att det nu finns en gränslös marknad på ett helt annat sätt än 

tidigare. Detta gör att den totala marknaden utökas kraftigt för de konsumenter som kan ta del av 
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de fördelar detta innebär. Digitaliseringens påverkan driver därför konsumtionen framåt, tekniska 

lösningar så som Swish, Paypal och andra banktjänster online har medfört att konsumenterna inte 

behöver fundera någonting på eventuella växlingskurser för valuta eller liknande, detta sker nu 

automatiskt (Bjärvall, 2015; Noel, 2009). 

Tillgängligheten kan ses som positiv för både e-handeln och de fysiska butikerna, då e-handeln 

egentligen har öppet dygnet runt, alla dagar om året, medan de fysiska butikerna vanligtvis har 

fasta öppettider. Fysiska butiker kan dock erbjuda att få prova kläder, känna på produkter m.m. 

därför är det viktigt för många konsumenter att båda alternativen finns tillgängliga (Handbury & 

Weinstein 2015; Chernev, Mick & Johnson 2003). Hur som helst, denna utökade marknad och 

tillgänglighet innebär att det finns en stor mängd producenter att handla ifrån vilket generellt 

betyder ett lägre pris (Bjärvall 2015; Noel 2009; Foxall 2014; Handbury & Weinstein 2015; 

Chernev, Mick & Johnson 2003). Dagens tillgänglighet till produkter har förändrat köpbeteendet 

i stor utsträckning hos konsumenterna. Idag är det tack vare flertalet olika internetsidor möjligt 

att köpa produkter från länder som det tidigare var väldigt komplicerat att handla ifrån. 

Marknaden har på detta sätt öppnats upp och den globala marknaden har fått en helt annan 

betydelse än tidigare i och med den ökade tillgänglighet som uppstått för konsumenter världen 

över. I och med e-handelns explosionsartade framsteg finns nu många företag som bara finns 

inom e-handeln, alltså inte har någon fysisk butik. Dessa företag kan vanligtvis pressa priserna 

mer än de som har fysiska butiker tack vara lägre kostnader vilket konsumenter generellt tycker 

är bra (Noel 2009; Stephens 2017). All tillgänglighet behöver dock inte vara positiv för 

konsumenterna utan att konsumenter i stor utsträckning tycker det blir svårare att ta ett köpbeslut 

om tillgängligheten på produkter är stor (Chernev, Mick & Johnson, 2003). 

Tillgängligheten på produkter är generellt bättre i städer än ute på land- och glesbygd, vilket talar 

för att konsumenter som bor i lands- och glesbygd är mer benägna att handla online då 

tillgängligheten där är så pass mycket större (Handbury & Weinstein 2015).  

All denna utökade tillgänglighet har bidragit till att konsumenter har ändrat sitt köpbeteende i 

form av att vi tidigare inte hittat en vara vi tänkt köpa och därför avstår just det köpet. En annan 

situation är den som uppstår i form av produkter vi inte tidigare förstått att vi behöver som 

företag i dagsläget försöker trycka fram genom reklam som skapar en vilja att konsumera dessa 

produkter. Tillgängligheten på produkter har på så vis ökat konsumtionen i världen drastiskt i 

och med de utökade handelsmedlen så som internet och andra olika tekniska uppfinningar som 

underlättar för konsumenterna att fortsätta konsumera utan några större problem (Bjärvall 2015; 

Chernev, Mick & Johnson 2003). 

2.1.4 Sortiment  

Ett brett sortiment är ofta uppskattat av konsumenter, men blir sortimentet för stort så kan det bli 

svårt för konsumenterna att välja vilken produkt de vill köpa. Skulle konsumenterna anse att 

sortimentet är för lågt tenderar de att söka sig till andra butiker med ett större sortiment 

(Chernev, Mick & Johnson 2003; Noel 2009). Samma sak gäller när en producent eller försäljare 

väljer att förändra sortimentet, då finns det en risk att konsumenterna blir förvirrade över det nya 
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sortimentet och väljer därför att köpa av någon annan butik som har kvar det gamla sortimentet. 

På så vis är det viktigt att erbjuda mer än en produkt men att det samtidigt inte bör erbjudas för 

många olika varianter av liknande produkter då det mest bara förvirrar konsumenten. Trots det 

vill vanligtvis konsumenterna ha tillgång till ett stort sortiment att välja mellan (Chernev, Mick 

& Johnson 2003; Noel, 2009). Storleken på sortimentet påverkar konsumenternas beteende på 

det sättet att konsumenter tenderar att vilja ha ett stort sortiment när det gäller produkter som inte 

är speciellt attraktiva, medan ett mindre sortiment efterfrågas på mer attraktiva produkter. Det 

betyder att konsumenter föredrar små men specificerade sortiment när det gäller mer attraktiva 

produkter, så som dyrare kvalitetsprodukter och tenderar att vilja ha ett stort sortiment av 

exempelvis kakor att välja mellan. Konsumenter reagerar även positivt på ett sortiment som både 

erbjuder låg- och högprisalternativ, oavsett om sortimentet är stort eller litet (Chernev & 

Hamilton 2009). 

För många konsumenter är det viktigt att ha möjligheten att ta på de produkter som konsumenten 

tänkt köpa. Därför tenderar många konsumenter att köpa vissa produkter i fysiska butiker 

framför online butiker när det gäller vissa specifika produkter. Detta är ofta produkter så som 

badlakan, sängkläder, kläder m.m. Detta har dock flera e-handlare löst genom att erbjuda fri frakt 

och fri retur på deras produkter, vilket gör det möjligt för konsumenterna att testa kläderna 

hemma istället för i den fysiska butiken. Det finns även andra produkter som konsumenter inte 

behöver se eller känna på för att konsumera. Det är normalt sett produkter som tydligt går att 

specificera genom ord och vanligtvis har ett liknande utseende som andra produkter inom samma 

sortiment. Detta kan vara produkter så som dator, tv-spel och andra elektroniska produkter 

(Stephens, 2017). Ett stort sortiment behöver varken betyda höga eller låga priser då det helt och 

hållet beror på vad sortimentet består utav. På så vis blir det svårt att säga att det ena eller det 

andra är bättre respektive sämre (Chernev, Mick & Johnson 2003; Chernev & Hamilton 2009).  

2.1.5 Konsumenters bakgrundsfaktorer 

Konsumenter kan ta olika beslut i sina köp beroende på faktorer som ligger i konsumenternas 

individuella bakgrunder. Mer specifikt kan faktorerna ålder, kön, utbildning samt familj ha en 

betydelsesful påverkan på hur konsumenter gör sina beslut om köp och konsumtion (East, 

Vanhuele & Wright, 2013; Noel, 2009, Foxall, 2015). 

Ålder 

Eftersom tiden går och konsumenter åldras förändras deras behov och intressen. Aktiviteter, 

kläder, elektronik etc. skiljer sig mellan yngre och äldre konsumentgrupper vilket innebär att 

deras köpbeslut och beteende som konsumenter är annorlunda. Förändringen i behov och 

efterfrågan är en naturlig process och måste tas hänsyn till av marknadsförare för att kunna rikta 

rätt produkter till rätt åldersgrupper (Noel, 2009). 

Kön 

När ett företag vill rikta en vara eller en tjänst till konsumenter är det viktigt för dem att ta 

hänsyn till konsumenternas kön. Över de senaste 60 åren har linjerna som förut separerade 

könsrollerna tydligt blivit mycket mer abstrakta, men även fast män och kvinnor i dagsläget tar 
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på sig roller som förut ansågs som menade för motsatte könet finns det fortfarande skillnader på 

hur människor av olika kön beter sig som konsumenter (Noel, 2009). 

Utbildning 

Generellt sett anses det att ju högre utbildning en människa har ju större är antagandet att denna 

människa jobbar med en profession som ger den en högre inkomst. Historia visar att människor 

som skaffar sig en universitetsutbildning påverkas i stor grad i deras framtida inkomstnivåer som 

leder till upphöjning i social klass. Detta medför förändringar i beteende som konsumenter 

eftersom en högre inkomst möjliggör för en människa en ny nivå att konsumtion (Noel, 2009). 

Familj 

Många beslut inom köp och konsumtion har möjligheten att påverkas starkt av behov och 

nödvändigheter av en människas familjemedlemmar. Familj kan delas upp och kategoriseras på 

många olika sätt, ett av dessa är att ha två perspektiv där det ena handlar om ursprungsfamilj 

medan den andra om utbredningsfamilj. Ursprungsfamilj avser den familj en människa föds till 

(t.ex. mor, far, bror/syster) medan utbredningsfamilj innebär den familj som en människa själv 

lägger grund för (t.ex. fru/make, barn). En utbredningsfamilj har visat sig innebära mycket 

gemensam planering och beslutsfattande om både monetära och andra resurser. Båda 

perspektiven har inslag av det som kategoriseras som kärnfamilj vilket är en människas närmsta 

familj som sträcker ut sig över två generationer. I beslutsfattande i frågan om konsumtion riktar 

en konsument sig ofta först till sin kärnfamilj för råd om ett köp (Foxall, 2015). 

2.2 Typer av konsumentprodukter  

Konsumentprodukter definieras som varor och tjänster som köps av konsumenter för egen 

personlig användning. Dessa produkter delas upp i olika kategorier beroende på hur konsumenter 

köper produkterna i varje kategori (Armstrong, Kotler, Harker & Brennan, 2015);  

Bekvämlighetsprodukter 

Bekvämlighetsprodukter innebär varor och tjänster som konsumenter köper ofta och utan större 

tankar om jämnföring eller nödvändighet. Denna kategori omfattar produkter som har ett lågt 

pris och som konsumenter har en efterfrågan för dagligen. Exempel på bekvämlighetsprodukter 

är mjölk, bröd, godis, tvättmedel, tidning, klippning hos frisör etc etc. 

Shoppingprodukter 

Shoppingprodukter avser varor och tjänster som konsumenter köper mer sällan än 

bekvämlighetprodukter och där de ofta tänker på och jämför kvalitet och pris. Vid införskaffning 

av shoppingprodukter lägger konsumenter ner mer tid på att få till sig information om 

produkterna för att göra det rätta valet. Exempel på shoppingprodukter är kläder, möbler, hyra 

hotellrum, flygbiljetter etc etc.  

Specialprodukter 

Specialprodukter innebär varor och tjänster som konsumenter lägger ner specifik tid på att köpa. 

Det är produkter som ger unika lösningar eller är av speciellt varumärke, även kallade 

lyxprodukter. Konsumenter lägger oftast inte ner tid på att jämföra specialprodukter, men söker 

istället en producent som kan leverera precis det som konsumenten söker efter. Exempel på 
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specialprodukter är specifika eller unika bilmärken, varumärkeskläder, specifika medicinska 

tjänster, juveler etc etc. 

Osökta produkter 

Osökta produkter avser varor och tjänster som konsumenter inte är underrättad om eller som 

konsumenter mycket sällen tänker på att köpa. Till denna kategori anses ofta innovativa 

produkter när de är i ett tidigt stadium i sin produktlivscykel tills dessa marknadsförs och blir 

socialt accepterade i en av de tre föregående kategorierna. Exempel på osökta produkter är 

livförsäkring, tidiga begravningsplaner, brandsläckare, hemlarm etc. etc. 

(Armstrong et al., 2015). 
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3.0 Metod 

3.1 Kvantitativ forskning 

En kvantitativ undersökning syftar till att mäta eller förklara ett visst sammanhang mellan olika 

variabler, exempelvis genom en deduktiv ansats. En deduktiv ansats betyder att en undersökning 

grundas på en teoretisk insamling inom undersökningsområdet. Därefter görs en 

operationalisering för att utifrån teori kunna skapa frågor som sedan ska kunna göra hela 

materialet mätbart. Efter det empiriska materialet samlats in analyseras denna och jämförs med 

den teoretiska bakgrunden för att sedan presentera resultat och slutsatser (Bryman & Bell 2013). 

3.1.1 Applicering av kvantitativ forskning 

I denna undersökning har en kvantitativ forskning genomförts beträffande konsumenters 

beteende inom handel och e-handel. Forskarna har på så vis börjat med att läsa in sig på 

teoretiska begrepp inom undersökningsområdet för att skapa sig en bild om 

undersökningsområdet. Teorin har i sin tur stått till grund för den operationalisering som 

genomförts för att skapa relevanta frågor till den enkät som använts vid insamling av empiriskt 

material. Enkätens responser har analyserats både mot den teoretiska referensramen och via 

programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att på ett reliabelt sätt visa 

resultatet och de dragna slutsatserna från undersökningen. 

3.2 Operationalisering 

För att generera empiriskt material till denna undersökning används enkäter och för att skapa 

frågor som berör ämnet har dessa skapats utifrån den teori som tidigare presenterats. Detta 

genomförs genom en operationalisering, som beskriver kopplingen mellan teori, frågor och det 

insamlade empiriska materialet. En operationalisering visar på så vis hur bredare ämnen har 

brutits ner i den teoretiska referensramen. Genom dessa steg kan frågor relaterade till 

undersökningssyftet formuleras. En väl genomförd operationalisering bidrar därför till att både 

reliabiliteten och validiteten i undersökningen stärks (Bryman & Bell 2013).  

3.2.1 Applicering av operationalisering 

I denna undersökning har enkäter använts som empiriinsamlingsmetod, en operationalisering har 

legat till grund för att framställa relevanta frågor sett till undersökningssyftet. 

Operationaliseringen har använts för att på ett effektivt sätt visa de nedbrytningar som skett i den 

teoretiska referensramen för att kunna framställa relevanta frågor till undersökningen. För att 

styrka teorins koppling till de slutgiltiga frågorna presenteras även referenser från teorins 

referensram. Hela operationaliseringen presenteras i Bilaga 1. 

3.3 Enkät 

En enkät är ett frågeformulär som kan användas för att få in statistik eller data för ett utvalt 

undersökningsområde och innebär att alla respondenter får samma frågor så att samma typ av 

data samlas in. Enkäter beskrivs även som ”ett frågeformulär som respondenterna fyller i på 

egenhand” (Bryman och Bell 2013, s. 715) vilket innebär att respondenterna är helt fria i sina 

svar inom ramarna för enkäten och de svarsalternativ som finns. Enkäter väljs att användas när 
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frågeställaren vill att respondenten ska ha god tid på sig att tänka igenom sina svar innan dessa 

skrivs ner. Det viktigaste av allt är att det först och främst måste fastställas vad enkäten ska mäta, 

och detta måste presenteras i början av enkäten på ett sådant sätt att alla respondenter tolkar 

frågorna på samma sätt. Enkäter distribueras oftast på antingen papper eller dator genom internet 

(Kylén, 2004; Bryman & Bell, 2013). 

3.3.1 Utformning av enkät 

Vid utformning av en enkät på dator är det viktigt att enkäten utformas enligt undersökningens 

behov och inte endast efter möjligheterna av programmet som skapar själva enkäten. Det är 

mycket viktigt att i början av enkäten tydligt presentera följande typer av information i form av 

ett följebrev; vem som utför enkäten, vad enkäten är till för, instruktioner för hur respondenter 

ska svara på enkäten, samt hur länge det tar att besvara enkäten. Detta skapar en förståelse och 

förtroende hos respondenterna som får en uppfattning om varför de ska lägga ner sin tid på att 

svara (Kylén, 2004; Bryman & Bell, 2013). 

Ett problem som ofta sker redan i början av utformningen av en enkät är att den konstrueras för 

tät. Detta innebär att den borde se kort eller tunn ut för att undvika att respondenter ska 

skrämmas iväg redan i början på grund av att enkäten kan se väldigt tidskrävande ut (Bryman & 

Bell, 2013). En enkätlayout som ser attraktiv ut ökar ofta antalet respondenter som väljer att 

svara. Detta innebär att en enkät där frågorna trycks ihop för att försöka få det att se omfattande 

ut istället skapar en risk som leder till en minskning av antalet respondenter som är villiga att 

svara. Enkäten borde inte på grund av detta ha extremt stora luftrum mellan frågorna men att det 

borde hittas rätt medelpunkt (Bryman & Bell, 2013). I utformning av layouten finns vissa saker 

som borde uppmärksammas. Texten för generella anvisningar, rubriker och enkätens frågor 

borde på något sätt ha tydlig skillnad, genom till exempel olika typsnitt, stil eller storlek så att 

dessa inte blandas ihop. I fråga om hur svarsalternativen ska anordnas borde det fastställas om de 

ska vara vertikalt eller horisontellt men att det med slutna frågor oftast är bättre att ha vertikala 

svarsalternativ som blir tydliga och avskilda från själva frågan (Bryman & Bell, 2013). 

3.3.2 Typer av frågor 

Vilka typer av frågor ska ställas till respondenter i en intervju eller enkät? De två typer av frågor 

som ställs är antingen slutna eller öppna frågor. En öppen fråga ger respondenten möjligheten att 

svara öppet och fritt, medan på en sluten fråga presenteras det för respondenten redan fastställda 

svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013). Öppna frågor tillför en svårighet i bearbetningen för dem 

som utför undersökningen, men samtidigt så styr sådana frågor mindre och ger respondenten 

möjlighet att ge svar som kan vara oförutsedda av forskaren. Slutna frågor med bundna 

svarsalternativ är enkla för respondenterna att svara på samt enkla för forskaren att bearbeta 

efteråt (Kylén, 2004). 

Kylén (2004) och Bryman och Bell (2013) skriver även om flera former av frågor och deras 

svarsalternativ; 
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a) Frågor med handlingsalternativ 

Frågor av denna typ är alltid relaterade till specifika situationer, oberoende om dessa är verkliga 

eller fiktiva. Här ges redan fastställda svarsalternativ men kan även finnas en tom rad längst ner 

som möjliggör respondenterna att lämna sina egna förslag.  

b) Frågor med skala för bedömning 

Sådana frågor används för att bedöma huruvida ett påstående stämmer eller ej. Vid ändpunkterna 

av skalorna ska det finnas ord som betecknar vad respektive ände av skalan innebär. Antalet steg 

i skalan borde alltid vara udda så att respondenterna presenteras med ett mittenalternativ som 

tillåter respondenterna att svara neutralt på en sådan fråga. Antalet skalsteg har möjligheten att 

tillföra ett slumpfel som innebär att ett värde skulle kunna vara ett steg högre eller lägre. Vid val 

av 3 skalsteg finns det inget slumpfel alls men det kan anses av respondenterna som en mycket 

begränsad skala, därför kan en 9 stegs skala tillämpas men där värdena kan sättas ihop för att 

skapa endast tre nivåer; skalstegen 1-3, 4-6 samt 7-9.  

c) Frågor med svarsalternativ på en skala 

Sådana frågor presenterar svarsalternativ som oftast är delar av en skala. Vanligtvis används 

denna form av frågor för att fastställa till exempel ålder, inkomst eller antal barn. 

(Kylén, 2004; Bryman & Bell, 2013). 

3.3.3 Konstruktion av enkät 

Vid konstruktion av en enkät är det viktigt att först och främst fastställa vad det är som ska mätas 

med hjälp av enkäten. Konstruktionen av enkäten består enligt Kylén (2004) av följande fyra 

steg: 

1. Första utkastet 

Först utformas ett antal frågor som är relevanta till undersökningsområdet. Dessa frågor 

borde då delas ut till två eller tre kollegor eller vänner som kan låtsas vara målgruppen 

för enkäten och svara på frågorna för att sedan ge synpunkter på vad som är bra och vad 

som möjligtvis behövs förbättras. 

 

2. Första försöksversionen 

Försöksversionen av enkäten borde utformas så nära det önskade slutresultatet som 

möjligt. Denna borde då delas ut till tre till fem personer som tillhör den slutliga 

målgruppen som kan svara på enkäten. I utförandet av försöksversionen borde det 

uppmärksammas hur lång tid det tar för respondenterna att fylla i enkäten för att kunna 

presentera detta i slutversionen. Efter utförandet är det bra att få synpunkter på 

försöksversionen. 
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3. Slutversionen 

Med utgångspunkt i resultaten som framkom i försöksversionen i det föregående steget 

skapas nu den slutliga enkäten med hänsyn till all feedback och synpunkter som getts 

innan. 

 

4. Dela ut och samla in 

Vid detta steg delas eller skickas den slutliga enkäten ut till de utvalda 

målgrupperna/respondenterna. Det lönar sig att även fastställa ett sista datum för 

besvarande av enkäten som inte borde vara en alltför kort tid. Innan detta slutdatum borde 

det även skickas någon påminnelse till respondenterna att svara på enkäten. När 

enkäterna har kommit in bearbetas datan för att få fram statistik på det utvalda området 

för undersökning. 

(Kylén 2004). 

3.3.3 Applicering av enkäter 

Enkäten skapades med hänsyn till den metodteori som presenteras ovan.  

1. Första utkastet 

Först formulerades relevanta frågor för undersökningen genom att utföra en 

operationalisering där den teoretiska referensramen har brutits ner till olika ämnesdelar. 

Frågorna visades för författarnas handledare för att stämma av att frågorna var relevanta 

samt korrekt utformade. Feedback och kritik mottogs och vissa frågor blev ändrade. 

 

2. Första försöksversionen 

För att skapa en enkät letades ett program upp på internet genom att söka på nyckelorden 

”skapa enkät”, ”create survey/questionnaire” på sökmotorn Google. Bland sökresultaten 

hittades hemsidan Kwiksurveys (www.kwiksurveys.com) som erbjuder tjänsten att skapa 

en digital enkät. Försöksversionen skapades precis som slutversionen önskades att se ut 

med ett följebrev där all information om studien och enkäten presenterades. 

Försöksversionen skickades ut till 5 personer som agerade som testpersoner. Dessa 

personer hade olika bakgrund för att se till att enkäten uppfattas rätt av personer med 

olika förutsättningar. 

 

3. Slutversionen 

Med utgångspunkt i resultaten som framkom i försöksversionen utfördes vissa ändringar i 

enkätfrågorna med hänsyn till all feedback och synpunkter som mottogs. Slutversionen 

av enkäten presenteras i Bilaga 2. Kodningsmall för den slutgiltiga enkäten presenteras i 

Bilaga 3. 

  

http://www.kwiksurveys.com/
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4. Dela ut och samla in 

Enkäten delades ut digitalt genom det sociala mediet Facebook där respondenternas svar 

registrerades automatiskt i en databas på Kwiksurveys hemsida. Slutdatumet för enkäten 

fastställdes som 21:e april 2017 vilket gav enkäten 12 dagar att samla in responser. 

3.4 Urval 

Ett urval görs alltid vid undersökningar då det annars vore omöjligt att skicka enkäter runt hela 

världen och förväntas få svar från merparten. Ett urval görs utifrån en population, vilket är den 

totala antal personer forskarna gör sitt urval ifrån, det kan exempelvis vara nationer, städer eller 

företag. Urvalet är i sin tur den del av populationen som väljs ut för att svara på enkäten. Urval 

kan ske på flera olika sätt, nedan presenteras ett icke sannolikhetsurval, vilket betyder att det är 

större chans för vissa personer i populationen att bli en del av urvalet. Det slutgiltiga urvalet bör 

för undersökningens reliabilitet vara representativt för populationen (Bryman & Bell 2013).  

3.4.1 Snöbollsurval  

Ett snöbollsurval, eller kedjeurval som det ibland också kallas, är ett urval som bygger på att 

forskarna vet att ett antal potentiella respondenter ur urvalet kommer att besvara enkäten. Efter 

dessa respondenter besvarat enkäten hjälper de till med att rekrytera fler respondenter till 

enkäten. Denna urvalsmetod skapar på så vis ett stort antal potentiella respondenter till enkäten 

(Bryman & Bell 2013).   

3.4.2 Bortfall och svarsfrekvens 

Ett bortfall är en felkälla som uppstår då tilltänkta respondenter inte kan eller vill svara på 

enkäten i fråga. Detta är vanligt förekommande i enkätundersökningar då det är svårt för 

forskarna att enbart genom ett urval hitta respondenter som är villiga att besvara enkäten. 

Bortfall och svarsfrekvens beskriver samma fenomen, bortfall beskriver hur många som inte 

svarat av de tilltänka respondenterna medan svarsfrekvensen beskriver hur många procent av de 

tilltänkta respondenterna som faktiskt svarat på enkäten. Ett stort bortfall påverkar resultatets 

trovärdighet negativt då en låg svarsfrekvens inte speglar urvalet lika väl som en hög 

svarsfrekvens. Vad som ses som acceptabelt när det gäller svarsfrekvens är olika beroende på 

urvalets storlek, vad som mäts och hur det mäts. Därför finns det ingen generell procentsats på 

var som ses som acceptabelt. På så vis kan en undersökning med 10% bortfall vara mindre 

pålitlig än en med 25% (Bryman & Bell 2013; Japec, Ahtiainen, Hörngren, Lindén, Lyberg, & 

Nilsson 1997).  

Baseras urvalet inte på ett sannolikhetsurval utan istället på icke sannolikhetsurval så som 

snöbollsurval är en hög svarsfrekvensen inte lika viktig. Givetvis är det ändå bra med en så hög 

svarsfrekvens som möjligt för att fastställa att resultatet speglar urvalets åsikter (Bryman & Bell 

2013).  

3.4.3 Applicering av urval 

Populationen för undersökningen är Sveriges befolkning medan urvalet ur denna population har 

avgränsats till de personer som forskarna har kontakt med på den sociala plattformen Facebook, 

vilket genererar totalt 1190 personer. I och med att enkäten publiceras på Facebook nås 

minimum 1190 potentiella respondenter. Genom att detta urval och denna metod används, så 
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används ett icke-sannolikhetsurval, eftersom de personer som forskarna har kontakt med har en 

större chans att svara på enkäten än andra delar av den totala populationen. Snöbollsurvalet 

motiveras genom att författarna visste att det fanns några säkra respondenter samt att dessa även 

skulle hjälpa till att rekrytera fler respondenter för att försöka förbättra arbetets 

sannolikhetskriterier. 

3.5 Sanningskriterier 

För en kvantitativ studie är det viktigt att kunna bevisa ett trovärdigt resultat. Resultatets 

trovärdighet stärks upp genom att undersökningen har en hög reliabilitet och validitet. Både 

reliabilitet och validitet är begrepp på sanningskriterier som används för att ge resultatet en hög 

trovärdighet (Bryman & Bell 2013). 

3.5.1 Reliabilitet 

Att presentera en hög tillförlitlighet på en undersöknings resultat är viktigt. Reliabiliteten i en 

undersökning motsvarar den grad av pålitlighet och följdriktighet som undersökningens resultat 

presenterar. En hög reliabilitet betyder att en undersökning kan genomföras flera gånger och 

ändå nå samma resultat, givet att samma förutsättningar för undersökningstillfällena är samma. 

En låg validitet leder till att läsarna kritiserar undersökningen och blir mer skeptiska till 

resultatet. Det finns tre viktiga faktorer som påverkar hur reliabelt en undersöknings resultat är 

(Bryman & Bell 2013).  

 Stabilitet, mäter i vilken grad undersökningens resultat skiljer sig från gång till gång på 

samma undersökning, genomförd under samma förhållanden.   

 Intern reliabilitet, mäter i vilken grad respondenternas svar är pålitliga och hur 

respondenternas svar är relaterade till svar på andra frågor. 

 Internbedömarreliabilitet, mäter i vilket utsträckning överensstämmelsen mellan 

respondenters tolkning skiljer sig från varandra. Vanligtvis gäller detta subjektiva 

bedömningar, exempelvis när respondenter ska kategorisera svar i enkäter. 

(Bryman & Bell 2013). 

Reliabilitet kan i många fall vara problematiskt att mäta då en sanning för en respondent inte 

nödvändigtvis behöver vara en sanning för andra respondenter. Redovisas statistiska mätningar i 

resultatet, vilket det ofta görs i kvantitativa studier, går det att dubbelkolla om statistiken 

stämmer, vilket höjer reliabiliteten på undersökning (Bryman & Bell 2013). 

3.5.2 Validitet 

Validiteten i en undersökning är viktigt eftersom det är det uttryck som beskriver i vilket 

utsträckning forskarna genomfört den undersökning de faktiskt uttalat sig att göra. Genom att 

tydligt visa läsaren att undersökningen har en röd tråd genom hela processen och håller sig inom 

de avgränsningar som presenterats, kan en hög validitet uppnås. Validitet kan mätas på lite olika 

sätt, dessa två begrepp är de som förekommer i denna undersökning (Bryman & Bell 2013). 
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 Ytvaliditet, mäter i vilken grad undersökningen mäter de begrepp den uttryckts sig för att 

göra, begreppen som använts ska alltså spegla innehållet i undersökningen. Detta går att 

mäta genom att fråga andra personer vad de anser att begreppet i fråga betyder. 

 Begreppsvaliditet, mäts genom att undersökningens forskare deducerar hypoteser som är 

relevanta för det begrepp som mäts, baserad på den teori som undersökningen redan har. 

På så vis säkerställer forskaren att det dem säger ska mätas faktiskt mäts. 

(Bryman & Bell 2013).   

3.5.3 Applicering av sanningskriterier 

I det teoretiska kapitlet har ett flertal författare med pålitliga utgivare använts, detta för att skapa 

en bred förståelse som styrker både reliabiliteten och validiteten. För att stärka undersökningen 

än mer har enkäter använts som empiriinsamlingsmetod, för att satsföljden och påverkan av 

tidigare frågor ska vara den samma för alla respondenter. Frågorna till enkäten har framställts 

genom en operationalisering som tydligt visar kopplingen mellan den teoretiska referensramen 

och det insamlade empiriska materialet i undersökningen, detta för att styrka att de begrepp som 

faktiskt tänkt mätas mäts. 

3.6 Analysmetod SPSS 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) är ett vanligt förekommande analysprogram 

när det gäller att analysera kvantitativa undersökningar. SPSS erbjuder flera olika analysmodeller 

vilket gör det till ett välanvänt och känt program. SPSS erbjuder bland annat möjligheten att 

skapa frekvenstabeller och diagram på alla olika variabler samt även funktionen crosstabs. 

(Byrman & Bell 2013). 

3.6.1 Frekvenstabeller 

Frekvenstabeller är en univariat analys vilket betyder att denna analys enbart visar data för en 

variabel åt gången. Frekvenstabeller visar hur många respondenter som valt respektive 

svarsalternativ på en given fråga. Detta redovisas både i numeriskt och procentuellt antal. En 

frekvenstabell kan även analysera alla olika variabeltyper, vilket få andra analysverktyg kan. 

Frekvenstabeller är därför vanligt förekommande när det gäller att presentera resultat på hur 

olika svarsalternativ använts på en specifik fråga (Byrman & Bell 2013). 

3.6.2 Korstabeller (Crosstabs) 

Korstabeller är en av de mest flexibla analysmetoderna när det gäller att undersöka relationer och 

samband då denna är applicerbar på alla sorters variabler. Korstabeller liknar frekvenstabeller, 

skillnaden är att en korstabell kan analysera två olika variabler samtidigt, vilket ger möjligheten 

att undersöka samband mellan de valda variablerna. Vanligen presenteras resultatet både i antal 

och i procent då detta underlättar vid tolkningen av tabellerna (Byrman & Bell 2013). 

3.6.3 Applicering av analysmetod 

Vi har valt att använda oss utav SPSS för att ta fram frekvenstabeller och diagram för att tydligt 

påvisa hur respondenterna valt att svara på varje fråga i sig. Samt att genom dessa vidare 
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undersöka hur specifika respondenter svarat på frågor relaterade till de frågeställningar och syfte 

undersökningen har. Korstabeller har använts för att analysera frekvenserna av svarsalternativen 

för två olika variabler i relation till varandra. 
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4.0 Resultat Data 
I detta kapitel presenteras rå data från utförd enkätundersökning 11/04/2017 - 21/04/2017. 

Graferna är skapade i programmet SPSS och visar de responser som getts vid varje fråga. 

Enkätundersökningen hade totalt 388 respondenter av maximalt 1190 personer som enkäten 

exponerades för. Alla grafer i detta kapitel är baserade på data från frekvenstabellerna för varje 

enkätfråga som presenteras i Bilaga 4. 

 

 
Figur 4.1 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 1 ”Ålder?”. Resultatet visar 

följande: 

- 0-17 = 4 (1,04%) 

- 18-30 = 252 (65,63%) 

- 31-50 = 76 (19,79%) 

- 50+ = 52 (13,54%) 

 

 

 

Figur 4.1: S1 
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Figur 4.2 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 2 ”Kön?”. Resultatet visar 

följande: 

- Man = 174 (45,08%) 

- Kvinna = 212 (54,92%) 

 

  

Figur 4.2: S2 
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Figur 4.3 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 3 ”Avslutad Utbildning?”. 

Resultatet visar följande: 

- Grundskoleutbildning = 12 (3,11%) 

- Gymnasieutbildning = 222 (57,51%) 

- Yrkeshögskoleutbildning = 24 (6,22%) 

- Högskole-/Universitetsutbildning = 128 (33,16%) 

 

Figur 4.3: S3 
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Figur 4.4 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 4 ”Civilstånd?”. Resultatet visar 

följande: 

- Ensamstående = 130 (33,68%) 

- Gift = 66 (17,10%) 

- Sambo = 166 (43,01%) 

- Särbo = 24 (6,22%) 

 

Figur 4.4: S4 
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Figur 4.5 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 5 ”Har du barn?”. Resultatet visar 

följande: 

- Ja = 132 (34,38%) 

- Nej = 252 (65,63%) 

 

  

Figur 4.5: S5 
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Figur 4.6 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 6 ”Vilken sorts miljö är du bosatt 

i?”. Resultatet visar följande: 

- Stadsmiljö = 230 (59,59%) 

- Landsbygd = 84 (21,76%) 

- Glesbygd = 72 (18,65%) 

 

Figur 4.6: S6 
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Figur 4.7 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 7 ”Vid köp av en produkt, hur stor 

inverkan har priset för dig? (generellt)”. Resultatet visar följande: 

- Helt betydelselöst = 2 (0,56%) 

- Något betydelselöst = 18 (5,06%) 

- Neutral = 32 (8,99%) 

- Något betydelsefullt = 222 (62,36%) 

- Högst betydelsefullt = 82 (23,03%) 

 

Figur 4.7: S7 
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Figur 4.8 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 8 ”I vilken utsträckning tillämpar 

du prisjämförelse innan köp?”. Resultatet visar följande: 

- Aldrig = 4 (1,12%) 

- Sällan = 60 (16,85%) 

- Neutral = 36 (10,11%) 

- Ofta = 202 (56,74%) 

- Alltid = 54 (15,17%) 

 

Figur 4.8: S8 
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Figur 4.9 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 9 ” Du befinner dig i en fysisk butik 

och ser en produkt som du har bestämt att köpa i butiken du befinner dig i. Produkten i 

butiken kostar 499 kr. Samtidigt ser du i din mobiltelefon att exakt samma produkt finns 

till ett pris som är ca 10% lägre (449kr) men att du då får vänta på produkten i ca 5 dagar 

för att få hem den i posten. Hur skulle du mest troligt agera?”. Resultatet visar följande: 

- Köper produkten i den fysiska butiken = 280 (79,10%) 

- Köper produkten från e-handelsbutiken = 74 (20,90%) 

 

Figur 4.9: S9 
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Figur 4.10 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 10 ”Du befinner dig i en fysisk 

butik och ser en produkt som du har bestämt att köpa i butiken du befinner dig i. 

Produkten i butiken kostar 499 kr. Samtidigt ser du i din mobiltelefon att exakt samma 

produkt finns till ett pris som är ca 40% lägre (299kr) men att du då får vänta på 

produkten i ca 5 dagar för att få hem den i posten. Hur skulle du mest troligt agera?”. 

Resultatet visar följande: 

- Köper produkten i den fysiska butiken = 32 (9,04%) 

- Köper produkten från e-handelsbutiken = 322 (90,96%) 

 

Figur 4.10: S10 
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Figur 4.11 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 11 ”Att köpa via e-handel kan 

innebära lång fraktdistans vilket har en större negativ påverkan på miljön per vara. I 

vilken utsträckning är begrepp som ”klimatsmart” och ”miljövänlig” betydelsefulla för 

dig?”. Resultatet visar följande: 

- Helt betydelselöst = 30 (8,52%) 

- Något betydelselöst = 52 (14,77%) 

- Neutral = 96 (27,27%) 

- Något betydelsefullt = 136 (38,64%) 

- Högst betydelsefullt = 38 (10,80%) 

 

Figur 4.11: S11 
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Figur 4.12 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 12 ”Vid köp av en produkt, skulle 

du hellre åka en längre sträcka för att köpa produkten direkt, eller skulle du hellre 

beställa hem den från en e-handelsbutik?”. Resultatet visar följande: 

- Åka till den fysiska butiken = 84 (23,73%) 

- Köpa från e-handelsbutiken = 270 (76,27%) 

 

Figur 4.12: S12 
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Figur 4.13 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 13 ”Vid en given vara som du 

önskar köpa, till exempel en bärbar dator, föredrar du hellre ett fysiskt sortiment som 

erbjuder ett begränsat sortiment av t.ex. 10 bärbara datorer att välja mellan, eller föredrar 

du hellre ett mycket större sortiment av t.ex. 100 bärbara datorer som kan erbjudas av e-

handelsbutiker?”. Resultatet visar följande:  

- Stort sortiment genom e-handel = 170 (48,30%) 

- Inriktat sortiment i fysisk butik = 182 (51,70%) 

Figur 4.13: S13 
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Figur 4.14 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 14 ”Hur troligt är det att du hellre 

skulle köpa bekvämlighetsprodukter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. 

bröd, mjölk, godis etc etc.)”. Resultatet visar följande: 

- Inte alls troligt = 204 (59,30%) 

- Inte helt troligt = 78 (22,67%) 

- Neutral = 30 (8,72%) 

- Något troligt = 22 (6,40%) 

- Högst troligt = 10 (2,91%) 

 

 

Figur 4.14: S14 
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Figur 4.15 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 15 ”Hur troligt är det att du hellre 

skulle köpa shoppingprodukter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. kläder, 

möbler, hyra hotellrum, flygbiljetter etc etc.)”. Resultatet visar följande: 

- Inte alls troligt = 8 (2,33%) 

- Inte helt troligt = 24 (6,98%) 

- Neutral = 38 (11,05%) 

- Något troligt = 134 (38,95%) 

- Högst troligt = 140 (40,70%) 

 

Figur 4.15: S15 
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Figur 4.16 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 16 ”Hur troligt är det att du hellre 

skulle köpa specialprodukter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. unika 

bilmärken, specifika varumärkeskläder, specifika medicinska tjänster, juveler etc etc.)”. 

Resultatet visar följande: 

- Inte alls troligt = 106 (30,81%) 

- Inte helt troligt = 86 (25%) 

- Neutral = 66 (19,19%) 

- Något troligt = 50 (14,53%) 

- Högst troligt = 36 (10,47%) 

 

Figur 4.16: S16 
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Figur 4.17 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 17 ”Hur troligt är det att du hellre 

skulle köpa osökta produkter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. 

livförsäkring, begravningsplaner, brandsläckare, hemlarm etc etc.)”. Resultatet visar 

följande: 

- Inte alls troligt = 60 (17,44%) 

- Inte helt troligt = 52 (15,12%) 

- Neutral = 88 (25,58%) 

- Något troligt = 102 (29,65%) 

- Högst troligt = 42 (12,21%) 

 

Figur 4.17: S17 
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Figur 4.18 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 18 ”Har du någon gång gått till en 

fysisk butik där du har tittat, provat och/eller känt på en produkt där du sedan gått hem 

och beställt den från en e-handelsbutik istället av någon anledning?”. Resultatet visar 

följande: 

- Ja = 186 (54,71%) 

- Nej = 136 (40%) 

- Vet ej = 18 (5,29%) 

 

Figur 4.18: S18 
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Figur 4.19 ovan illustrerar enkätens resultat av fråga 19 ”Med hänsyn till föregående 

fråga, hur ofta har du tittat, provat och/eller känt på en produkt i en fysisk butik som du 

sedan gått hem och beställt från en e-handelsbutik istället av någon anledning?”. 

Resultatet visar följande: 

- Aldrig = 112 (33,73%) 

- Sällan = 112 (33,73%) 

- Vet ej = 44 (13,25%) 

- Ofta = 64 (19,28%) 

- Alltid = 0 (0%) 

 

  

Figur 4.19: S19 
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Figur 5.1.1: Crosstab S9/S1 

5.0 Analys 

5.1 Vilka typer av konsumenter väljer e-handel framför fysiska butiker? 

För att identifiera vilka typer av konsumenter som väljer e-handel framför fysisk handel tittar vi 

på vilka respondenter som valt att svara på frågorna S9, S14 och S16 med att de skulle välja e-

handel över fysisk handel. I dessa tre frågor är respondenterna som valt e-handel i stark 

minoritet. Dessa frågor har valts att analyseras eftersom det anses som intressant att undersöka 

vilka typer av konsumenter som väljer e-handel över fysisk handel i situationer där e-handel inte 

är det självklara valet och genom det definiera dessa konsumenters attribut. 

5.1.1 S9 

I de nedan presenterade korstabellerna (crosstab) tittar vi på vilka typer av konsumenter som 

angav svarsalternativet ”2” i fråga S9 vilket är svarsalternativet ”…e-handel…”. Fråga S9 ställs i 

korstabeller gentemot frågorna S1-S6 vilket anger bakgrundsinformation om respondenterna. 

Under svarsalternativet ”2” i fråga S9 tittar vi på raderna ”% within S9” (representerar hur 

många procent av alla respondenter som angav svarsalternativet ”2” på fråga S9). Den högsta 

procentuella siffran anger respondenternas attribut som är de mest frekventa vilket utgör svaret 

på frågan ”Vilka typer av konsumenter väljer e-handel framför fysisk handel?”. Vi anser även att 

om de högsta procentuella värdena har en skillnad på mindre än 10% så anses båda attributen 

som de mest frekventa. I slutet sammanställs alla de markerade attributen för att definiera vilka 

typer av konsumenter som oftast väljer e-handel framför fysisk handel. 

S1 - Ålder 

Crosstab S9/S1 

 

S1 

Total 1 2 3 4 

S9 1 Count 4 166 62 46 278 

% within S9 1,4% 59,7% 22,3% 16,5% 100,0% 

% within S1 100,0% 74,1% 86,1% 88,5% 79,0% 

% of Total 1,1% 47,2% 17,6% 13,1% 79,0% 

2 Count 0 58 10 6 74 

% within S9 0,0% 78,4% 13,5% 8,1% 100,0% 

% within S1 0,0% 25,9% 13,9% 11,5% 21,0% 

% of Total 0,0% 16,5% 2,8% 1,7% 21,0% 

Total Count 4 224 72 52 352 

% within S9 1,1% 63,6% 20,5% 14,8% 100,0% 

% within S1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,1% 63,6% 20,5% 14,8% 100,0% 
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I tabell 5.1.1 ovan illustreras en korstabell för frågorna S9 och S1 från enkätundersökningen. De 

gulmarkerade procentuella siffrorna utgör den mest frekventa åldern i svarsalternativet ”2” i 

fråga S9.  

S2 – Kön 

Crosstab S9/S2 

 

S2 

Total 1 2 

S9 1 Count 122 158 280 

% within S9 43,6% 56,4% 100,0% 

% within S2 78,2% 79,8% 79,1% 

% of Total 34,5% 44,6% 79,1% 

2 Count 34 40 74 

% within S9 45,9% 54,1% 100,0% 

% within S2 21,8% 20,2% 20,9% 

% of Total 9,6% 11,3% 20,9% 

Total Count 156 198 354 

% within S9 44,1% 55,9% 100,0% 

% within S2 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,1% 55,9% 100,0% 

 

I tabell 5.1.2 ovan illustreras en korstabell för frågorna S9 och S2 från enkätundersökningen. De 

gulmarkerade procentuella siffrorna utgör det mest frekventa könet i svarsalternativet ”2” i fråga 

S9.  

S3 – Avslutad utbildning? 

Crosstab S9/S3 

 

S3 

Total 1 2 3 4 

S9 1 Count 10 164 18 88 280 

% within S9 3,6% 58,6% 6,4% 31,4% 100,0% 

% within S3 83,3% 82,0% 90,0% 72,1% 79,1% 

% of Total 2,8% 46,3% 5,1% 24,9% 79,1% 

2 Count 2 36 2 34 74 

% within S9 2,7% 48,6% 2,7% 45,9% 100,0% 

% within S3 16,7% 18,0% 10,0% 27,9% 20,9% 

% of Total 0,6% 10,2% 0,6% 9,6% 20,9% 

Figur 5.1.2: Crosstab S9/S2 
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Total Count 12 200 20 122 354 

% within S9 3,4% 56,5% 5,6% 34,5% 100,0% 

% within S3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,4% 56,5% 5,6% 34,5% 100,0% 

 

I tabell 5.1.3 ovan illustreras en korstabell för frågorna S9 och S3 från enkätundersökningen. De 

gulmarkerade procentuella siffrorna utgör de mest frekventa avslutade utbildningar i 

svarsalternativet ”2” i fråga S9.  

S4 – Civilstånd? 

Crosstab S9/S4 

 

S4 

Total 1 2 3 4 

S9 1 Count 84 60 118 18 280 

% within S9 30,0% 21,4% 42,1% 6,4% 100,0% 

% within S4 70,0% 90,9% 79,7% 90,0% 79,1% 

% of Total 23,7% 16,9% 33,3% 5,1% 79,1% 

2 Count 36 6 30 2 74 

% within S9 48,6% 8,1% 40,5% 2,7% 100,0% 

% within S4 30,0% 9,1% 20,3% 10,0% 20,9% 

% of Total 10,2% 1,7% 8,5% 0,6% 20,9% 

Total Count 120 66 148 20 354 

% within S9 33,9% 18,6% 41,8% 5,6% 100,0% 

% within S4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 33,9% 18,6% 41,8% 5,6% 100,0% 

 

I tabell 5.1.4 ovan illustreras en korstabell för frågorna S9 och S4 från enkätundersökningen. De 

gulmarkerade procentuella siffrorna utgör det mest frekventa civilståndet i svarsalternativet ”2” i 

fråga S9. 

S5 – Har du barn? 

Crosstab S9/S5 

 

S5 

Total 1 2 

S9 1 Count 108 170 278 

% within S9 38,8% 61,2% 100,0% 

% within S5 83,1% 76,6% 79,0% 

Figur 5.1.3: Crosstab S9/S1 

Figur 5.1.4: Crosstab S9/S4 
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% of Total 30,7% 48,3% 79,0% 

2 Count 22 52 74 

% within S9 29,7% 70,3% 100,0% 

% within S5 16,9% 23,4% 21,0% 

% of Total 6,3% 14,8% 21,0% 

Total Count 130 222 352 

% within S9 36,9% 63,1% 100,0% 

% within S5 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,9% 63,1% 100,0% 

 

I tabell 5.1.5 ovan illustreras en korstabell för frågorna S9 och S4 från enkätundersökningen. De 

gulmarkerade procentuella siffrorna utgör den mest frekventa attributen i fråga S9 som handlar 

om respondenterna har barn eller ej. 

S6 – Vilken sorts miljö är du bosatt i? 

Crosstab S9/S6 

 

S6 

Total 1 2 3 

S9 1 Count 146 70 64 280 

% within S9 52,1% 25,0% 22,9% 100,0% 

% within S6 71,6% 89,7% 88,9% 79,1% 

% of Total 41,2% 19,8% 18,1% 79,1% 

2 Count 58 8 8 74 

% within S9 78,4% 10,8% 10,8% 100,0% 

% within S6 28,4% 10,3% 11,1% 20,9% 

% of Total 16,4% 2,3% 2,3% 20,9% 

Total Count 204 78 72 354 

% within S9 57,6% 22,0% 20,3% 100,0% 

% within S6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 57,6% 22,0% 20,3% 100,0% 

 

I tabell 5.1.5 ovan illustreras en korstabell för frågorna S9 och S5 från enkätundersökningen. De 

gulmarkerade procentuella siffrorna utgör det mest frekventa miljön som respondenterna är 

bosatta vid i svarsalternativet ”2” i fråga S9. 

 

 

Figur 5.1.5: Crosstab S9/S5 

Figur 5.1.6: Crosstab S9/S6 
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Sammanställning 

I fråga S9 i enkätundersökningen framkommer det från korstabellerna ovan att respondenterna 

som har svarat att de väljer e-handel framför fysisk handel har mest frekvent följande attribut: 

 Ålder: 18-30 

 Kön: Man och kvinna 

 Avslutad utbildning: Högskole-/Universitet och gymnasium 

 Civilstånd: Ensamstående och sambo 

 Barn: Ej barn 

 Bosatt miljö: Stadsmiljö 

5.1.2 S14 

I de nedan presenterade korstabeller (crosstab) tittar vi på vilka typer av konsumenter som angav 

svarsalternativet ”Något troligt” (4) och ”Högst troligt” (5) i fråga S14 som handlar om 

konsumenters preferens att hellre köpa bekvämlighetsprodukter via e-handel än i fysisk handel. 

Fråga S14 ställs i korstabeller gentemot frågorna S1-S6 vilket anger bakgrundsinformation om 

respondenterna. Under svarsalternativen 4 och 5 i fråga S14 tittar vi på raderna ”% within S14” 

(representerar hur många procent av alla respondenter som angav svarsalternativen 4 och 5 på 

fråga S14). Den högsta procentuella siffran anger i kolumnen respondenternas attribut som är de 

mest frekventa. Vi anser även att om de högsta procentuella värdena har en skillnad på mindre än 

10% så anses båda attributen som de mest frekventa. I slutet sammanställs alla de markerade 

attributen för att definiera vilka typer av konsumenter som oftast väljer e-handel framför fysisk 

handel. Korstabellerna har modifierats så att endast svarsalternativen 4 och 5 i frågan S14 

presenteras. 

S1 - Ålder 

Crosstab S14/S1 

 

S1 

Total 1 2 3 4 

S14 
   4 Count 0 20 2 0 22 

% within S14 0,0% 90,9% 9,1% 0,0% 100,0% 

% within S1 0,0% 9,3% 2,9% 0,0% 6,4% 

% of Total 0,0% 5,8% 0,6% 0,0% 6,4% 

5 Count 0 6 0 4 10 

% within S14 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

% within S1 0,0% 2,8% 0,0% 7,7% 2,9% 

% of Total 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 2,9% 

Total Count 4 216 70 52 342 

% within S14 1,2% 63,2% 20,5% 15,2% 100,0% 

% within S1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,2% 63,2% 20,5% 15,2% 100,0% 

Figur 5.1.7: Crosstab S14/S1 
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I tabell 5.1.7 ovan illustreras en korstabell för frågorna S14 och S1 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S14 har. 

S2 – Kön 

Crosstab S14/S2 

 

S2 

Total 1 2 

S14   
  4 Count 10 12 22 

% within S14 45,5% 54,5% 100,0% 

% within S2 6,6% 6,3% 6,4% 

% of Total 2,9% 3,5% 6,4% 

5 Count 6 4 10 

% within S14 60,0% 40,0% 100,0% 

% within S2 3,9% 2,1% 2,9% 

% of Total 1,7% 1,2% 2,9% 

Total Count 152 192 344 

% within S14 44,2% 55,8% 100,0% 

% within S2 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,2% 55,8% 100,0% 

 

I tabell 5.1.8 ovan illustreras en korstabell för frågorna S14 och S2 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S14 har. 

S3 – Avslutad utbildning? 

Crosstab S14/S3 

 

S3 

Total 1 2 3 4 

S14   
   4 Count 0 18 2 2 22 

% within S14 0,0% 81,8% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within S3 0,0% 9,2% 10,0% 1,7% 6,4% 

% of Total 0,0% 5,2% 0,6% 0,6% 6,4% 

5 Count 0 2 2 6 10 

% within S14 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% within S3 0,0% 1,0% 10,0% 5,2% 2,9% 

% of Total 0,0% 0,6% 0,6% 1,7% 2,9% 

Total Count 12 196 20 116 344 

Figur 5.1.8: Crosstab S14/S2 
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% within S14 3,5% 57,0% 5,8% 33,7% 100,0% 

% within S3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,5% 57,0% 5,8% 33,7% 100,0% 

 

I tabell 5.1.9 ovan illustreras en korstabell för frågorna S14 och S3 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S14 har. 

S4 – Civilstånd? 

 

I tabell 5.1.10 ovan illustreras en korstabell för frågorna S14 och S4 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S14 har. 

S5 – Har du barn? 

Crosstab S 

 

S5 

Total 1 2 

 S14 
4 Count 2 20 22 

% within S14 9,1% 90,9% 100,0% 

% within S5 1,6% 9,3% 6,4% 

% of Total 0,6% 5,8% 6,4% 

Crosstab 

 

S4 

Total 1 2 3 4 

 S14 
   4 Count 12 0 10 0 22 

% within S14 54,5% 0,0% 45,5% 0,0% 100,0% 

% within S4 10,2% 0,0% 6,9% 0,0% 6,4% 

% of Total 3,5% 0,0% 2,9% 0,0% 6,4% 

5 Count 4 4 2 0 10 

% within S14 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% within S4 3,4% 6,3% 1,4% 0,0% 2,9% 

% of Total 1,2% 1,2% 0,6% 0,0% 2,9% 

Total Count 118 64 144 18 344 

% within S14 34,3% 18,6% 41,9% 5,2% 100,0% 

% within S4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 34,3% 18,6% 41,9% 5,2% 100,0% 

Figur 5.1.9: Crosstab S14/S3 

Figur 5.1.10: Crosstab S14/S4 



 

46 

 

5 Count 4 6 10 

% within S14 40,0% 60,0% 100,0% 

% within S5 3,1% 2,8% 2,9% 

% of Total 1,2% 1,8% 2,9% 

Total Count 128 214 342 

% within S14 37,4% 62,6% 100,0% 

% within S5 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 37,4% 62,6% 100,0% 

 

I tabell 5.1.11 ovan illustreras en korstabell för frågorna S14 och S5 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S14 har. 

S6 – Vilken sorts miljö är du bosatt i? 

Crosstab S14/S6 

 

S6 

Total 1 2 3 

 S14 
4 Count 18 2 2 22 

% within S14 81,8% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within S6 8,9% 2,8% 2,9% 6,4% 

% of Total 5,2% 0,6% 0,6% 6,4% 

5 Count 6 0 4 10 

% within S14 60,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

% within S6 3,0% 0,0% 5,7% 2,9% 

% of Total 1,7% 0,0% 1,2% 2,9% 

Total Count 202 72 70 344 

% within S14 58,7% 20,9% 20,3% 100,0% 

% within S6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,7% 20,9% 20,3% 100,0% 

 

I tabell 5.1.12 ovan illustreras en korstabell för frågorna S14 och S6 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S14 har. 

 

 

 

Figur 5.1.11: Crosstab S14/S5 

Figur 5.1.12: Crosstab S14/S6 
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Sammanställning 

I fråga S14 i enkätundersökningen framkommer det från korstabellerna ovan att respondenterna 

som har svarat att de väljer att hellre handla bekvämlighetsvaror från e-handel än från fysisk 

handel har mest frekvent följande attribut: 

 Ålder: 18-30 

 Kön: Man och kvinna 

 Avslutad utbildning: Högskole-/Universitet och gymnasium 

 Civilstånd: Ensamstående, gift och sambo 

 Barn: Ej barn 

 Bosatt miljö: Stadsmiljö 

5.1.3 S16 

I de nedan presenterade korstabeller (crosstab) tittar vi på vilka typer av konsumenter som angav 

svarsalternativet ”Något troligt” (4) och ”Högst troligt” (5) i fråga S16 som handlar om 

konsumenters preferens att hellre köpa specialprodukter via e-handel än i fysisk handel. Fråga 

S16 ställs i korstabeller gentemot frågorna S1-S6 vilket anger bakgrundsinformation om 

respondenterna. Under svarsalternativen 4 och 5 i fråga S16 tittar vi på raderna ”% within S16” 

(representerar hur många procent av alla respondenter som angav svarsalternativen 4 och 5 på 

fråga S16). Den högsta procentuella siffran anger i kolumnen respondenternas attribut som är de 

mest frekventa. Vi anser även att om de högsta procentuella värdena har en skillnad på mindre än 

10% så anses båda attributen som de mest frekventa. I slutet sammanställs alla de markerade 

attributen för att definiera vilka typer av konsumenter som oftast väljer e-handel framför fysisk 

handel. Korstabellerna har modifierats så att endast svarsalternativen 4 och 5 i frågan S16 

presenteras. 

S1 - Ålder 

Crosstab S16/S1 

 

S1 

Total 1 2 3 4 

 S16 
4 Count 0 28 12 8 48 

% within S16 0,0% 58,3% 25,0% 16,7% 100,0% 

% within S1 0,0% 13,0% 17,1% 15,4% 14,0% 

% of Total 0,0% 8,2% 3,5% 2,3% 14,0% 

5 Count 2 24 6 4 36 

% within S16 5,6% 66,7% 16,7% 11,1% 100,0% 

% within S1 50,0% 11,1% 8,6% 7,7% 10,5% 

% of Total 0,6% 7,0% 1,8% 1,2% 10,5% 

Total Count 4 216 70 52 342 

% within S16 1,2% 63,2% 20,5% 15,2% 100,0% 
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% within S1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,2% 63,2% 20,5% 15,2% 100,0% 

 

I tabell 5.1.13 ovan illustreras en korstabell för frågorna S16 och S1 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S16 har. 

S2 - Kön 

Crosstab S16/S2 

 

S2 

Total 1 2 

 S16 
4 Count 36 14 50 

% within S16 72,0% 28,0% 100,0% 

% within S2 23,7% 7,3% 14,5% 

% of Total 10,5% 4,1% 14,5% 

5 Count 20 16 36 

% within S16 55,6% 44,4% 100,0% 

% within S2 13,2% 8,3% 10,5% 

% of Total 5,8% 4,7% 10,5% 

Total Count 152 192 344 

% within S16 44,2% 55,8% 100,0% 

% within S2 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,2% 55,8% 100,0% 

 

I tabell 5.1.14 ovan illustreras en korstabell för frågorna S16 och S2 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S16 har. 

S3 – Avslutad utbildning 

Crosstab S16/S3 

 

S3 

Total 1 2 3 4 

 S16 
4 Count 4 18 8 20 50 

% within S16 8,0% 36,0% 16,0% 40,0% 100,0% 

% within S3 33,3% 9,2% 40,0% 17,2% 14,5% 

% of Total 1,2% 5,2% 2,3% 5,8% 14,5% 

5 Count 2 20 4 10 36 

Figur 5.1.13: Crosstab S16/S1 

Figur 5.1.14: Crosstab S16/S2 
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% within S16 5,6% 55,6% 11,1% 27,8% 100,0% 

% within S3 16,7% 10,2% 20,0% 8,6% 10,5% 

% of Total 0,6% 5,8% 1,2% 2,9% 10,5% 

Total Count 12 196 20 116 344 

% within S16 3,5% 57,0% 5,8% 33,7% 100,0% 

% within S3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,5% 57,0% 5,8% 33,7% 100,0% 

 

I tabell 5.1.15 ovan illustreras en korstabell för frågorna S16 och S3 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S16 har. 

S4 – Civilstånd? 

Crosstab S16/S4 

 

S4 

Total 1 2 3 4 

 S16 
4 Count 22 4 24 0 50 

% within S16 44,0% 8,0% 48,0% 0,0% 100,0% 

% within S4 18,6% 6,3% 16,7% 0,0% 14,5% 

% of Total 6,4% 1,2% 7,0% 0,0% 14,5% 

5 Count 20 6 10 0 36 

% within S16 55,6% 16,7% 27,8% 0,0% 100,0% 

% within S4 16,9% 9,4% 6,9% 0,0% 10,5% 

% of Total 5,8% 1,7% 2,9% 0,0% 10,5% 

Total Count 118 64 144 18 344 

% within S16 34,3% 18,6% 41,9% 5,2% 100,0% 

% within S4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 34,3% 18,6% 41,9% 5,2% 100,0% 

 

I tabell 5.1.16 ovan illustreras en korstabell för frågorna S16 och S4 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S16 har. 

S5 – Har du barn? 

Crosstab S16/S5 

 

S5 

Total 1 2 

 S16 
4 Count 18 32 50 

Figur 5.1.15: Crosstab S16/S3 

Figur 5.1.16: Crosstab S16/S4 
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% within S16 36,0% 64,0% 100,0% 

% within S5 14,1% 15,0% 14,6% 

% of Total 5,3% 9,4% 14,6% 

5 Count 12 24 36 

% within S16 33,3% 66,7% 100,0% 

% within S5 9,4% 11,2% 10,5% 

% of Total 3,5% 7,0% 10,5% 

Total Count 128 214 342 

% within S16 37,4% 62,6% 100,0% 

% within S5 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 37,4% 62,6% 100,0% 

 

I tabell 5.1.17 ovan illustreras en korstabell för frågorna S16 och S5 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S16 har. 

S6 – Vilken sorts miljö är du bosatt i? 

Crosstab S16/S6 

 

S6 

Total 1 2 3 

 S16 
4 Count 36 6 8 50 

% within S16 72,0% 12,0% 16,0% 100,0% 

% within S6 17,8% 8,3% 11,4% 14,5% 

% of Total 10,5% 1,7% 2,3% 14,5% 

5 Count 24 6 6 36 

% within S16 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

% within S6 11,9% 8,3% 8,6% 10,5% 

% of Total 7,0% 1,7% 1,7% 10,5% 

Total Count 202 72 70 344 

% within S16 58,7% 20,9% 20,3% 100,0% 

% within S6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,7% 20,9% 20,3% 100,0% 

 

I tabell 5.1.18 ovan illustreras en korstabell för frågorna S16 och S6 från enkätundersökningen. 

De gulmarkerade procentuella siffrorna visar i kolumnen de mest frekventa attribut som 

respondenterna som har svarat med svarsalternativen 4 och 5 på fråga S16 har. 

 

Figur 5.1.17: Crosstab S16/S5 

Figur 5.1.18: Crosstab S16/S6 
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Sammanställning 

I fråga S16 i enkätundersökningen framkommer det från korstabellerna ovan att respondenterna 

som har svarat att de väljer att hellre handla specialprodukter från e-handel än från fysisk handel 

har mest frekvent följande attribut: 

 Ålder: 18-30 

 Kön: Man och kvinna 

 Avslutad utbildning: Högskole-/Universitet och gymnasium 

 Civilstånd: Ensamstående och sambo 

 Barn: Ej barn 

 Bosatt miljö: Stadsmiljö 

5.1.4 Sammanställning av attribut 

För att förstå vilka typer av konsumenter som väljer e-handel över fysisk handel har information 

ur den utförda enkätundersökningen analyserats. I frågorna S9, S14 och S16 har det framkommit 

att majoriteten av respondenter skulle välja fysisk handel över e-handel, men det fanns 

fortfarande ett antal respondenter som skulle även i dessa situationer välja e-handeln. 

Konsumenter tar olika beslut i sina köp beroende på konsumenternas individuella bakgrund 

(East, Vanhuele & Wright, 2013; Noel, 2009, Foxall, 2015). Detta innebär att det är viktigt för 

företag att (inom ämnet för e-handel och fysisk handel) veta specifikt hur och varför 

konsumenter väljer det ena över det andra. 

Flera frågor i enkätundersökningen innebar för respondenterna att uttrycka deras preferenser i en 

given situation där de fick välja mellan att handla från en e-handelsbutik eller från en fysisk 

butik. I några av frågorna var det en stor majoritet (upp till 90%) som valde e-handel som sin 

preferens. I sådana frågor är det ganska abstrakt att definiera vilka typer av konsumenter som 

väljer e-handel över fysisk handel eftersom det är så många olika typer av konsumenter som i en 

sådan fråga har valt e-handel. Det intressanta är att se när svarsalternativet ”e-handel” är i 

minoritet för att se vilka typer av konsumenter även i frågor där e-handel inte var det uppenbara 

valet för de flesta konsumenter (så lågt som ~10%). Olika faktorer i konsumenters individuella 

bakgrunder kan ha en betydelsesful påverkan på hur konsumenter gör sina beslut om köp och 

konsumtion (East, Vanhuele & Wright, 2013; Noel, 2009, Foxall, 2015). Utifrån analyserna ovan 

med hjälp av korstabeller har det framkommit vilka attribut konsumenter har inom de olika 

faktorerna i konsumenternas bakgrunder. Detta visar konsumenternas attribut som var mest 

frekventa i de situationerna när valet av e-handel inte var det självklara valet för konsumenter för 

att förstå vilka typer av konsumenter väljer e-handel även i sådana situationer. Med sådan 

information kan företag förstå vilka konsumenter de kan rikta sig till via e-handeln på ett enkelt 

sätt samt vilka som behöver attraheras till e-handeln på mer komplexa sätt. 
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 S9 

Ålder: 18-30 

Kön: Man och kvinna 

Avslutad utbildning: 

Högskole-/Universitet och 

gymnasium 

Civilstånd: Ensamstående 

och sambo 

Barn: Ej barn 

Bosatt miljö: Stadsmiljö 

 

 S14 

Ålder: 18-30 

Kön: Man och kvinna 

Avslutad utbildning: 

Högskole-/Universitet och 

gymnasium 

Civilstånd: Ensamstående, 

gift och sambo 

Barn: Ej barn 

Bosatt miljö: Stadsmiljö 

 

 S16 

Ålder: 18-30 

Kön: Man och kvinna 

Avslutad utbildning: 

Högskole-/Universitet och 

gymnasium 

Civilstånd: Ensamstående 

och sambo 

Barn: Ej barn 

Bosatt miljö: Stadsmiljö 

 

En sammanställning av attributen till konsumenter som väljer e-handel i de flesta situationer är 

följande; 

I sammanställningen ovan framkommer det att det är väldigt liknande attribut på konsumenterna 

som har valt e-handel över fysisk handel i frågor i enkätundersökningen där valet av e-handel har 

visat sig vara i stark minoritet. Attributen som presenteras i sammanställningen ovan visar de 

typer av konsumenter som företag som vill utveckla sin e-handel först och främst borda rikta sig 

till eftersom dessa har visat i enkätundersökningens resultat att deras preferens är att välja e-

handel framför fysisk handel i de flesta situationer.  

5.2 Varför föredrar konsumenter att använda sig av e-handel? 

5.2.1 Pris 

Priset är en viktig faktor för de allra flesta konsumenter och påverkar därför konsumenternas 

beteende i stor utsträckning (Noel, 2009; Wadhwa & Kuangjie, 2015; East, Vanhuele & Wright, 

2013). Ett pris på en produkt har möjligheten att öka konsumenters intresse och övertyga dem att 

köpa en produkt (Foxall, 2015). Dessa påståenden bekräftas tydligt i det resultat som 

enkätundersökningen presenterat i fråga om pris. Resultatet på fråga S7 som lyder ”Vid köp av en 

produkt, hur stor inverkan har priset för dig? (generellt)” presenteras i figur 5.2.1 under: 
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I figur 5.2.1 ovan presenteras det tydligt att svarsalternativen som betecknar att ett pris är 

antingen något betydelsefullt eller högst betydelsefullt är dominerande inom frågan. 

Konsumenter lägger enligt undersökningen en avsevärd stor tyngd på priset av en produkt vid 

köp. Vidare bekräftar undersökningen de tidigare påståendena genom resultat på frågorna S9 och 

S10. Dessa frågor undersöker om en konsument skulle välja att beställa hem en vara från en e-

handelsbutik och vänta i några dagar istället för att köpa den i en fysisk butik om priset på 

produkten i fråga är 10% respektive 40% lägre genom e-handeln.  

Figur 5.2.1: S7 
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Figur 5.2.2: S9 
 

 

Figur 5.2.2 ovan illustrerar resultatet för fråga S9 i enkätundersökningen. Frågan undersöker om 

en konsument hellre skulle köpa en produkt från e-handeln om produkten var 10% lägre i pris än 

i den fysiska butiken som en konsument befinner sig i. Enligt resultatet kan det tydligt utläsas att 

de flesta konsumenter (79,1%) skulle hellre köpa den i den fysiska butiken. Detta tyder på att en 

prisskillnad på 10% inte är tillräckligt stor för att teorin om att konsumenters beteende förändras 

av priset ska stämma.  
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I figur 5.2.3 ovan som illustrerar resultatet för fråga S10 kan ett annat resultat utläsas. Frågan är 

densamma som fråga S9 men där prisskillnaden mellan den fysiska butiken som konsumenten 

befinner sig i och e-handeln är nu istället 40%. På denna fråga har absolut flest konsumenter 

(90,96%) svarat att de hellre skulle köpa produkten billigare. Detta visar att en sådan skillnad i 

priset är anledning för konsumenter att ändra sitt beteende där de lämnar en fysisk butik och 

köper hem samma produkt från en e-handelsbutik. En annan strategi att påverka konsumenters 

beteende är reor vilket kan göra konsumenter mer intresserade i en produkt även om de 

egentligen inte är i behov av den (Foxall 2014; Noel 2009; Bjärvall 2015; Wadhwa & Kuangjie 

2015). Skillnaderna i hur konsumenter har valt att svara på frågorna S9 och S10 visar att en 

sådan strategi har möjligheten att locka konsumenter till köp men att prisskillnaden behöver vara 

tillräcklig för att konsumenternas beteende ska kunna påverkas.  

Figur 5.2.3: S10 
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För att styrka det teoretiska påståendet om att pris är en viktig faktor som kan påverka 

konsumenters beteende ställdes även fråga S8 som undersöker hur ofta konsumenter tillämpar 

prisjämförelser innan ett köp vars resultat illustreras i figur 5.2.4 ovan. I figuren kan det utläsas 

att flest konsumenter ofta tillämpar någon form av prisjämförelse innan de gör ett köp. Dock har 

det även uttryckts att konsumenter är mer benägna att betala ett extra högt pris om det finns 

möjlighet att få produkten snabbt tillhanda (Foxall, 2015; Noel, 2009; Wadhwa & Kuangjie 

2015; East, Vanhuele & Wright 2013). Detta påstående motbevisas av resultatet av fråga S10 

som illustreras i figur 5.2.3 där 90,96% av respondenterna valde att beställa hem en produkt från 

en e-handelsbutik och vänta i 5 dagar om priset på produkten är 40% lägre genom e-handeln. 

Detta tyder på att konsumenter hellre väntar på en produkt i flera dagar än att köpa den direkt på 

plats om priset är avsevärt lägre vilket samtidigt bekräftar påståendet om att pris är en viktig 

faktor som i stor utsträckning påverkar konsumenters beteende. 

5.2.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet har utvecklats kraftigt med hjälp av teknisk och digital framgång vilket har gett 

konsumenter möjligheter som inte fanns tidigare (Bjärvall, 2015; Noel, 2009). Även fast 

tillgängligheten har utökats drastiskt för konsumenter på grund av e-handelns ständiga och mer 

eller mindre oavbrutna närvaro där konsumenter kan konsumera när som helst och var som helst 

(Handbury & Weinstein 2015; Chernev, Mick & Johnson 2003). I den utförde 

enkätundersökningen ställdes en fråga till respondenter som lyder ”Vid köp av en produkt, skulle 

du hellre åka en längre sträcka för att köpa produkten direkt, eller skulle du hellre beställa hem 

den från en e-handelsbutik?”. Denna fråga undersöker om en konsument skulle välja bort den 

Figur 5.2.4: S8 
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Figur 5.2.5: S12 

enkla tillgängligheten som e-handeln erbjuder mot att transportera sig själv en längre sträcka för 

att ta del av produkten samt att kunna köpa den direkt på plats.  

 
 

I figur 5.2.5 ovan illustrerar resultatet för fråga S12 i enkätundersökningen som genomförts. I 

resultatet kan det tydligt utläsas att de flesta respondenterna (76,27%) skulle hellre föredra att 

använda sig utav den enkla och oavbrutna tillgänglighet som e-handeln erbjuder. Detta innebär 

att e-handeln har till stor del lyckats erbjuda något som fysiska butiker inte kan. Dock kan 

fysiska butiker erbjuda att få ta del av produkterna innan köp som till exempel att prova kläder, 

känna på produkter m.m. (Handbury & Weinstein 2015; Chernev, Mick & Johnson 2003). 

Samtidigt har e-handelsbutiker i stor utsträckning börjat erbjuda tjänster som ”fria returer” vilket 

gör det ännu svårare för de fysiska butikerna att konkurrera eftersom en konsument kan då enkelt 

köpa hem en produkt från en e-handelsbutik, ta del av produkten hemma i sin egen miljö och 

sedan kunna skicka tillbaka produkten utan någon extra kostnad. Detta skapar en tillgänglighet 

för konsumenter som inte bara finns att ta del av när som helst och var som helst, men även en 

tillgänglighet som är mer på konsumenternas villkor. 
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Figur 5.3.1: S14 

5.3 Vilka typer av varor dominerar inom e-handeln? 

För att besvara ovan ställda frågeställning har fyra olika frågor ställts. De fyra frågorna är 

följande: 

 Hur troligt är det att du helst skulle köpa bekvämlighetsprodukter genom e-handel 

butiker? (t.ex. bröd, mjölk, godis etc etc.). 

 Hur troligt är det att du hellre skulle köpa shoppingprodukter genom e-handelsbutiker än 

i fysiska butiker? (t.ex. kläder, möbler, hyra hotellrum, flygbiljetter etc etc.). 

 Hur troligt är det att du hellre skulle köpa specialprodukter genom e-handelsbutiker än i 

fysiska butiker? (t.ex. unika bilmärken, specifika varumärkeskläder, specifika medicinska 

tjänster, juveler etc etc.). 

 Hur troligt är det att du hellre skulle köpa osökta produkter genom e-handelsbutiker än i 

fysiska butiker? (t.ex. livförsäkring, begravningsplaner, brandsläckare, hemlarm etc etc.). 

Teorin beskriver bekvämlighetsprodukter som produkter som konsumeras ofta och utan större 

eftertanke och jämförelse med andra varor. Bekvämlighetsvaror kan exempelvis vara mjölk, 

bröd, godis, tvättmedel, tidningar m.m. Detta är varor som generellt införskaffas genom den 

fysiska handeln eftersom det rör sig om låga priser och varor som finns lätt tillgängliga 

(Armstrong et al., 2015). 

Den genomförda undersökningen visar enligt Figur 5.3.1 ovan att det inte är troligt att varor som 

dessa konsumeras via e-handel. Hela 82% av respondenterna i undersökningen har svarat att det 

inte är troligt att de skulle köpa bekvämlighetsprodukter via e-handel. Ca 9% anger sig vara 

neutrala och ca 9% anser att de hellre köper dessa produkter via e-handeln. Därför är denna 
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produkttyp enligt undersökningen inte en av de produktertyper som dominerar inom e-handel 

som sättet att konsumera. 

Shoppingprodukter är enligt teorin varor och tjänster som konsumeras mer sällan än 

bekvämlighetsprodukter. Konsumenterna tenderar att jämföra och undersöka dessa produkter i 

större utsträckning än bekvämlighetsprodukter då det är mer angelägna att varan som ska 

konsumeras är helt rätt. Kläder, möbler, hotellrum, resor m.m. anses vara vanliga 

shoppingprodukter. Detta är varor som förekommer både i fysisk handel och genom e-handeln 

(Armstrong et al., 2015). 

Figur 5.3.2 ovan, visar att ca 80% av respondenterna i genomförd undersökning hellre köper 

shoppingprodukter via e-handel än genom fysiska butiker. 11% anger sig vara neutrala medan 

endast 9% anger att de hellre handlar shoppingprodukter i den fysiska handeln. Det vill säga att 

det är troligt att shoppingprodukter köps mer via e-handel enligt undersökningen. På så vis kan 

det fastslås att shoppingprodukter är enligt undersökningen en av de produkttyper som 

dominerar inom e-handel som sättet att konsumera.   

  

Figur 5.3.2: S15 
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Varor och tjänster som konsumenter lägger mycket tid på innan konsumtion brukar kallas för 

specialprodukter. Dessa produkter är vanligen unika i sitt sätt eller är av ett speciellt varumärke, 

ibland kallas dessa produkter även för lyxprodukter. Konsumenter tenderar inte att lägga mycket 

id på att jämföra dessa produkter med andra specialprodukter utan lägger istället tiden på att hitta 

en försäljare eller producent som kan exakt det konsumenten vill köpa. Exempel på 

specialprodukter kan vara unika bilmärken, varumärkeskläder, specifika medicinska tjänster, 

juveler m.m. Varor likt dessa tenderar att sällan köpas via e-handel utan är mer vanligt inom den 

fysiska handeln. Detta eftersom det ofta rör sig om störa belopp och att konsumenten vill vara 

säker att det blir rätt. (Armstrong et al., 2015). 

I figur 5.3.3 visas det att respondenterna i undersökningen i större utsträckning inte konsumerar 

specialprodukter via e-handel. Ca 56% anger att det inte är troligt att dem skulle göra det, medan 

19% är neutrala och 25% anger att det är troligt att de skulle köpa specialprodukter via e-handel. 

Därför är specialprodukter inte en av de produkttyper som dominerar inom e-handel som sättet 

att konsumera. 

  

Figur 5.3.3: S16  
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Livförsäkringar, begravningsplaner, brandsläckare och hemlarm och liknande produkter är 

exempel på osökta produkter. Osökta produkter är sådant som konsumenter normalt inte tänker 

på att köpa, men gör det ibland ändå. Även nya, innovativa produkter i ett tidigt stadium anses 

vara osökta produkter innan de blir mer utvecklade och accepterade som någon av de tidigare 

produktkategorierna. Osökta produkter förekommer både inom den fysiska handeln och inom e-

handel (Armstrong et al., 2015). 

Respondenterna som svarat på undersökningen har angett att ca 42% angett att det är troligt att 

de köper osökta produkter via e-handeln framför den fysiska handeln. Ca 33,5% anger att de 

hellre köper osökta produkter via den fysiska handeln medan 25,5% anger sig vara neutrala i 

frågan. Eftersom det är relativt jämt fördelat mellan e-handeln och fysisk handel när det gäller 

konsumtion av osökta produkter går det inte säga att e-handeln, som sättet att konsumera 

dominerar, även om den har ett övertag.  

  

Figur 5.3.4: S17  
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5.4 Generell analys om uteblivna faktorer 

5.4.1 Klimat 

Klimatet påverkas som tidigare nämnt väldigt negativt på grund av den konsumtion som vi 

konsumenter har. Detta är något de allra flesta konsumenter är medvetna om men teorier menar 

att konsumenters brist på etik i relation till klimatet gör att konsumtionen fortsätter. Konsumenter 

tar inte klimatförändringar på så stort allvar som de bör men att en förändring i det 

klimatrelaterade beteendet kan göra att klimatet kan stå emot den påverkan konsumenter idag 

utgör. Vi konsumerar så pass mycket mer än vad Jorden kan reproducera att vi idag sakta tar död 

på oss själva genom att förstöra vår enda källa till konsumtion. På så vis är det viktigt att 

konsumenter tänker klimatsmart och konsumerar miljövänliga och närproducerade produkter. På 

så vis bör klimatmedvetna konsumenter konsumera mer via fysisk handel än e-handel eftersom 

e-handeln generellt påverkar klimat mer genom att mängder av enskilda varor skickas istället för 

att ett större antal varor skickas samtidigt (Wells, Ponting & Peattie 2011; WWF 2016; Bjärvall 

2015). 

I den genomförda undersökningen fick respondenterna svara på i vilken utsträckning begreppen 

klimatsmart och miljövänlig är betydelsefullt för dem (Fråga 11). Svaren på frågan visar att: 

 Ca 8,5% av respondenterna anser att begreppen är helt betydelselösa 

 Ca 15% av respondenterna anser att begreppen är något betydelselösa 

 Ca 27% av respondenterna anser att begreppen är neutrala  

 Ca 38,5% av respondenterna anger att begreppen är något betydelsefulla  

 Ca 11% av respondenterna anger att begreppen är högst betydelsefulla  

Detta betyder att ca 23,5% av respondenterna i undersökningen inte tycker att begrepp som 

klimatsmart och miljövänligt är betydelsefulla vilket visar att det tydligt finns en brist på etik 

gällande klimatet hos dessa respondenter. Ca 49,5% anser att dessa begrepp är betydelsefulla 

vilket visar att ungefär hälften av respondenterna har en god etik gällande klimatpåverkan medan 

resterande 27% har en neutral inställning till klimatpåverkan. Eftersom cirka häften av 

respondenterna anser att dessa begrepp är viktiga och därigenom har en bra etik, visar 

undersökningen att klimatet inte är en faktor som gör att respondenter väljer e-handeln framför 

den fysiska handeln. 

5.4.2 Sortiment 

Att veta hur stort sortiment av produkter ett företag bör erbjuda är mer komplicerat än det låter. I 

teorin beskrivs ett för stort sortiment som förvirrande då konsumenter får svårt att bestämma 

vilken produkt den ska välja. Ett för litet sortiment gör dock att konsumenter väljer att söka sig 

till andra butiker som erbjuder ett bredare sortiment. För att möta så många konsumenters 

förväntningar som möjligt bör därför företagen erbjuda ett begränsat sortiment, utan att det ska 

anses vara för litet. Vidare beskrivs det att konsumenters efterfrågan på sortiment beror på vilken 

typ av produkt de efterfrågar. När det gäller mindre attraktiva produkter tenderar konsumenter att 

efterfråga ett stort sortiment, om det gäller mer attraktiva produkter efterfrågas istället ett mer 
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inriktat och begränsat sortiment. Produkter som på ett enkelt sätt går att specificera genom ord 

och har liknade utseende som andra produkter inom samma sortiment tenderar att handlas mer 

via e-handeln, så som datorer och andra elektroniska produkter (Chernev, Mick & Johnson 2003; 

Noel 2009; Stephens, 2017).  

Undersökningen som genomfördes gav respondenterna möjligheten att besvara en fråga rörande 

huruvida de efterfrågar ett stort eller litet sortiment när det gäller mer attraktiva produkter som 

enkelt går att specificera via ord, i detta fall bärbara datorer (Fråga S13). Enligt teorin efterfrågar 

konsumenterna ett mindre sortiment som är inriktat mot den specifika produkten när det gäller 

dessa typer av produkter. Undersökningen visar följande: 

 Ca 48% efterfrågade ett stort sortiment genom e-handel 

 Ca 52% efterfrågade ett mindre, mer inriktat sortiment i fysisk butik 

Detta betyder att undersökningen styrker teorin kring storleken på sortimentet angående dessa 

produkter eftersom ca 52% svarade att de efterfrågar ett inriktat sortiment, så som teorin antyder 

att konsumenterna skulle göra, även om det i detta fall var med lite marginal. Undersökningen 

visar även att när det gäller mer attraktiva produkter, så som datorer, styrks teorin om att ett mer 

inriktat sortiment efterfrågas. På så vis är sortimentet inte en faktor som gör att respondenterna 

väljer e-handeln framför den fysiska handeln. Då den fysiska handeln generellt erbjuder ett 

mindre och mer inriktat sortiment, medan e-handeln erbjuder ett stort varierande sortiment. 
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6.0 Diskussion 
Undersökningens syfte är att förklara vilka förutsättande faktorer (inom konsumentbeteende) 

som avgör varför en konsument väljer e-handel framför fysisk handel. Med hjälp av den utförda 

enkätundersökningen har det framkommit flera olika saker som visar vilka faktorer som har 

mer/mindre påverkan på konsumenters val mellan e-handel och fysisk handel.  

Genom att titta på tre av frågorna i enkätundersökningen där respondenterna fick välja mellan e-

handel och fysisk handel framkom det att valet av e-handel i de specifika situationerna var i stark 

minoritet. Detta skapade ett intresse att undersöka varför en del respondenter ändå valde e-handel 

framför fysisk handel oberoende av att majoriteten respondenter valde fysisk handel. Analys av 

dessa frågor visade specifika attribut hos respondenter som valde e-handel i de ovannämnda 

frågorna. Attributen som framkom i analysen visade sig vara mycket lika i alla tre frågor vilket 

antyder att det är specifika typer av respondenter (i deras individuella bakgrund) som faktiskt 

väljer e-handel framför fysisk handel i de flest situationer. De specifika attributen som 

kännetecknar konsumenter som över lag väljer e-handel över den fysiska handeln även när de är 

i minoritet är följande; 

 

När det kommer till externt påverkande faktorer framkom det från enkätundersökningen att pris 

och tillgänglighet är de två faktorerna av de som undersöktes som har störst betydelse för 

konsumenter vid val mellan e-handel och fysisk handel. Enkätundersökningen visade att priset 

måste ha en tillräckligt stor skillnad för att konsumenter ska välja det ena sättet att konsumera på 

över det andra. Vid den ena enkätfrågan där e-handelsalternativet hade en 10% skillnad i pris 

(lägre) valde majoriteten (79%) av respondenterna den fysiska handeln över e-handeln. Dock vid 

nästa fråga där e-handelsalternativet hade en prisskillnad på 40% (lägre) var det plötsligt 91% av 

respondenterna som istället skulle välja e-handeln över den fysiska handeln. Detta innebär att, 

om priset ska vara en påverkande faktor som ändrar konsumenternas beteende och får dem att 

välja e-handel över fysisk handel måste prisskillnaden vara större än 10%. Tillgänglighet har 

också visat sig vara en extern faktor som har möjligheten att påverka konsumenters beteende. I 

enkätundersökningen ställdes frågan om respondenter hellre skulle åka en längre sträcka för att 

ta del av samt köpa en produkt, eller om de istället hellre skulle beställa samma produkt från en 

Ålder: 18-30 

Kön: Man och kvinna 

Avslutad utbildning: Högskole-/Universitet och gymnasium 

Civilstånd: Ensamstående, gift och sambo 

Barn: Ej barn 

Bosatt miljö: Stadsmiljö 
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e-handelsbutik. Av alla respondenter var det 76% som svarade att de hellre skulle köpa 

produkten genom e-handel vilket indikerar att e-handeln med sin enkla och oavbrutna 

tillgänglighet som finns för konsumenter att ta del av i princip när som helst och var som helst 

har lyckats erbjuda något som den fysiska handeln inte kan. Detta visar att tillgängligheten av e-

handeln och tillgängligheten av fysiska butiker är en externt påverkande faktor som har 

möjligheten att avgöra om konsumenter väljer det ena handlingssättet över det andra.  

Enkätundersökningen frågade respondenterna om deras preferenser kring konsumtionssätt av 

olika typer av produkter. De fyra kategorierna av produkter sträcker sig från enkla vardagliga 

produkter till exklusiva och sällsynta produkter. Av dessa fyra produktkategorier var det endast 

en (shoppingprodukter) som visade sig vara uppenbarligt dominerande inom e-handeln som 

sättet för konsumenter att konsumera.  

För att sammanställa resultatet på undersökningen kan det uttryckas att e-handeln har en 

uppenbart god position gentemot den fysiska handeln när det gäller shoppingprodukter. 

Konsumenter kan konsumera dessa produkter med en enkel och oavbruten tillgänglighet som e-

handeln erbjuder samt till ett pris som är lägre än i de fysiska butikerna. 

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen är mellan 18-30 år gamla. Detta innebär 

att merparten av respondenterna tillhör gruppen människor som förmodligen har en högre 

datavana än de andra grupperna vilket möjligtvis kan ha en viss påverkan på undersökningen 

som gynnar e-handeln. Denna åldersgrupp kan även anses som en priskänslig grupp där pris på 

en produkt kan spela en större roll vid köp. Dock är bredden på åldern i gruppen ganska stor 

vilket medför att det kan finnas stora skillnader mellan en gymnasieelev som är 18-19 år och en 

person som är 29 år och har jobbat en längre tid.  

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen är även bosatta i stadsmiljö där 

tillgängligheten för både butiker och mottagning av post är mycket god. Undersökningens 

resultatet visade att, i situationer där respondenter väljer e-handel där det mest frekventa valet är 

fysisk handel visade det sig att majoriteten av dessa respondenter är bosatta i stadsmiljö. Ett 

sådant resultat kan anses lite oväntat just eftersom dessa respondenter har en mycket bättre 

tillgänglighet av butiker och post jämfört med respondenter som är bosatta i landsbygd och/eller 

glesbygd.  

Även om undersökningen inte riktade sig specifikt mot dessa faktorer anses det som något 

betydelsefullt att ha en medvetenhet om fördelningen av respondenter i olika grupper, som t.ex. 

ålder, eftersom det kan ha en viss påverkan på resultatet.  
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7.0 Förslag till vidare forskning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka förutsättande faktorer (inom 

konsumentbeteende) som avgör varför en konsument väljer e-handel framför fysisk handel. 

Undersökningen kom fram till att priset och tillgängligheten på varor är de två faktorer som 

påverkar konsumenter att föredra e-handel framför den fysiska handeln. Det vore givande för 

många företag att forska vidare inom dessa faktorer för att skapa en bättre förståelse för hur 

konsumenter beter sig relaterat till dessa faktorer. Ett förslag skulle vara att undersöka vart 

brytpunkten i priset är, alltså vid vilket pris konsumenter väljer att gå från det ena sättet att 

konsumera till det andra.  

Tillgängligheten på produkter är ett annat intressant område att forska vidare på. Denna 

undersökning visade att fler än tre fjärdedelar av respondenterna föredrar att köpa via e-handeln 

istället för att åka en längre sträcka för att köpa produkten direkt. Förslag på vidare forskning 

vore här att undersöka hur långt konsumenterna som är beredda att åka en längre sträcka är 

beredda att åka för att slippa vänta på att varan ska levereras från e-handelsbutiken. Det vore 

även givande att undersöka hur bostadsmiljön påverkar konsumenternas beteende när det gäller 

att konsumera direkt eller benägenheten att vänta. 
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Bilaga 1 - Operationalisering 
Koncept Komponent Faktor Typ av fråga Fråga Teoretisk referens 

Handel Konsumentbeteende 

Bakgrund: Ålder 

Fråga med 

svarsalternativ på en 

skala 

Ålder? 

- 0-17 

- 18-30 

- 31-50 

- 50+ 

Som tiden går och konsumenter åldras 

förändras deras behov och intressen. 

Aktiviteter, kläder, elektronik etc skiljer 

sig mellan yngre och äldre 

konsumentgrupper vilket innebär att deras 

köpbeslut och beteende som konsumenter 

är annorlunda. Förändringen i behov och 

efterfrågan är en naturlig process och 

måste tas hänsyn till av marknadsförare för 

att kunna rikta rätt produkter till rätt 

åldersgrupper (Noel, 2009). 

Bakgrund: Kön 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Kön? 

- Man 

- Kvinna 

- Annat 

När ett företag vill rikta en vara eller en 

tjänst till konsumenter är det viktigt för 

dem att ta hänsyn till konsumenternas kön. 

Över de senaste 60 åren har linjerna som 

förut separerade könsrollerna tydligt blivit 

mycket mer abstrakta, men även fast män 

och kvinnor i dagsläget tar på sig roller 

som förut ansågs som menade för motsatte 

könet finns det fortfarande skillnader på 

hur människor av olika kön beter sig som 

konsumenter (Noel, 2009). 

Bakgrund: Utbildning 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Avslutad utbildning? 

- Grundskoleutbildning 

- Gymnasieutbildning 

- Yrkeshögskoleutbildning 

- Högskole-/ 

Universitetsutbildning  

Generellt sätt anses det att ju högre 

utbildning en människa har ju större är 

antagandet att denna människa jobbar med 

en profession som ger den en högre 

inkomst. Historia visar att människor som 

skaffar sig en universitetsutbildning 

påverkas i stor grad i deras framtida 

inkomstnivåer som leder till upphöjning i 

social klass. Detta medför förändringar i 

beteende som konsumenter eftersom en 

högre inkomst möjliggör för en människa 

en ny nivå at konsumtion (Noel, 2009). 

Bakgrund: Civilstånd 

(familj) 

Fråga med 

handlingsalternativ 

Civilstånd? 

- Ensamstående 

- Gift 

- Sambo 

- Särbo 

- Annat 

Många beslut inom köp och konsumtion 

har möjligheten att påverkas starkt av 

behov och nödvändigheter av en 

människas familjemedlemmar. 

Utbredningsfamilj innebär den familj som 

en människa själv lägger grund för (t.ex. 

fru/make, barn). En utbredningsfamilj har 
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visat sig innebära mycket gemensam 

planering och beslutsfattande om både 

monetära och andra resurser. Båda 

perspektiven har inslag av det som 

kategoriseras som kärnfamilj vilket är en 

människas närmsta familj som sträcker ut 

sig över två generationer. I beslutsfattande 

i frågan om konsumtion riktar en 

konsument sig ofta först till sin kärnfamilj 

för råd om ett köp (Foxall, 2015). 

Bakgrund: Barn (familj) 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Har du barn? 

- Ja 

- Nej 

Många beslut inom köp och konsumtion 

har möjligheten att påverkas starkt av 

behov och nödvändigheter av en 

människas familjemedlemmar. 

Utbredningsfamilj innebär den familj som 

en människa själv lägger grund för (t.ex. 

fru/make, barn). En utbredningsfamilj har 

visat sig innebära mycket gemensam 

planering och beslutsfattande om både 

monetära och andra resurser. Båda 

perspektiven har inslag av det som 

kategoriseras som kärnfamilj vilket är en 

människas närmsta familj som sträcker ut 

sig över två generationer. I beslutsfattande 

i frågan om konsumtion riktar en 

konsument sig ofta först till sin kärnfamilj 

för råd om ett köp (Foxall, 2015). 

Tillgänglighet 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Vilken sorts miljö är du bosatt i? 

- Stadsmiljö 

- Landsbygd 

- Glesbygd 

Tillgängligheten är generellt bättre i städer 

än ute på land- och glesbygd, vilket talar 

för att konsumenter som bor i lands- och 

glesbygd är mer benägna att handla online 

då tillgängligheten där är så pass mycket 

större (Handbury & Weinstein 2015). 

Pris 

Fråga med 

svarsalternativ på en 

skala 

Vid köp av en produkt, hur stor 

inverkan har priset för dig?  

Samtidigt om ett pris på en produkt är 

lägre än vad konsumenten förväntat sig 

ökar konsumentens intresse att köpa 

oavsett kvaliteten på produkten. 

Konsumenters beteende har förändrats från 

att tidigare oftast köpa det billigaste, för att 

få stor kvantitet, till att idag istället köpa 

dyrare för att hoppas få bättre kvalitet 

(Foxall, 2015; Noel, 2009; Wadhwa & 
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Kuangjie 2015; East, Vanhuele & Wright 

2013). 

Pris 

Fråga med 

svarsalternativ på en 

skala  

I vilken utsträckning tillämpar du 

prisjämförelse innan köp? 

Denna psykologi fungerar än mer kraftfullt 

idag tack vare möjlighet av prisgranskning 

som idag finns, där en skillnad på en krona 

kan ge försäljningsfördelar till företaget då 

priset visas som det lägsta, även om en 

skillnad på en krona inte spelar någon roll 

i det stora hela för konsumenterna (Foxall 

2014; Noel 2009; Bjärvall 2015; Wadhwa 

& Kuangjie 2015). 

Pris 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Du befinner dig i en fysisk butik och ser 

en produkt som du har bestämt att köpa 

i butiken du befinner dig i. Produkten i 

butiken kostar 499 kr. Samtidigt ser du i 

din mobiltelefon att exakt samma 

produkt finns till ett pris som är ca 10 

% lägre (449kr) men att du då får vänta 

på produkten i 5 dagar för att få hem 

den i posten. Hur skulle du mest troligt 

agera? 

- Köper produkten i den fysiska 

butiken 

- Köper produkten från e-

handelsbutiken 

En liknande strategi, som tydligt förändrar 

konsumenternas beteende är reor. Så fort 

det sitter en röd prislapp med ett sänkt 

pris, så blir konsumenter mer intresserade 

av produkten, även om de egentligen inte 

tänkt köpa produkten i fråga (Foxall 2014; 

Noel 2009; Bjärvall 2015; Wadhwa & 

Kuangjie 2015). 

Pris 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Du befinner dig i en fysisk butik och ser 

en produkt som du har bestämt att köpa 

i butiken du befinner dig i. Produkten i 

butiken kostar 499 kr. Samtidigt ser du i 

din mobiltelefon att exakt samma 

produkt finns till ett pris som är ca 40 

% lägre (299kr) men att du då får vänta 

på produkten i 5 dagar för att få hem 

den i posten. Hur skulle du mest troligt 

agera? 

- Köper produkten i den fysiska 

butiken 

En liknande strategi, som tydligt förändrar 

konsumenternas beteende är reor. Så fort 

det sitter en röd prislapp med ett sänkt 

pris, så blir konsumenter mer intresserade 

av produkten, även om de egentligen inte 

tänkt köpa produkten i fråga (Foxall 2014; 

Noel 2009; Bjärvall 2015; Wadhwa & 

Kuangjie 2015). 
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- Köper produkten från e-

handelsbutiken 

Klimatpåverkan 
Fråga med skala för 

bedömning 

Att köpa via e-handel kan innebära lång 

fraktdistans vilket har en större negativ 

påverkan på miljön per vara. I vilken 

utsträckning är begrepp som 

”klimatsmart” och ”miljövänlig” 

betydelsefulla för dig? 

Konsumenter är ofta medvetna om den 

klimatpåverkan som idag sker genom den 

dagliga konsumtionen, men att etiken hos 

konsumenterna inte är nog hög för att 

verkligen ta klimatförändringarna i 

beaktning i den utsträckning det skulle 

behövas. Att klimatet påverkar många 

konsumenter är rätt men ju fler 

konsumenter som tänker klimatsmart desto 

längre kommer vår miljö och vårt klimat 

orka stå emot de prövningar de dagligen 

utsätts för liv (Wells, Ponting & Peattie, 

2011).  

Tillgänglighet 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Vid köp av en produkt, skulle du hellre 

åka en längre sträcka för att köpa 

produkten direkt, eller skulle du hellre 

beställa hem den från en e-

handelsbutik? 

- Åka till fysiska butiken 

- Köpa från e-handelsbutiken 

Tillgängligheten kan ses som positiv för 

både e-handeln och de fysiska butikerna, 

då e-handeln egentligen har öppet dygnet 

runt, alla dagar om året, medan de fysiska 

butikerna vanligtvis har fasta öppettider. 

Fysiska butiker kan dock erbjuda att få 

prova kläder, känna på produkter m.m. 

därför är det viktigt för många 

konsumenter att båda alternativen finns 

tillgängliga (Handbury & Weinstein 2015; 

Chernev, Mick & Johnson 2003). 

Sortiment 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Vid en given vara som du önskar köpa, 

till exempel en bärbar dator, föredrar du 

hellre ett fysiskt sortiment som erbjuder 

ett begränsat sortiment av t.ex. 10 

bärbara datorer att välja mellan, eller 

föredrar du hellre ett mycket större 

sortiment som av t.ex. 100 bärbara 

datorer som kan erbjudas av e-

handelsbutiker? 

- Stort sortiment genom e-

handel 

- Inriktat sortiment i fysisk 

butik 

Ett brett sortiment är ofta uppskattat av 

konsumenter, men blir sortimentet för stort 

så kan det bli svårt för konsumenterna att 

välja vilken produkt de vill köpa. Skulle 

konsumenterna anse att sortimentet är för 

lågt tenderar de att söka sig till andra 

butiker med ett större sortiment (Chernev, 

Mick & Johnson 2003; Noel 2009). 

Konsumentprodukt: 

bekvämlighetsprodukter 

Fråga med skala för 

bedömning 

Hur troligt är det att du helst skulle 

köpa bekvämlighetsprodukter genom e-

handel butiker? (t.ex. bröd, mjölk, godis 

etc etc.)  

Bekvämlighetsprodukter innebär varor och 

tjänster som konsumenter köper ofta och 

utan större tankar om jämnföring eller 

nödvändighet. Denna kategori omfattar 
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produkter som har ett lågt pris och som 

konsumenter har en efterfrågan för 

dagligen. Exempel på 

bekvämlighetsprodukter är mjölk, bröd, 

godis, tvättmedel, tidning, etc etc. 

(Armstrong et al., 2015). 

Konsumentprodukt: 

shoppingprodukter 

Fråga med skala för 

bedömning 

Hur troligt är det att du helst skulle 

köpa shoppingprodukter genom e-

handel butiker? (t.ex. kläder, möbler, 

hyra hotellrum, flygbiljetter etc etc.) 

Shoppingprodukter avser varor och 

tjänster som konsumenter köper mer sällan 

än bekvämlighetprodukter och där de ofta 

tänker på och jämför kvalitet och pris. Vid 

införskaffning av shoppingprodukter 

lägger konsumenter ner mer tid på att få 

till sig information om produkterna för att 

göra det rätta valet. Exempel på 

shoppingprodukter är kläder, möbler, hyra 

hotellrum, flygbiljetter etc etc. (Armstrong 

et al., 2015). 

 

Konsumentprodukter: 

specialprodukter 

Fråga med skala för 

bedömning 

Hur troligt är det att du helst skulle 

köpa specialprodukter genom e-handel 

butiker? (t.ex. unika bilmärken, 

specifika varumärkeskläder, specifika 

medicinska tjänster, juveler etc etc.) 

Specialprodukter innebär varor och 

tjänster som konsumenter lägger ner 

specifik tid på att köpa. Det är produkter 

som ger unika lösningar eller är av 

speciellt varumärke, även kallade 

lyxprodukter. Konsumenter lägger oftast 

inte ner tid på att jämföra 

specialprodukter, men söker istället en 

producent som kan leverera precis det som 

konsumenten söker efter. Exempel på 

specialprodukter är specifika eller unika 

bilmärken, varumärkeskläder, specifika 

medicinska tjänster, juveler etc etc. 

(Armstrong et al., 2015). 

Konsumentprodukter: 

osökta produkter 

Fråga med skala för 

bedömning 

Hur troligt är det att du helst skulle 

köpa osökta produkter genom e-handel 

butiker? (t.ex. livförsäkring, 

begravningsplaner, brandsläckare, 

hemlarm etc etc.) 

Osökta produkter avser varor och tjänster 

som konsumenter inte är underrättad om 

eller som konsumenter mycket sällen 

tänker på att köpa. Till denna kategori 

anses ofta innovativa produkter när de är i 

ett tidigt stadium i sin produktlivscykel 

tills dessa marknadsförs och blir socialt 

accepterade i en av de tre föregående 

kategorierna. Exempel på osökta produkter 

är livförsäkring, tidiga begravningsplaner, 

brandsläckare, hemlarm etc etc. 

(Armstrong et al., 2015). 
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Konsumentbeteende 
Fråga med 

handlingsalternativ 

Har du någon gång gått till en fysisk 

butik där du har tittat, provat och/eller 

känt på en produkt där du sedan gått 

hem och beställt den från en e-

handelsbutik istället av någon 

anledning? 

- Ja  

- Nej  

För många konsumenter är det viktigt att 

ha möjligheten att ta på de produkter som 

konsumenten tänkt köpa (Stephens, 2017). 

I dagsläget har e-handel med hjälp av 

teknikens utveckling (internet, 

smartphones, surfplattor) gjort att e-handel 

har blivit rörlig och tillgänglig i princip 

överallt. Fler och fler människor och 

företag använder sig av internet och e-

handelsplattformen eftersom det ständigt 

utvecklas billigare och smidigare sätt att ta 

del av e-handeln samt att den är tillgänglig 

närsomhelst och varsomhelst. Nu dyker 

det hela tiden upp företag och märkesvaror 

som är helt e-handelsbaserade vilket har 

gjort att traditionella handelskedjor har 

blivit tvungna att utvidga sitt område och 

anpassa sig till e-handelsplattformen för 

att inte förlora andelar av sin marknad 

(Laudon & Traver, 2016). 

  

Konsumentbeteende 
Fråga med skala för 

bedömning 

Med hänsyn till föregående fråga, hur 

ofta har du tittat, provat och/eller känt 

på en produkt i en fysisk butik som du 

sedan gått hem och beställt hem från en 

e-handelsbutik istället av någon 

anledning? 

 

För många konsumenter är det viktigt att 

ha möjligheten att ta på de produkter som 

konsumenten tänkt köpa (Stephens, 2017). 

I dagsläget har e-handel med hjälp av 

teknikens utveckling (internet, 

smartphones, surfplattor) gjort att e-handel 

har blivit rörlig och tillgänglig i princip 

överallt. Fler och fler människor och 

företag använder sig av internet och e-

handelsplattformen eftersom det ständigt 

utvecklas billigare och smidigare sätt att ta 

del av e-handeln samt att den är tillgänglig 

närsomhelst och varsomhelst. Nu dyker 

det hela tiden upp företag och märkesvaror 

som är helt e-handelsbaserade vilket har 

gjort att traditionella handelskedjor har 

blivit tvungna att utvidga sitt område och 

anpassa sig till e-handelsplattformen för 

att inte förlora andelar av sin marknad 

(Laudon & Traver, 2016). 
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Bilaga 2 - Enkät Slutversion 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö som studerar företagande och affärsutveckling som nu skriver vår Kandidatuppsats och skulle 
behöva din hjälp i att samla in responser på en enkät som handlar om konsumentbeteende inom handel och e-handel. Syftet med vår undersökning är att förstå vilka 
vanor människor i Sverige har när det kommer till valet mellan traditionella fysiska butiker och e-handelsbutiker på internet. 

Enkäten utförs helt anonymt! 

Att svara på enkäten är mycket simpelt, bara att trycka på det svarsalternativ som passar bäst för dig. När du känner dig klar med dina svar, trycker du på knappen 
"Nästa Sida" längst ner till höger för att komma till nästa sida! På sista sidan kommer det finnas knappen "Slutföra Enkät" längst ner till höger som avslutar 
enkäten! Du kan även när som helst under utförandet av enkäten trycka "Föregående Sida" för att gå tillbaka och ändra något svar. 

 

När du har slutfört enkäten och skickat in den kan inte några svar ändras! 

Enkäten tar ca 5-7 minuter att besvara! När du vill börja, tryck på knappen "Nästa Sida" längst ner till höger! 

 

Sista datum för enkäten är 21:e April 2017! 

Tack så mycket för din tid och din medverkan! 

 

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna på mejl: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx eller xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Med vänlig hälsning, 

Jesper Renberg & Ashton Papaioannou, 

Enterprising & Business Development, 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Nedan presenteras ett antal frågor som handlar om din bakgrund 

och förutsättningar! 
 
Vänligen besvara frågorna så korrekt som möjligt! Alla respondenter hålls helt anonyma! 

 

1 Ålder? 

 
0-17 

 
18-30 

 
31-50 

 
50+ 

 

2 Kön? 

 
Man 

 
Kvinna 

 
Annat (Skriv nedan) 

 
 
 

 

3 Avslutad utbildning? 

 
Grundskoleutbildning 

 
Gymnasieutbildning 

 
Yrkeshögskoleutbildning 

 
Högskole-/Universitetsutbildning 

 

4 Civilstånd? 

 
Ensamstående 

 
Gift 

 
Sambo 

 
Särbo 

 
Annat (Specificera nedan) 

 

    
    

5 Har du barn?  

  Ja  

  Nej  

   

6 Vilken sorts miljö är du bosatt i?  

  Stadsmiljö  

  Landsbygd  

  Glesbygd   
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Nedan presenteras frågor som handlar om olika faktorer som kan påverka 

ditt köpbeteende! 
 
Vänligen besvara frågorna så korrekt som möjligt! Alla respondenter hålls helt anonyma! 

 

7 Vid köp av en produkt, hur stor inverkan har priset för dig? (generellt) 

 
1 2 3 4 5 

Helt Betydelselöst Något Betydelselöst Neutral Något betydelsefullt Högst Betydelsefullt 
     

 
 
 

8 I vilken utsträckning tillämpar du prisjämförelse innan köp? 

 
1 2 3 4 5 

Aldrig Sällan Neutral Ofta Alltid 
     

 
 
 

 

9 Du befinner dig i en fysisk butik och ser en produkt som du har bestämt att köpa i butiken du befinner dig i. Produkten i 
butiken kostar 499 kr. Samtidigt ser du i din mobiltelefon att exakt samma produkt finns till ett pris som är ca 10% lägre 
(449kr) men att du då får vänta på produkten i ca 5 dagar för att få hem den i posten. Hur skulle du mest troligt agera? 

 
Köper produkten i den fysiska butiken 

 
Köper produkten från e-handelsbutiken 

 
 

 

10 Du befinner dig i en fysisk butik och ser en produkt som du har bestämt att köpa i butiken du befinner dig i. Produkten i 
butiken kostar 499 kr. Samtidigt ser du i din mobiltelefon att exakt samma produkt finns till ett pris som är ca 40% lägre 
(299kr) men att du då får vänta på produkten i ca 5 dagar för att få hem den i posten. Hur skulle du mest troligt agera? 

 
Köper produkten i den fysiska butiken 

 
Köper produkten från e-handelsbutiken 

 
 

 

11 Att köpa via e-handel kan innebära lång fraktdistans vilket har en större negativ påverkan på miljön per vara. I vilken 
utsträckning är begrepp som ”klimatsmart” och ”miljövänlig” betydelsefulla för dig?  

1 2 3 4 5 
Helt betydelselöst Något betydelselöst Neutralt Något betydelsefullt Högst betydelsefullt 

     

 
 
 

 

12 Vid köp av en produkt, skulle du hellre åka en längre sträcka för att köpa produkten direkt, eller skulle du hellre beställa hem den 
från en e-handelsbutik? 

 
Åka till fysiska butiken 

 
Köpa från e-handelsbutiken 

 
 

 

13 Vid en given vara som du önskar köpa, till exempel en bärbar dator, föredrar du hellre ett fysiskt sortiment som erbjuder ett 
begränsat sortiment av t.ex. 10 bärbara datorer att välja mellan, eller föredrar du hellre ett mycket större sortiment av t.ex. 
100 bärbara datorer som kan erbjudas av e-handelsbutiker? 

 
Stort sortiment genom e-handel 

 
Inriktat sortiment i fysisk butik 
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Nedan presenteras några frågor angående köpvanor för 

specifika produktkategorier! 

 
Vänligen besvara frågorna så korrekt som möjligt! Alla respondenter hålls helt anonyma! 
 

 

14 Hur troligt är det att du hellre skulle köpa bekvämlighetsprodukter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. bröd, mjölk, 
godis etc etc.)  

1 2 3 4 5 
Inte alls troligt Inte helt troligt Neutral Något troligt Högst troligt 

     

 
 
 

 

15 Hur troligt är det att du hellre skulle köpa shoppingprodukter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. kläder, 
möbler, hyra hotellrum, flygbiljetter etc etc.)  

1 2 3 4 5 
Inte alls troligt Inte helt troligt Neutral Något troligt Högst troligt 

     

 
 
 

 

16 Hur troligt är det att du hellre skulle köpa specialprodukter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. unika bilmärken, 
specifika varumärkeskläder, specifika medicinska tjänster, juveler etc etc.)  

1 2 3 4 5 
Inte alls troligt Inte helt troligt Neutral Något troligt Högst troligt 

     

 
 
 

 

17 Hur troligt är det att du hellre skulle köpa osökta produkter genom e-handelsbutiker än i fysiska butiker? (t.ex. 
livförsäkring, begravningsplaner, brandsläckare, hemlarm etc etc.)  

1 2 3 4 5 
Inte alls troligt Inte helt troligt Neutral Något troligt Högst troligt 
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Nedan presenteras frågor om ett möjligt förekommande agerande! 

 
Vänligen besvara frågan så korrekt som möjligt! Alla respondenter hålls helt anonyma! 
 
 
 

18 Har du någon gång gått till en fysisk butik där du har tittat, provat och/eller känt på en produkt där du sedan gått hem och beställt 
den från en e-handelsbutik istället av någon anledning? 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

 
 

 

19 Med hänsyn till föregående fråga, hur ofta har du tittat, provat och/eller känt på en produkt i en fysisk butik som du sedan gått 
hem och beställt från en e-handelsbutik istället av någon anledning?  

1 2 3 4 5 
Aldrig Sällan Vet ej Ofta Alltid 
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Bilaga 3 - Kodningsmall för enkät 
S1 [Ålder]    1 0-17 

     2 18-35 

     3 36-49 

     4 50+ 

 

S2 [Kön]    1 Man 

     2 Kvinna 

     3 Annat 

 

S3 [Avslutad utbildning]  1 Grundskoleutbildning 

     2 Gymnasieutbildning 

     3 Yrkeshögskoleutbildning 

     4 Högskole-/Universitetsutbildning 

 

S4 [Civilstånd]   1 Ensamstående 

     2 Gift 

     3 Sambo 

     4 Särbo 

     5 Annat 

 

S5 [Barn]    1 Ja 

     2 Nej  

 

S6 [Bostadsmiljö]   1 Stadsmiljö 

     2 Landsbygd 

     3 Glesbygd 

 

S7 [Prispåverkan]   1 Helt Betydelselöst 

     2 Något Betydelselöst 

     3 Neutral 

     4 Något betydelsefullt 

     5 Högst Betydelsefullt 

 

S8 [Prisjämförelse]   1 Aldrig 

     2 Sällan 

     3 Neutral 

     4 Ofta 

     5 Alltid 

 

S9 [Pris 10%]    1 Köper produkten i den fysiska butiken 

     2 Köper produkten från e-handelsbutiken 

 

S10 [Pris 40%]   1 Köper produkten i den fysiska butiken 

     2 Köper produkten från e-handelsbutiken 
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S11 [Klimat & Miljö]   1 Helt Betydelselöst 

     2 Något Betydelselöst 

     3 Neutral 

     4 Något betydelsefullt 

     5 Högst Betydelsefullt 

 

S12 [Transportsträcka]  1 Åka till den fysiska butiken 

     2 Köpa från e-handelsbutiken 

 

S13 [Storlek sortiment]  1 Stort sortiment genom e-handel 

     2 Inriktat sortiment i fysisk butik 

 

S14 [Bekvämlighetsprodukter] 1 Inte alls troligt 

     2 Inte helt troligt 

     3 Neutral 

     4 Något troligt 

     5 Högst troligt 

 

S15 [Shoppingprodukter]  1 Inte alls troligt 

     2 Inte helt troligt 

     3 Neutral 

     4 Något troligt 

     5 Högst troligt 

 

S16 [Specialprodukter]  1 Inte alls troligt 

     2 Inte helt troligt 

     3 Neutral 

     4 Något troligt 

     5 Högst troligt 

 

S17 [Osökta produkter]  1 Inte alls troligt 

     2 Inte helt troligt 

     3 Neutral 

     4 Något troligt 

     5 Högst troligt 
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S18 [Provat och gått hem]  1 Ja 

     2 Nej 

     3 Vet ej 

 

S19 [Hur ofta]    1 Aldrig 

     2 Sällan 

     3 Vet ej 

     4 Ofta 

     5 Alltid 
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Bilaga 4 - Statistik: Frekvenstabeller 

S1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 1,0 1,0 1,0 

2 252 64,9 65,6 66,7 

3 76 19,6 19,8 86,5 

4 52 13,4 13,5 100,0 

Total 384 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 388 100,0   

S2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 174 44,8 45,1 45,1 

2 212 54,6 54,9 100,0 

Total 386 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 388 100,0   

S3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 12 3,1 3,1 3,1 

2 222 57,2 57,5 60,6 

3 24 6,2 6,2 66,8 

4 128 33,0 33,2 100,0 

Total 386 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 388 100,0   

S4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 130 33,5 33,7 33,7 

2 66 17,0 17,1 50,8 

3 166 42,8 43,0 93,8 

4 24 6,2 6,2 100,0 

Total 386 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 388 100,0   
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S5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 132 34,0 34,4 34,4 

2 252 64,9 65,6 100,0 

Total 384 99,0 100,0  

Missing System 4 1,0   

Total 388 100,0   

S6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 230 59,3 59,6 59,6 

2 84 21,6 21,8 81,3 

3 72 18,6 18,7 100,0 

Total 386 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 388 100,0   

S7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 ,5 ,6 ,6 

2 18 4,6 5,1 5,6 

3 32 8,2 9,0 14,6 

4 222 57,2 62,4 77,0 

5 82 21,1 23,0 100,0 

Total 356 91,8 100,0  

Missing System 32 8,2   

Total 388 100,0   

S8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 1,0 1,1 1,1 

2 60 15,5 16,9 18,0 

3 36 9,3 10,1 28,1 

4 202 52,1 56,7 84,8 

5 54 13,9 15,2 100,0 

Total 356 91,8 100,0  

Missing System 32 8,2   

Total 388 100,0   
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S9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 280 72,2 79,1 79,1 

2 74 19,1 20,9 100,0 

Total 354 91,2 100,0  

Missing System 34 8,8   

Total 388 100,0   

S10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 32 8,2 9,0 9,0 

2 322 83,0 91,0 100,0 

Total 354 91,2 100,0  

Missing System 34 8,8   

Total 388 100,0   

S11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 30 7,7 8,5 8,5 

2 52 13,4 14,8 23,3 

3 96 24,7 27,3 50,6 

4 136 35,1 38,6 89,2 

5 38 9,8 10,8 100,0 

Total 352 90,7 100,0  

Missing System 36 9,3   

Total 388 100,0   

S12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 84 21,6 23,7 23,7 

2 270 69,6 76,3 100,0 

Total 354 91,2 100,0  

Missing System 34 8,8   

Total 388 100,0   

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

S13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 170 43,8 48,3 48,3 

2 182 46,9 51,7 100,0 

Total 352 90,7 100,0  

Missing System 36 9,3   

Total 388 100,0   

S14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 204 52,6 59,3 59,3 

2 78 20,1 22,7 82,0 

3 30 7,7 8,7 90,7 

4 22 5,7 6,4 97,1 

5 10 2,6 2,9 100,0 

Total 344 88,7 100,0  

Missing System 44 11,3   

Total 388 100,0   

S15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 2,1 2,3 2,3 

2 24 6,2 7,0 9,3 

3 38 9,8 11,0 20,3 

4 134 34,5 39,0 59,3 

5 140 36,1 40,7 100,0 

Total 344 88,7 100,0  

Missing System 44 11,3   

Total 388 100,0   

S16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 106 27,3 30,8 30,8 

2 86 22,2 25,0 55,8 

3 66 17,0 19,2 75,0 

4 50 12,9 14,5 89,5 

5 36 9,3 10,5 100,0 

Total 344 88,7 100,0  

Missing System 44 11,3   

Total 388 100,0   
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S17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 60 15,5 17,4 17,4 

2 52 13,4 15,1 32,6 

3 88 22,7 25,6 58,1 

4 102 26,3 29,7 87,8 

5 42 10,8 12,2 100,0 

Total 344 88,7 100,0  

Missing System 44 11,3   

Total 388 100,0   

S18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 186 47,9 54,7 54,7 

2 136 35,1 40,0 94,7 

3 18 4,6 5,3 100,0 

Total 340 87,6 100,0  

Missing System 48 12,4   

Total 388 100,0   

S19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 112 28,9 33,7 33,7 

2 112 28,9 33,7 67,5 

3 44 11,3 13,3 80,7 

4 64 16,5 19,3 100,0 

Total 332 85,6 100,0  

Missing System 56 14,4   

Total 388 100,0   

 
 

 


