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Sammanfattning 
 

E-handel är en revolutionerande industri som växer ständigt och kommer med all 

sannolikhet att fortsätta växa i en accelererande fart. Syftet med denna studie är att få en 

överblick över vilka faktorer som påverkar svenska konsumenters köpbeteende i 

samband med e-handel. Samt vilka faktorer som spelar en anspelande roll vid val av 

leveransaktör för e-handelsföretagen. Studien visar hur valet av leveransaktör kan 

påverka både konsument och företag och vilka krav som ställs i samband med en 

leverans.  Insamlingen av teori och data genomfördes med hjälp av en litteratur studie, 

enkätundersökningar och intervjuer. De viktigaste faktorerna som påverkar 

konsumenternas köpbeteende vid hemsidans utformning visade sig vara websidans 

pålitlighet (säkerhet) och websidans användbarhet följt av interaktivitet Konsumenterna 

ansåg att en marknads mix och en estetisk tilltalande hemsida inte påverkar deras köp 

avsevärt.  Vid val av den logistiska aspekten så som frakt, ses en leverans som 

ankommer i tid, och en fri frakt vara av störst betydelse bland deltagarna. De angivna 

faktorerna visade sig även påverka återkommande köp från samma hemsida i framtiden. 

E-handelsföretagen ser inte leveransalternativet som ett konkurrensmedel bland sina 

konkurrenter då alla de ledande distributörerna erbjuder samma tjänster så som spårbar 

frakt, korta leveranstider och enkelhet. Vid val av leveransaktör har samtliga företag 

rangordnat leverans tid, möjligspårning och snabb respons tillsammans med pris och 

godsförlust/godshantering som dem två viktigaste faktorerna. 

 

Nyckelord: E-commerce, delivery, carrier, parcel, consumer behavior, supply chain 

management, b2b, b2c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 
E-commerce is a revolutionary industry that is continuously increasing and will most likely 

continue to grow at an accelerating pace. The purpose of this study is to obtain an overview of 

the influence of various factors that affect the Swedish consumers’ purchasing behaviour in 

relation to e-commerce. And the factors that play an allusive role in the choice of the delivery 

operators for e-commerce companies. The study shows how the choice of a delivery carrier, 

affect both consumers and e-commerce companies, together with the expected requirements 

when it comes to its delivery. The collection of the theory and relevant data was performed 

using literature studies, surveys and interviews. The security and usability of a site was 

considered to be the most important factors for the consumers, along with the site’s 

interactivity.  Consumers considered a market mix and an aesthetically appealing website does 

not have significantly affect on their purchases. When viewing the logistical aspect such as 

shipping, time delivery and free shipping were considered to be of the greatest importance 

among the participants’. These key factors also tended to affect consumers recurring purchase 

from the same site in the future.  The E-commerce companies did not see their freight 

alternatives’ as a competitive tool towards other e-business companies since the leading 

distributers offer the same services such as; trackable shipping, short delivery times and 

accessibility. When selecting a distributer for their shipping, all companies ranked the delivery 

time, possible tracking and quick response with price and freight loss / handling as their 

predominant aspects.  

 

 

 

Keywords: E-commerce, delivery, carrier, parcel, consumer behavior, supply chain 

management, b2b, b2c. 
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1 Inledning  
 
I detta inledande kapitel sammanför vi först med en bakgrund till forskningsfrågan, därefter 

klarläggs syftet med studien följt av målgrupp samt avgränsning.  

 

 Bakgrund 1.1
  
E-handel är en revolutionerande industri som växer oerhört snabbt och kommer med all 

sannolikhet att fortsätta växa i en accelererande fart (Lefebvre & Lefebvre, 2002). Internet 

försäljning och total B2C e-handel har växt sedan 2004 med 145,8 miljarder dollar respektive 

243 miljarder dollar till 2010 (Laudon & Traver, 2007).  Denna signifikanta tillväxt av årliga 

inkomster påvisar framfarten av e-handel utan några tecken på stagnering. 

 

 Av denna anledning har e-handel varit ett område av stort intresse för fortsatta studier. E-

handel är ett relativt nytt område men dess väsentlighet för företag har resulterat i att ett 

omfattande antal artiklar har publicerats inom detta område som ex. Chiu et al (2012); Turban 

et al (2015) & Carmona et al (2012).  

 

Det finns olika faktorer som påverkar kundernas köpbeteende på internet. En studie av 

Constantinides & Geurts (2005) visar att hemsidans användbarhet är det faktorn som har den 

mest substantiella påverkan på kunden följt av en marknadsföringsmix. Ju högre genomslag 

dessa två faktorer har desto högre är sannolikheten att kunden väljer den specifika hemsidan 

för att lägga en order. Med andra ord, betyder detta att e-företag har möjligheten att påverka 

konsumenters köpbeteende.  

 

Däremot är det viktigt att förstå att alla länder skiljer sig i ekonomi, kultur, levnadssätt osv. 

vilket betyder att studier inom detta område skiljer sig mer eller mindre beroende på vart den 

genomförs någonstans Canli & Maheswaran (2000); Howitt (2000). E-konsumenternas 

köpbeteende i ex. Indien kan alltså vara helt annorlunda än e-konsumenterna i Nya Zeeland 

Shergill & Chen (2005); Rastogi (2010).  Med det i åtanke, bestämde vi för att skapa vår 

första frågeställning som är inriktad på köpbeteendet bland svenska e-konsumenter.  
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En populär trend bland e-handelsföretag är fri frakt och fria returer. Det visar sig att fri frakt 

leder till fler köp och även till fler returer Hjort & Lantz (2013), Duffy (2005). Detta gjorde 

att vi skapade vår andra frågeställning för att undersöka kraven konsumenterna ställer vid en 

leverans samt granska hur leveransens tillgänglighet påverkar kundernas köpbeteende. 

 

Ett fler tal e-handelsföretag använder någon sort distributör för att skicka ut produkter till sina 

kunder. Vi vill även granska e-företagens synsätt på leveransalternativen som ett konkurrens 

medel och vilka faktorer som har en anspelande roll vid val av leveransaktör. Detta ledde till 

vår tredje frågeställning. 

 
 Syfte  1.2

 
Syftet med studien är att få en överblick på hur svenska konsumenters köpbeteende påverkas 

av ett e-handelsföretags egenskaper och leveransalternativ.   Studien kan bidra till ökad 

förståelse över den svenska e-handelsmarknaden och leveranstillgängligheten. 

 

 Frågeställning 1.3
 

1. Vilka egenskaper påverkar svenska konsumenters köpbeteende när de handlar på 

internet? 

2. Vilka krav ställer e-konsumenterna vid en leverans? 

3. Vilka faktorer anser e-handelsföretagen vara viktigast vid val av leveransaktör och 

används leveransalternativen som ett konkurrensmedel?  

 

 Avgränsning  1.4
 
Enligt YU et al. (2014) beskrivs E-handeln som en treenighet, där ett samspel sker mellan 

konsumenter, e-handelsföretag och distributörer. Synen på leverans kan ses från alla parter 

och kan därför bli väldigt bred. Då examensarbetet pågått under en kortare period har det 

blivit nödvändigt att avgränsa studien och fokusera på de mest lägliga centrala delarna. 

Studien kommer av den anledningen endast ha sin fokus på hur konsumenterna och e-

handelsföretagen ser på leveranstillgängligheten. Därför kommer vi inte att fokusera oss på 

tredje parten dvs. distributions företag.    
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Inledning	   Metod	   Li5eraturö
versikt	   Empiri	   Analys	  

	  

Slutsats	  
	  

 Direktiv  1.5
 
Studien har bedrivits inom avdelningen industriell logistik på högskolan I Gävle, inriktande 

på marknadsföring. Fokusen ligger i synen på hur leveranstillgängligheten påverkar 

konsumenternas köpbeteende och e-handelsföretagens val av leverantörer dvs. B2B och B2C.  

  

  

 Disposition 1.6
 

  

 

 

 

Figur 1.1 visar dispositionen om hur studien är strukturerad. 
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2 Metod  
 
Vi kommer i det här kapitlet redogöra hur vi gått till väga för att sammanställa den här 

studien samt vilka tekniker och metoder vi använt oss utav.  

  

 Vetenskapligt synsätt 2.1
 

2.1.1 Positivism   

 

Positivistens grundare sociolog August Comte, menar att det går att genera nyttig, positiv 

kunskap för att förbättra samhället (Patel och Davidson, 1994). Positivismen ses oftast genom 

ett objektiv och ett realistiskt synsätt medan Patel och Davidson förklarar hermeneutiken som 

positivistens raka motsats, det vill säga ett subjektivt och ett relativt synsätt. Där man 

grundligt försöker tolka, studera, och förstå människan och dess existens. Vår studie kommer 

ske objektivt vilket överensstämmer med positivismen. 

 

 Forskningsstrategi 2.2
 

2.2.1 Kvalitativ & Kvantitativ studie 

 
Patel & Davidson (1994) beskriver de två metoderna som ett sätt att bearbeta och analysera 

den information som samlats in. De beskriver den kvalitativa metoden som ett sätt att använda 

sig utav verbala analysmetoder medan den kvantitativa forskningen riktar sig mot statistiska 

analys och bearbetningsmetoder. Murray och Hughes (2008)  menar att den kvantitativa 

studien besvarar "hur" frågan medan "varför" frågan är lutad mot en kvalitativ studie.  

 

Vår studie kommer att bedrivas på två sätt. Ett kvantitativt survey kommer att vända sig till 

konsumenterna för att samla in data, medan ett kvalitativt tillväga gångsätt i form av en 

intervju kommer att ske för att samla in data från e-handelsföretag. Mixen kommer att bidra 

till att stärka vår studie, samt för att se helheten från de båda aspekterna. 
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 Vetenskapligt angreppssätt  2.3
 

2.3.1  Deduktiv & Induktiv 

 

Patel & Davidson (1994) nämner induktion och deduktion som två tillväga gångsätt att 

bedriva en teori.  Ett deduktivt tillväga gångsätt bedrivs genom vad de kallar ”bevisandes 

väg”, här dras slutsatser genom befintliga teorier och allmänna principer.  Ett induktivt 

tillväga gångsätt beskrivs som ett ”Upptäckandes färd”, där man bedriver sin forskning utan 

att se över teorin och genom en insamlad empiri formuleras en teori Murran & Hughes 

(2008). Vi har valt använda oss utav ett hypotetisk-deduktivt tillväga gångsätt vilket menas 

med att genom den befintliga teorin, från diverse vetenskapliga källor kommer vi härleda en 

hypotes som sedan kommer att prövas empiriskt.  

 

 Undersökningsdesign 2.4
 

2.4.1  Litteraturöversikt 

 
litteraturöversikten består enligt Patel & Davidson (1994) av ett system av hypoteser, satser 

eller antaganden som beskriver verkligheten.  Galvan (2013)  beskriver litteraturöversikten 

som en förklaring till varför variabler fungerar tillsammans, hur de är relaterade till varandra 

samt hur de påverkar varandra. Det bästa sättet att göra en teoriproduktion är genom att 

påbörja med ett påstående/ argument, därefter finna en anledning till argumenten som sedan 

förstärks med ett bevis, vilket leder till en bekräftelse och en respons Booth et al (2008).  

 

Vi påbörjade vår studie genom att använda oss av Patel & Davdisons figur, (se figur 2.1) där 

de hänvisar att problemområdet bör avgränsas genom en litteratur genomgång. Vi valde att gå 

till väga genom att läsa om tidigare forskningar som gjorts inom vårt angivna ämne. Teoretisk 

data insamling har skett genom insamlingen av sekundärdata, vilket har inhämtats från 

tidigare forskningsstudier i form av vetenskapliga artiklar och facklitteraturer. Ett antal 

material har inhämtats från pålitliga källor som ex. olika databaser som Science Direct, 

Emrald och Google Scholar. Rapportens empiri grundas på sekundär och primär data. Primär 

data samlades in via enkäter och intervjuer hos konsumenter och företag inom e-handeln. 

Sekundära data hämtades in från liknande undersökningar och e-handels rapporter. 
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Figur 2.1. (Patel och Davidson, 1994, 36) visar hur problemområdet bör avgränsas genom en 

litteraturgenomgång för att sedan preciseras.  

 

 

 

2.4.2  Flerfalls studie 

 

En fallstudie är en grundlig och detaljrik studie av enbart ett fall skriver Bryman och Bell 

(2005). I vår studie har vi använt oss utav fyra företag som vi har intervjuat. Inför intervjuerna 

kontaktade vi företagen och kom fram till att det bästa sättet att utföra intervjun är genom att 

skicka frågorna via mail. Detta eftersom både e-företag cheferna inte hade tid att boka in ett 

möte med oss men istället var villiga att svara på frågorna i skriftligt form. Vi ansåg att den 

skriftliga formen kan vara lika bra som den traditionella metoden men även lite bättre. 

Intervjuer som sker genom direkta samtal kan oftast medföra negativa resultat på grund av 

olika egenskaper. Dessa egenskaper kan vara ex. att individen vill bravera sig själv för att 

synas på ett bättre sätt, individen kan ge fel svar genom misstolkningar eller intervjuarens 

misstolkningar av svar osv Williams (1964). Med en skriftlig ansats så kan cheferna besvara 

frågorna under en passande tid i sin egna bekvämliga tillvaro Straw (2000). Vi påstår att 

resultatet blir mer opartiskt och detaljrik eftersom dessa negativa egenskaper inte tillkommer.  
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2.4.2.1 Utforskande & deskriptiva fallstudier 
 

Yin (2012) nämner att förbrukning av teoretiska koncept för att strukturera studien och samla 

in data är en utav de mest optimala tillväga gångsätten för en fallstudie. Patel & Davidson 

beskriver denna metod genom att man tittar på en mindre avgränsad grupp.  Genom att titta 

och jämföra ett flertal organisationer och deras relationer till E-handel. De nämner även att en 

fallstudie kommer till användning när man vill studera förändringar och processer.  

  

2.4.3  Hypotes  

 

”En hypotes är en språklig sats i vilken olikt begrepp sätts i relation till varandra” – (Patel & 

Davidson, 2011, s. 20). 

 

En förenkling av detta är att beskriva en hypotes som ett antagande där en empirisk prövning 

skall ske för att undersöka om hypotesen stämmer eller inte stämmer med det empiriska 

experimentet som resulterar falsifiering eller verifiering av hypotesen. Karlsson (2009) menar 

att en hypotes skall besvara frågeställningen samt att den skall definieras så tydligt och enkelt 

som möjligt.  

 

  Data insamling 2.5
 

Data insamling sker på ett flertal sätt och man bör använda sig utav mer än en metod. 

(Biggham 2008).  Lekvall & Wahlbin (2001) nämner att forskning kan utföras genom två 

olika; primär respektive sekundär. Primärdata är sådant som samlas in under studiens gång, 

vilket Patel & Davidson (1994) beskriver som ”förstahandsrapporteringar” medan 

sekundärdata är sådant som redan är skrivet och tillgängligt för allmänheten.  
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2.5.1  Survey & Intervju 

 

Undersökning sker på en större avgränsad grupp med hjälp av en intervju och en survey. 

Undersökningen gör det möjligt att se över flertal variabler och få en översikt över en stor 

mängd information.  Survey används oftast för att besvara frågorna hur, när, var och vad 

(Patel & Davidson, 1994). En survey eller enkät innebär enligt Forza (2002) insamlingen av 

information från olika personer med hjälp av frågeformulär, telefon samtal eller personliga 

intervjuer osv. Informationen som oftast samlas in är ett utdrag som tillhör ex. en större 

population, ett företag eller områden som forskaren vi undersöka. För att detta ska 

möjliggöras så är det viktigt att välja ut rätt utdrag med hjälp av olika regler för att öka 

informationens riktighet gentemot hela populationen. Forza (2002) förklarar att det finns tre 

typer av survey som skiljer sig från varandra, dessa är ”exploratory, confirmatory och 

descriptive” survey undersökning. En survey är oftast en lättare metod för prövning av 

hypoteser då det krävs en ganska begränsad ansträngning för att samla in och analysera 

information jämfört med andra metoder. 

 

Patel & Davidson (1994) nämner att en intervju kan ses på två sätt, antingen strukturerad där 

intervjupersonen får tolka fritt från sina tidigare erfarenheter och inställningar eller 

standardiserat där stor fokus läggs på frågornas utformning och inbördes ordning. (se figur 

2.2) En låg standardiserad intervju sker när frågorna formuleras och anpassas till individen 

under intervjun medan en hög standardiserad intervju sker i en strukturerad gång, där samma 

frågor i kronologiska ordning ställs till alla intervjupersoner. 

 

 Vid utformning av enkäten valde vi att arbeta systematiskt. Där vi konstruerade frågor kring 

varje delområde för att sedan täcka helheten av problemet. Vi påbörjade enkäten med 

demografiska frågor såsom ålder och kön följd av detaljrikare frågeställningar. Intervjun och 

enkäten skedde med en högstandardisering där samma frågor, i samma ordning användes till 

alla parter inom samma kategori. Enkäterna skedde på ett helt strukturerat sätt där ett litet 

utrymme för svar fick ges i form av fasta svarsalternativ ex. möjligheten att svara "ja, nej eller 

vet inte" samt användning av en 5 och 3 likert-skala där olika attityder mättes hos 

respondenterna. 
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Intervjun skedde på vad Patel & Davidson (1994) kallar ostrukturerat sätt där maximalt 

utrymme för svar fick ges. Konfidentiellt svar togs emot från fyra olika e-handelsföretag, 

varav 2 stycken valde att förbli anonyma.  

Enkäterna delades ut till 100 stycken respondenter i olika åldersgrupper (15-20 år, 21-25 år, 

26-30 år, 31-35 år och 36+ år) där 50 % var män och 50 % var kvinnor.  

 

Strax innan intervjun och enkät undersökningen informerade vi våra respondenter genom att 

förklara syftet med vår undersökning samt vilka vi är som är ansvariga. Därefter enkäten samt 

intervju frågorna till deltagarna och inväntade deras svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 (Patel & Davdison, 1994) ”Exempel på oliktyper av intervjuer och enkäter 

beroende på hög eller låg grad av standardisering och strukturering.  

 

Vid intervjuer menar Patel & Davidson (1994) att man kan använda sig utav en teknik s.k. 

”tratt tekniken”. Tratt tekniken innebär att man till en början fokuserar på öppna stora frågor 

som sedan reduceras till mer specifika frågor. De beskriver genomförandet som motiverande 

och aktiverande.  
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 Kvalitetskriterier 2.6
 

2.6.1 Konceptuell modell 

 

Forza (2002) menar att man måste skapa en konceptuell modell innan initieringen av en 

survey. Det finns fyra aspekter i en konceptuell modell enligt Forza (2002). Det första steget 

är att konstruera tydliga identifikationer, beteckningar and definitioner av alla variabler som 

anses vara relevanta. Det andra steget är att presentera och diskutera variablernas uppgifter, 

sambandet de har mellan varandra samt indikationer av dess natur. Det tredje steget är att på 

ett tydligt sätt förklarar anledningen till varför forskaren skall undersöka dessa samband och 

eventuella samband de har med tidigare forskningar. Det fjärde och sista steget är att definiera 

tillståndet där forskaren kan förvänta sig att fenomenet kan uppstå eller visa sig. 

 

 

2.6.2 Reliabilitet  

 

Trochim (2006) förklarar att reliabilitet har att göra med kvalitén av mätningarna dvs. 

konsistensen eller upprepningen av mätningarna. Det finns fyra olika typer av reliabilitet där 

var och en har varierande sätt att estimera reliabilitet för den specifika typen.  

2.6.3 Test-retest reliabilitet 

 

I vår studie har vi använt oss utav ett s.k. ”test-retest reliabilitet” som innebär att mätningarna 

som är konstruerade på samma sätt ger likartade resultat Trochim (2006). Detta har vi 

genomfört genom att undersöka korrelationen mellan två enkäter som är konstruerade på 

samma sätt. Med andra ord, om korrelationsvärdet ligger nära 1 eller -1 så finns det ett 

positivt samband mellan båda undersökningarna. 
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2.6.4 Intern- och extern validitet 

 

En intern validitet anspelar sig på hur väl studien överensstämmer vid verkligheten, vilket vid 

en intervju kan ske vid själva intervjupersonerna medan en extern validitet ses som en 

generalisering för huruvida intervjupersonerna generaliserar en hel population Yin (2009).  

För att öka på intern validitet så försökte vi minska på partiskhet. Detta lyckades vi med i små 

eller stora drag genom att skicka iväg enkäter till ett bestämt antal individer i olika grupper 

som ex. åldersgrupper, män och kvinnor. Med hjälp av detta reducerade vi mängden 

slumpmässighet och kunde analysera uppgifterna rättvist. 

 

2.6.5 Konstruktions validitet 

Ser över det man egentligen mäter och man tittar på om andra undersökningar skulle ge 

samma resultat Yin (2009). Ett antal olika litteraturer med gemensam utredningsresultat har 

använts i litteraturöversikten för att styrka konstruktionens validitet i denna studie.  

 

  Rapportens Angreppssätt 2.7
 

Vi påbörjade vårt genomförande genom att belysa problemområdet och därefter vände vi till 

litteraturen för att hämta information och se över diverse teorier och modeller från tidigare 

undersökningar inom området. Därefter preciserade vi problemet genom att göra en 

avgränsning för att veta exakt vad det är vi kommer att undersöka. Patel och Davidson (1994) 

nämner att tidigare undersökningar bidrar med kunskap om hur man bör gå tillväga med sin 

egen forskning. När vårt problem väl har definierats bestämde vi vilka metoder vi kommer att 

använda oss av för att genomför studien.  Vi såg över de personer och tekniker som var bäst 

lämpade för vår studie. 
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3  Litteraturöversikt 
  

Denna litteraturöversikt har som syfte att ge läsaren en inblick om tidigare forskningar inom 

e-konsumenternas köpbeteende. Dessa litteraturer är relevanta i framtagningen av våra 

hypoteser samt möjliggör en mer kunskapsrik analys i senare kapitel. 

 

 Supply Chain Management  3.1
 
Materialflödet och leveranskedjan inom ett företag sammanfattas inom samlingsnamnet 

Supply Chain Management (SCM). SCM involverar processen som sker när råmaterial 

omvandlas till en slut produkt och innefattar hela kedjan och inblandade aktörer.  Det 

innefattar överseendet av material, information, penningflöde från tillverkare, leverantörer, 

grossister och tillslut slutkunden.   Man strävar hela tiden efter att effektivisera flödet genom 

integration och koordination inom företagen La Londe & Masters (1994) 

”Focus of supply chain management is upon the management of relationships in order to 

achieve a more profitable outcome for all parties in the chain” – Christopher (2013)  

Abrahamson et al (2011) menar att om man fokuserar på att bygga en stark relation till sina 

leverantörer och skapa effektivitet inom SCM kan företagen öka sin konkurrenskraft och 

tillgodose kundernas ökade krav och behov. 

 Relationen mellan köpare och säljare i e-handel 3.2
 
E-handel, även kallad elektronisk handel hänvisar till köp och försäljning genom användning av 

internet där utbyte av elektronisk information mellan organisationer och intressenter sker (Chaffey, 

2007).   

 

Ytterligare en förklaring gör Magnusson (2006) som definierar e-handel som all sorts handel som sker 

på nätet och bidrar till en plattform där konsumenter, distributörer och försäljare möts. Köpen sker 

oftast genom fakturor, internetbanker samt digitala valutor. Figur 3.1 visar SCM kedjans relation 

mellan säljare och köpare inom e-handel. De blåa pilarna symboliserar ”Business-to-consumer” 

(B2C) försäljning där transaktioner sker mellan organisationer till kunder. De gröna pilarna visar en 

”Business-to-busines (B2B) försäljning, där transaktion sker mellan organisationer emellan.  
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Igenkännande	  av	  
problem	  

Informa2onsö
kning	  

Utvärdering	  
av	  alterna2v	   Inköp	   E9er	  köps	  

utvärdering	  

Den största skillnaden mellan B2B och B2C är att vid en B2B försäljning anses transaktions volym 

vara större och mer komplex Davis et al (2012). Komplexiteten anses vara högre då fler aktörer är 

involverade Payne & Frow (2013). Kotler (1997) menar att i B2B marknaden genomförs färre köp 

men större order. B2C kunder anses vara mindre lojala och har en högre tendens att byta aktör än B2B 

marknaden Saini et al(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Chaffey, (2007, 12) visar interaktionen mellan organisationer, leverantörer och 

kunder. 

 

 Köpbeteende 3.3
 

”Those activities people undertake when obtaining, consuming and disposing of products and 

services.” - Blackwell et al. (2001) 

 

För att förtydliga detta så kan köpbeteendet förklaras genom studien om när, hur, vad och 

varför individer eller organisationer väljer samt förbrukar sina tjänster eller produkter för att 

tillfredsställa sina behov Perner (2003). 

 

Utifrån följande definitioner kan köpbeteendet delas in i fem olika steg:  

 

 

 

Figur 3.2 ”Konsumenternas köpbeteende”  
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Figur 3.2 visar processen konsumenterna går igenom när de skall handla någon produkt eller 

tjänst. Modellen är utformad i sekvenser av fem moment där konsumenten först inser att ett 

behov har skapats. Därefter söker konsumenten efter behovet genom att gå till olika affärer, 

söka online eller fråga sina vänner om det. Sedan så utvärderar konsumenterna de olika 

alternativen som är tillgängliga beroende på konsumentens specifika krav samt jämför 

priserna med varandra. När detta moment är klar så bestämmer sig konsumenten att köpa in 

den valda produkten eller tjänsten som är baserat på honom eller hennes krav.  

 

När konsumenten har fått egendom av produkten eller tjänsten så sker en utvärdering för att 

se om den uppfyller konsumentens förväntning. 

 

 Den svenska E-handeln ökar stadigt (DIBS 2014) och fler konsumenter väljer att förenkla 

vardagen genom att köpa sina produkter på nätet vilket bidrar till en ökning av antalet 

hemleveranser Esper et al (2003).   

 

Tillväxten har bidragit till en positiv inverkan på konsumenten i form av större produktval, 

produktjämförelse och information. Vilket i sin tur leder till att konsumenterna ställer allt 

högre krav på sina leveranser. Anledningen till e-handels ökade tillväxt beror på e-

handelsföretagens satsning och bidrag till en positiv kundupplevelse för konsumenterna 

Stokes & Jensen (2011)   

  

   Köp processen inom e-handel 3.4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Köp process på internet. 
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Figur 3.3. (Lin & Lee, 2009, 22) demonstrerar hur en köpprocess går till online. Genom att 

konsumenterna går in på företagets hemsida kan den i sin tur navigera runt på hemsidan och titta på 

bilder och läsa på om produktinformationen. Därefter kan de placera produkten i en virtuell shopping 

korg som sedan för de vidare till betalningsprocessen. Vid köp erbjuds oftast flertal 

betalningsmetoder beroende på vad e-handelsaktörerna erbjuder Lin & Lee (2009). Den vanligaste 

metoden är kortbetalning Lin & Lee (2009) men alternativ som direktbankbetalning, postförskott, 

andra betalningsleverantörer som Paypal, Payson samt faktura kan även erbjudas (Se bilaga 1).  Efter 

köpet får kunderna oftast en orderbekräftelse och får inom en relevant tidsram invänta på leverans för 

sin produkt. E-handelsföretagen har nu som ansvar att packa och skick iväg produkten till kund, detta 

sker oftast via en 3PL leverantör. Den sista sträckan från e-handelsföretaget till slutkund kallas även 

den sista milen Esper et al (2003).  Konsumenternas interaktion med hemsidan och köp processen är 

vad Rose et al. (2011) sammanfattar som OCE (Online Customer Experience). 

 

  Köpbeteende hos e-konsumenter 3.5
 

Flertal studier har gjorts för att förklara kundernas köpbeteende. En studie gjort av Anderson 

et al (1994), nämner att kundtillfredsställelsen påverkar en organisations nuvarande och 

framtida presentation vilket bekräftas av flertal författare Lin & Lee, 2009); Rose et al (2011); 

Stokes & Jensen (2011); Morgantiri (2014). Köpupplevelsen är en avgörande faktor till att 

erhålla lojala kunder som återkommer i framtiden eller överhuvudtaget genomför köpet 

Morgantiri (2014).  Bitner & Hubbert (1994) anser att kundtillfredsställelse är nyckeln till 

företagens konkurrenskraft. Bilaga 2 av Barutcu (2010) sammanfattar tidigare författares 

studier gjorda inom ämnet kundtillfredsställelse och uppger de faktorer och variabler som 

anses vara viktiga.  

 

  Skillnaden på köpbeteendet mellan män och kvinnor i olika regioner 3.6
 

En studie av Rastogi (2010) genomfördes där 200 Indiska personer i olika kategorier (ålder, 

kön osv.) fick svara på enkäter som inriktades på deras preferenser gällande internet handel. 

Resultatet visar att 73 % av männen handlar på internet, personer som är anställda på något 

företag handlar mer än andra genom internet handel (51 %), många personer handlar 

produkter två till fem gånger årligen (46 %) och en stor del av personerna handlar på internet 

men betalar när produkten har levererats (61 %). Enligt Hasan (2009), är e-handel mer 

användbar och attraktiv för män än kvinnor vilket Dittmar et al (2004) också förklarar i sin 
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studie. Denna forskning utfördes med hjälp av experiment följd av en survey som gavs ut 

efter experimentet. Informationen samlades in från 80 studenter där 45 % var kvinnor och 55 

% var män. Undersökningen tog plats i en amerikansk högskola (Midwestern university) där 

medelåldern var 22.54 år. Syftet med studien var att undersöka skillnaden mellan män och 

kvinnors attityd gentemot e-handel. 

 

  Faktorer som påverkar köpbeteendet bland konsumenter som e-handlar 3.7
 

En studie bland 85 studenter i Holland utfördes av Constantinides & Geurts (2005) för att ta 

reda på hur stark påverkan fem olika faktorer har på konsumenter när de skall välja en 

hemsida att handla ifrån:  

 

• Användbarhet   

• Interaktivitet  

• Pålitlighet  

• Estetik 

• Marknadsföringsmix.  

 

Det framtagna resultatet visar att tre utav de fem faktorerna (Interaktivitet, Pålitlighet och 

estetik) inte hade någon stark påverkan på konsumenterna när det gäller val av hemsida för 

handel. Hemsidans användbarhet var den högst rankade faktorn följd av 

marknadsföringsmixen och ju högre effekt dessa två faktorer har desto högre chans finns det 

att konsumenterna väljer den hemsidan för handel Constantinides & Geurts (2005). 

Constantinides & Geurts (2005) förklarar även att personer med erfarenhet av internet 

användning inte har någon signifikant påverkan på deras köpbeteende när det gäller e-handel. 

Det finns dock begränsningar med denna studie då den enbart är fokuserad på situationer som 

är typiska vid handel av speciella produkter snarare situationer där frekventa och rutinerade 

produkter handlas. Ytterligare en viktig del att ha i åtanke är att personerna i undersökningen 

inte behövde oroa sig om finansiella risker vilket kan ha påverkat deras köpbeteende. Detta 

kan möjligtvis vara en anledning till undermineringen av pålitlighets faktor som inte hade en 

signifikant betydelse Constantinides & Geurts (2005). 

Webb et al (2005) utförde en studie för att undersöka vad köpare söker efter när dem handlar 

livsmedel på internet. Studien genomfördes genom att spela in ögon rörelsen hos fyrtio 

deltagare när dem handlar på internet. Tio av deltagarna blev sedan intervjuad för att få 



E-konsumenternas köpbeteende och leveransalternativ som konkurrensmedel 
 Ett kvalitativ och kvantitativ flerfalls studie 

 

17 
 

information om deras söknings beteende. Resultatet visar att 95 % av deltagarna navigerade 

igenom virtuella avdelningar, 80 % använde sökmotorn och 68 % surfade igenom rabatt 

avdelningen. 

 

 Webb et al (2005) förklarar även att deras deltagare, när de väl var inne i produkt sidan, 

tenderade att observera bilderna istället för att undersöka produkt specifikationen. Studien 

visar att websidans användbarhet spelar en stor roll när det kommer till websidans design, 

speciellt när det handlar om livsmedelsprodukter på internet.  

 

Sivaji et al (2011) använde en liknande metodik som Webb et al (2005) för att undersöka 

vilka framgångsfaktorerna är för en e-handels hemsida. En fallstudie presenteras som jämför 

heuristisk utvärdering med användbarhets test (användarupplevelse och ögon rörelse). Dessa 

metoder användes för att utvärdera påverkningen av användbarhet, sociala och pålitlighets 

element inom fyra olika e-handels hemsidor. Studien visar att det finns en stor betydelse av 

dessa element (Användbarhet, social och pålitlighet) för designen av en e-handels hemsida 

Sivaji et al (2011).  

 

Fyra dominanta faktorer som Nya Zeelands e-konsumenter har i åtanke när de köper på 

internet har identifierats, dessa är enligt Shergill & Chen (2005) websidans design, websidans 

pålitlighet, websidans kundservice och websidans säkerhet/avskildhet. Dessa faktorer har 

rankats av fyra olika typer av internet handlare:  

 

• Sällsynta internet handlare  

• Enstaka internet handlare  

• Frekventa internet handlare  

• Regelbundna internet handlare.  

 

Alla fyra typer hade annorlunda perception gällande websidors olika faktorer. Hur ofta 

konsumenter handlar på internet spelar en stor roll på vilken uppfattning dem har mot 

websidans design och pålitlighet Shergill & Chen (2005). Däremot så utvärderade alla de fyra 

typerna websidans säkerhet på samma sätt. Detta tydliggör att säkerhet är lika viktigt för alla 

olika typer av internet användare. Kim et al (2010) utförde en studie för att examinera vilka 

faktorer som påverkar: 
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• Pålitlighet  

• Tillfredsställelse  

• Lojalitet.  

 

Studien grundas på undersökningen av 340 insamlade frågeställningar som var hämtade från 

en internet panel. Enligt Kim et al (2010) så går websidans säkerhet och navigations 

funktionalitet hand i hand med websidans pålitlighet. Med andra ord så är websidans säkerhet 

och användbarhet en kritisk del i uppbyggnaden av lojala kunder. Däremot fanns det inget 

samband mellan transaktions kostnader och pålitlighet. Chang & Chen (2009) utförde en 

studie för att undersöka konsumenternas upplevda kvalitet, säkerhet och lojalitet inom e-

handel. Undersökningen genomfördes med hjälp av frågeställningar som delades ut till 

deltagare i Taiwan som hade minst ett års erfarenhet av internet handel. Studien visar att 

kvalité påverkar upplevd säkerhet hos kunderna på ett positivt sätt. Med andra ord, så är en 

grundmurad e-handels hemsida betydelsefullt för att skapa förbättrad upplevd säkerhet bland 

konsumenterna Chang & Chen (2009). Studierna är genomförda i olika länder vilket skiljer 

sig i ekonomi och kultur jämfört med Sverige samt antalet deltagare i en utav 

undersökningarna är relativt liten så kan man inte helt säkert ta dessa resultat för givet. Med 

denna insikt så har två hypoteser skapats. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

undersökningarna kommer ske i Sverige vilket kan skapa en skillnad i resultaten. 

 

Hypotes 1: H1a. Websidans säkerhet spelar en viktig roll i skapandet av lojala kunder. 

 

Hypotes 2: H1b. Websidans användbarhet har en stor påverkan på konsumenternas 

köpbeteende. 

 

  Samband mellan logistisk prestation och kund lojalitet inom e-handel 3.8
 

Ramanathan (2010) har genomfört en studie där uppgifter blev insamlade från ett s.k. 

”internet värderings hemsida” under 2006 till 2007. Deltagarna värdesatte olika faktorer 

mellan 1 till 10 där 1 står för mycket dålig prestation och 10 för mycket bra prestation.  Åtta 

olika faktorer var med i undersökningen som bland annat var "kund lojalitet" och "on-time 

leverans". Syftet med studien var att utforska hur sambandet mellan logistisk prestation och 

kund lojalitet påverkas av risk karaktärerna (pris och nivån av tvetydighet) som är kopplad 
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med produkten och hemsidans effektivitet (management kompetens, organisationens 

processer och rutiner samt informationen de kontrollerar). Resultatet visar att sambandet 

mellan logistik prestation och kund lojalitet är starkare ju mer effektiv hemsidan är och 

produktens risk karaktärer har ingen effekt på detta samband. Logistisk prestation kan 

möjligtvis inte påverka kundernas repeterade handlande men effektiva företag kan prestera 

bättre och förvandla deras logistiska prestation till gynnsammare kund lojalitet Ramanathan 

(2010).  

 

En studie Rao et al (2011) utfördes genom en analys av uppgifter från 260 e-företag med syfte 

att utforska sambanden mellan kvalitén av internet uppfyllelse och bevarandet av kunder 

(kund lojalitet). Resultatet Rao et al (2011) fick fram indikerar att tillfredställelsen med den 

fysiska distributions kvalité och kostnaden har ett positivt samband mellan kundernas köp 

tillfredställelse och bevarandet av kunderna. Ramanathan (2011) utförde en studie för att 

undersöka hur sambandet mellan företags prestation, när det kommer till behandlandet av 

returprodukter (omvänd logistik) samt kund lojalitet påverkar risk karaktärerna av produkter 

(pris och nivån av tvetydighet). Resultatet följer att behandlandet av returprodukter spelar en 

kritisk roll i skapandet av kund lojalitet för låg riskerande produkter (låg pris osv.) och även 

för hög riskerande produkter (hög pris osv.) men dock inte för medium riskerande produkter 

(medium pris osv.) Ramanathan (2011); Fernie & McKinnon (2009).  

 

Huang et al (2009) framställer att kvalitén på ett företags logistik service har en positiv 

inverkan på kundens lojalitet. Detta går delvis emot Ramanathan (2010) som förklarar att 

logistik prestationen inte har en stark påverkan på kund lojaliteten. 

 

Huang et al (2009) utförde en empirisk studie genom att dra besvarade enkäter från 135 

deltagare inom två stora företag. Syftet med studien var att undersöka om deras första hypotes 

om att logistiska service kvalitén (LSQ) har en positiv effekt på tillfredställelse, deras andra 

hypotes om att logistiska service kvalitén (LSQ) har en positiv effekt på lojalitet eller tredje 

hypotesen att tillfredställelse har en positiv effekt på lojalitet. Huang et al (2009) lyckades 

stödja alla dessa tre hypoteserna. 
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  Kundtillfredsställelse i samband med leveransalternativ 3.9
 

För att få en förståelse av den växande e-handels marknad så måste man titta på något som 

YU et al (2014) beskriver som "e-handels treenigheten”, där relationen mellan e-

handelsföretagen, e-kunderna och distributörerna beskrivs. De förklarar även den process där 

e-kunderna beställer sina varor från e-handelsföretagen, som i sin tur använder en 

utomstående distributör (3PL) för att skicka iväg varan. Om något fel skulle inträffa vid 

leverans, utvärderas e-handelsföretaget av slutkunden och får stå till svars för en tjänst som de 

inte utfört, utan outsourcat. Därför är det viktigt för e-handelsföretagen att välja rätt 

distributör för en ökad kundtillfredsställelse YU et al (2014); Esper et al (2003). 

 

Studien av Stokes & Jensen (2011) påstår att den största utmaningen för e-handelsföretagen är 

tillmötesgå konsumenternas höga förväntan på de övre angivna faktorerna. En annan stor 

anledning till kundtillfredsställelse sker i form av leveransalternativen. Enligt Morgantiri 

(2014) är leveransen ett oroväckande moment både för e-kunder och e-handelsföretagen, 

särskilt gällande dess kostnad samt utförande.  E-handelsföretagen måste se över de olika 

aspekterna så som bindningstid, volym, gräns och administrativa kostnader när det kommer 

till val av leverantör.  Kunder som handlar från traditionella butiker har varken kunskap eller 

intresse över distributörernas ansvar när det kommer till leveransen av varor till de 

traditionella butikerna. Däremot är e-kunderna mer medvetna om distributörernas roll när det 

kommer till leverans av deras produkter. E- handelsföretag bör därför dra nytta från att välja 

leveransaktörer som e-kunderna är familjära med Stokes & Jensen (2011).   

 

Resultatet från Stokes & Jensen (2011) studie indikerar att mer familjära e-handelsföretag och 

leveransaktörer hade högre förtroende bland e-kunderna jämfört med mindre familjära 

företag. Vilket även stöds av Esper et al (2003) studie.  

 

Espet et al (2003) nämner leveransen som en viktig aspekt inom e-handeln och förklarar att 

konsumenten måste känna trygghet i både e-handelns företag och dess val av leveransaktörer 

för att fullgöra sitt köp.  De menar även att E-handelsföretag som erbjuder en mer effektiv 

leverans har en allt mer konkurrenskraftig fördel.  
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En studie gjort av Barutcu (2010) analyserar och testar nivån på sex faktorer av turkiska e-

handelskunders syn på kundtillfredsställelse inom e-handel. Detta för att belysa vad Turkiet 

behöver förbättra för att öka kundtillfredsställelse i samband med deras e-handelsmarknad. 

552 respondenter bidrog till studien i form av en enkät och de sex faktorerna;  

1. Kostnader, 

2. Hemsidans estetiska utformning,  

3. Service, 

4. Kvalité,  

5. Frakt policy och  

6. Leveransföretagens service  

 

Detta fick i form av kvalité fick bedömas med hjälp av olika skalor (Se bilaga 3). Resultatet 

av studien visar att de flesta turkiska e-handelskunder är nöjda med e-handelsaktörerna i sin 

helhet, alla faktorer förutom ”frakt policyn” visade sig ha en positiv inverkan och anspelande 

roll på kundtillfredsställelsen. Ett missnöje fanns hos konsumenterna i samband med 

variabeln ”frakt policy” där en extra kostnad för leverans, eller erbjudande om fri frakt vid 

köp av en viss uppnådd summa/kvantitet inte uppskattades.  

 

Resultatet från studien visar dock att missnöjet inte påverkar den totala kundtillfredsställelsen 

i sin helhet. Barutcu (2010) hävdar att e-företagen måste ändra sina leveransmöjligheter/frakt 

policy i form av extra kostnader i samband med frakten och föreslår att de bör lägga in 

fraktkostnaden i produktpriset och dessutom inte erbjuda fri frakt vid en viss uppnådd 

summa/kvantitet. Studien föreslår även att e-handelsföretagen bör lägga sin fokus på att ge 

kunderna en mer uppdaterad och noggrann information om deras tjänster och produkter. De 

bör också satsa på erbjuda sina kunder ”extra service” som exempelvis nya verktyg där man 

kan jämföra priser och produkter från andra aktörer för att differentiera sig själva från 

konkurrenterna. Detta har även bekräftats av Lee & Whang (2001) där de påstår att det inte 

längre räcker med att leverera orden utan e-handelsföretagen måste fokusera på rätt strategi 

och erbjuda kunderna något extra för att öka kundtillfredsställelsen. 

 

Hypotes 2 H2. E-företags logistiska service har en positiv samband med kundernas 

tillfredställelse. 
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 E-handelsföretag och val av leveransaktörer. 3.10
 

Frakt kostnaden är inte den mest avgörande faktorn vid val av leveransaktör Voss et al (2006). 

Deras slutsats är baserat på sju attribut som är tagna från studien av Kent et al (2001) som 

belyser de sju attributen som en viktiga faktorer vid val av leveransaktör: 

 

1. Leverans reliabilitet 

2. Leveransaktörens rykte 

3. Respons 

4. Fakturerings noggrannhet 

5. Kvalité vid utskick av produkter 

6. Uppföljning vid missnöje 

7. Säkerhet 

 

En ytterligare studie visar att e-handelsföretag väljer sina distributörer utifrån ett antal 

avgörande faktorer Lin & Lee (2009):  

1. Leveranstid, möjlighet till spårning, samt snabb respons.  

2. Pris och godsförlust/godshantering.  

3. Säkerhet och rykte. 

4. Professionell och flexibel service.  

5. Utrustning, paket och flexibel service. 

6. Kundbemötande och kvalité. 

7. Varierad service. 

Studien visar att e-handelsföretagen värdesätter ”leveranstid, möjligspårning och snabb 

respons” tillsammans med ”pris och godsförlust/godshantering" som dem två viktigaste 

faktorerna.  
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  Konceptuell modell av valda hypoteser 3.11
 

 

Figur 3.4 Förklarar sambandet mellan angivna hypoteser och kundtillfredsställelsen.  

 

Figur 3.4 visar att websidans användbarhet, websidans säkerhet och logistik service är tre 

oberoende variabler som ansluter sig till kundtillfredsställelse som är en beroende variabel. 

Tre hypoteser är illustrerade av pilarna i denna modell: (H1a) är positivt relaterat med 

kundtillfredsställelse, (H1b) är positivt relaterat med kundtillfredsställelse och (H2) är positiv 

relaterat med kundernas tillfredställelse. Plus tecknet på varje pil betecknar att alla tre 

samband är positiva. 
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4 Empiri 
 
Nedan presenteras resultatet av både intervju- och enkätundersökningen. Med hjälp av 

programmet Spss har vi skapat olika diagram samt framtagit en korrelationsanalys. 

 

För att testa hypoteserna så har de mest relevanta frågorna i enkätundersökningen och 

intervjun valts ut. Till hypotes 1a och 1b har frågan om hur viktigt en hemsidas egenskaper är 

när man handlar på internet (figur 4.1), om de viktiga egenskaperna påverkar ens köpbeteende 

(figur 4.2) samt om de viktiga egenskaperna påverkar ens val att handla från hemsidan i 

framtiden (figur 4.3). Till hypotes 2 har frågorna om relevansen av de logistiska aspekterna 

(figur 4.4) valts ut samt frågan om hur viktigt det är att produkten eller tjänsten levereras i tid 

(figur 4.5).  Bilaga 6a och 6b sammanfattar de viktigaste resultaten från intervjun och 

besvarar vår frågeställning om vilka faktorer som anses vara viktigast vid val av leveransaktör 

samt om de ser leveransalternativet som ett konkurrensmedel. 

 

 Enkätundersökning  4.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Fem egenskaper inom en hemsida. 

 

1 - Mycket viktigt 
2 - Neutral 
3 - Oviktigt 
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Tycker	  du	  att	  de	  viktig a	  attributen	  påverkar	  ditt	  köpbeteende?

På y-axeln är det antalet deltagare (n=100) som har röstat på alternativen 1 (Mycket viktigt), 2 

(Neutral) och 3 (Oviktigt). Websidans pålitlighet (Transaktions säkerhet, kund 

uppgiftssäkerhet, osäkerhets reducerande egenskaper och garanti/ retur policy) som hade ett 

medelvärde av 1,08 och websidans användbarhet (Navigering, information, 

betalnings/beställnings process, sökfunktioner, sidans snabbhet och lättillgänglighet) som 

hade ett medelvärde av 1,14 var de egenskaperna som ansågs vara viktigast. Medelvärdet på 

det resterande egenskaperna; Interaktivitet = 1,63, Marknadsmix = 1,76 samt Estetisk = 1,78. 

Ett lågt medelvärde antyder ett högre resultat i viktighetsskalan bland de olika egenskaperna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Påverkande av kundernas köpbeteende. 

 

Grafen i figur 4.2 förklarar om de tidigare egenskaperna som deltagarna hade röstat som mest 

viktigast påverkade deras köpbeteende på något sätt. Y-axeln visar antalet deltagare (n=100) 

och x-axeln visar en bedömningsskala mellan 1-5 där (1 – stämmer helt), (3- neutral) och (5- 

stämmer inte alls). Alternativ 3 fick flest röster med ett n-värde av 48st följt av alternativ 1 (n-

värde 32st), 2 (n-värde 14st), 5 (n-värde 4st) och 4 (n-värde 2st). 

1 – Stämmer bra 
2 – Stämmer sådär 
3 – Neutral 
4 – Stämmer inte helt 
5 – Stämmer inte alls 
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Figur 4.3 Kund lojalitet. 

 

Grafen i figur 4.3 visar om de viktiga egenskaperna från tidigare fråga påverkar de att 

fortsätta handla från hemsidan igen. Strukturen av grafen är på samma sätt som den tidigare 

grafen där y-axeln är n=100 och x-axeln en bedömningsskala mellan 1-5. Alternativ 2 har 

flest röster med ett n-värde av 37st följd av alternativ 1 (n-värde 29st), alternativ 3 (n-värde 

27st), alternativ 5 (n-värde 4st) och alternativ 4 (n-värde 3st). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Fem logistiska egenskaper. 

1 – Stämmer helt 
bra 
2 – Stämmer 
någorlunda 
3 – Neutral 
4 – Stämmer inte 
helt 
5 – Stämmer inte 
alls 

1 - Viktigast 
2 – Ganska viktigt 
3 – Medel viktigt 
4 – Mindre viktigt 
5 – Spelar ingen 
roll 
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Graferna i figur 4.4 visar relevansen av olika logistiska aspekter där deltagarna fick fem olika 

alternativ de kunde rösta på. Strukturen av dessa grafer är likadan som de föregående 

graferna. Skillnaden är dock bedömningsskalan där de fem olika alternativen motsvarar nivån 

av relevans. Genom en beräkning av medelvärdet av de fem olika graferna så kan man 

identifiera vilka logistiska aspekter som röstats som viktigast osv. 

Leverans i tid med ett medelvärde på 1,87 anses vara av störst leverans bland deltagarna följt 

av fri frakt (medelvärde 1,9), enkel retur (medelvärde 2,16), spårbar leverans (medelvärde 

2,47) och att paketet levereras hela vägen (medelvärde 3,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Relevansen av att en produkt eller tjänst levereras i tid. 

 

Figur 4.5 visar en graf som ytterligare är lik de föregående. Grafen visar att en stor del av 

deltagarna anser leverans i tid av produkter eller tjänster är ”mycket viktigt” dvs. alternativ 1 

(n= 60), 16st deltagare tyckte att det var ”ganska viktigt”, 15st deltagare tyckte det var ”medel 

viktigt” och 8st deltagare ansåg det som ”helt oviktigt”. Ingen av deltagarna tyckte dock att 

det var ”ganska oviktigt”. 

1 - Mycket viktigt 
2 – Ganska viktigt 
3 – Medel viktigt 
4 – Ganska oviktigt 
5 – Helt oviktigt 
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 Korrelation 4.2

 
En korrelations analys mäter sambandet mellan två faktorer. Det resulterande värdet dvs. 

korrelationskoefficienten visar om förändringar i en faktor ändrar resultatet i en annan faktor. 

När man jämför korrelationen mellan två olika faktorer så kallar man ena faktorn för beroende 

och den andra för oberoende. Korrelationskoefficienten kan klassas mellan plus eller minus 

ett. En koefficient av +1.0 visar en perfekt positiv korrelation med andra ord så betyder det att 

en förändring i en oberoende faktor resulterar i en identisk förändring i en beroende faktor. 

 

En låg korrelationskoefficient är ett värde som är ex. mindre än plus eller minus 0.10 

resulterar i motsatsen dvs. att faktorerna inte har en signifikant påverkan på varandra. 

 
H1a. Websidans säkerhet spelar en 
viktig roll i skapandet av lojala 
kunder. 

Pålitlighet 
(Transaktions 
säkerhet osv.) 

Fortsatt handel från 
hemsidan 
 
 

 
Pearson Correlation 

,536** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 100 

Figur 4.6 Websidans säkerhet spelar en viktig roll i skapandet av lojala kunder. 
 
Figur 4.6 visar sambandet mellan fortsatt handel (kund lojalitet) och pålitlighet (säkerhet), 

dessa observationer har framställts från fråga 6 och fråga 8 i bilaga 5. De två stjärnorna efter 

r-värdet visar att det finns en signifikant korrelation mellan dessa två faktorer och (n=100) 

står för antal deltagare. Korrelationen mellan faktorerna är (r=0,536**) vilket är en 

medelstark positiv relation. 
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H1b. Websidans användbarhet har 
en stor påverkan på 
konsumenternas köpbeteende. 

Påverkar 
köpbeteendet 

Websidans 
användbarhet 

 
Pearson Correlation 

,475** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 100 
  

  

Figur 4.7 Websidans användbarhet har en stor påverkan på konsumenternas köpbeteende. 
 
Figur 4.7 visar sambandet mellan websidans användbarhet och påverkande köpbeteende som 

har framställts från fråga 6 och fråga 7 i bilaga 5. Som figur 4.6 visar även denna två stjärnor 

efter r-värdet vilket betyder att det är en signifikant korrelation mellan båda faktorerna och 

(n=100) står för antalet deltagare. Korrelationen visar ett värde av (r=0,475**) vilket är en 

medelstark positiv relation. 

  
H2. E-företags logistiska service 

har en positiv samband med 
kundernas tillfredställelse. 

Leverans i tid 

Påverkar 
köpbetee
ndet 

Pearson Correlation ,309** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 99 

Figur 4.8 E-företags logistiska service har en positiv samband med kundernas 

tillfredställelse. 
 
Figur 4.8 visar sambandet mellan påverkande köpbeteende och leverans i tid där (n=100) står 

för antalet deltagare. Observationerna har framställts från fråga 7 och fråga 13 i bilaga 5. 

Båda stjärnorna efter r-värdet visar att det är ett signifikant värde men lite mindre än de 

föregående figurerna och (n=100) står för antalet deltagare. Korrelationsvärdet är (r=0,309**) 

vilket är en mindre stark positiv relation. 
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H2. E-företags logistiska service har en 

positiv samband med kundernas 

tillfredställelse. 

 

Leveran
s i tid 

Fri frakt Spårbar 
leverans 

Enkel 
retur 

Påverkar köpbeteende 

Pearson Correlation ,476** ,254* ,096 ,385** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,011 ,343 ,000 

N 100 100 100 100 

Figur 4.9 E-företags logistiska service har en positiv samband med kundernas 

tillfredställelse. 

 

Figur 4.9 visar ett antal olika faktorer (leverans i tid, fri frakt, spårbar leverans och enkel 

retur) i relation med påverkande köpbeteende som har framställts från fråga 16 och fråga 7 i 

bilaga 5. I denna korrelationsanalys framkommer två stjärnor och en stjärna efter r-värdet och 

(n=100) står för antalet deltagare. En stjärna betyder att det finns en mindre grad av 

signifikans mellan sambandet och två stjärnor att det finns en högre signifikans. 

Korrelationerna i samband med påverkande köpbeteende visar; leverans i tid (r=0,476**), fri 

frakt (r=0,254*), spårbar leverans (r=0,096) och enkel retur (r=0,385**) 

 
 Intervju 4.3

 

4.3.1 FÖRETAG A (Tryckstore) 

4.3.1.1 Översikt av företag 
 
Företag A grundades år 2013 och är en utav Sveriges växande leverantörer inom tryckeri 

branschen. De erbjuder sina kunder möjligheten att beställa skräddarsydda produkter med 

tryck via deras hemsida. Cirka 90 % av deras beställningar sker via B2B medan de resterande 

tio procenten sker via B2C. 

 

4.3.1.2 Val av leveransaktör 
 
Företag A skickar uppskattningsvis 50 produkter per vecka och använder sig av Bring Parcel 

och ASA när de skickar ut sina leveranser till sina kunder. De har dagligen fast upphämtning 

från Bring och vid användning av ASA bokas upphämtningen i förväg. ASA används endast 

vid utskick inom Stockholms tullar och de båda aktörerna är valda då företaget anser att de 
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har bra priser, ett enkelt bokningssystem och en snabb leverans.  Företag A värdesätter leverans 

tid, möjligspårning och snabb respons tillsammans med pris och godsförlust/godshantering som 

dem två viktigaste faktorerna vid val av leverans företag. 

 

4.3.1.3 Leverans till kund 
 
Företag A prissätter sin frakt beroende på vikt, mått samt vart i landet paketet skall skickas 

och antalet paket som skall skickas till kund. De ser inte leveransalternativet som ett 

konkurrensmedel och menar att det är produkten de erbjuder och dess kvalité i sig som bidrar 

till konkurrenskraften.  En personlig hälsning, gåvor och personliga visitkort erbjuds alltid vid 

leverans. 

 

4.3.2 FÖRETAG B (Clinic Divine) 

 

4.3.2.1 Översikt av företag 
 
Företag B grundades år 2006 och är en utav Stockholms ledande skönhetssalonger inom 

hudvård och vaxning. För närvarande finns 4 stycken salonger belägna i Stockholm och 

Göteborg.  De påbörjade sin e-handel år 2012 och erbjuder sina kunder möjligheten att köpa 

salongsprodukterna via hemsidan.    

 

4.3.2.2 Val av leverans aktör 
 
Företag B skickar uppskattningsvis ut 10 produkter per vecka och använder sig utav DHL, 

PostNord och ASA vid leverans till kund. De använder sig av ASA vid större leveranser inom 

Stockholms tullar och anser att DHL är billigast samt att PostNord är smidigast och snabbast. 

Vid val av DHL och ASA blir paketet upphämtat på plats och vid val av posten lämnar de 

själva in paketen vid ett företagscenter. Vid upphämtning av kolli måste frakten bokas i 

förväg. Företag B värdesätter pris och godsförlust/godshantering tillsammans med leverans tid, 

möjligspårning och snabb respons som dem två viktigaste faktorerna vid val av leverans företag 

(se figur 4.1). 
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4.3.2.3 Leverans till kund 
 
Oavsett storlek på beställning gjord av kund tar företag B ut en fraktkostnad på 49 kr. Vilket 

de anser jämnar ut sig i längden då vissa paket kostar mer och andra mindre.  De ser inte 

leveransalternativet som ett konkurrensmedel men har som mål att eftersträva kunders önskan 

genom att leveransen till kund skall ske 2 dagar efter beställning. 

4.3.3 FÖRETAG C (Anonymt) 

4.3.3.1 Översikt av företag 
 
Företag C har funnits på marknaden sedan 2008 och säljer kvinnokläder riktat mot åldrarna 

15-25. Allförsäljning sker på nätet och e skickar uppskattningsvis ca 70 st produkter per 

vecka. 

 

4.3.3.2 Val av leveransaktör 
 
För närvarande använder de sig utav PostNord då det anser att de är snabbast och smidigast. 

Paketen upphämtas av PostNord efter bokad leverans på nätet. Företag C värdesätter pris och 

godsförlust/godshantering tillsammans med leverans tid, möjligspårning och snabb respons 

som dem två viktigaste faktorerna vid val av leverans företag. 

 

4.3.3.3 Leverans till kund 
 
Fri frakt erbjuds vid köp av endast smycken, eller vid köp av en total summa över 1500 kr. 

Annars kostar frakten 49 kr för kund. De ser inte leveransalternativet som ett 

konkurrensmedel men anser att om fri frakt erbjuds vid vissa tillfällen ökas antalet köp. I 

samband med leverans, speciellt vid de tillfällen något gått fel vid beställningen kan extra 

gåva skickas med.   
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4.3.4 FÖRETAG D (Anonymt) 

 

4.3.4.1 Översikt av företag 
 
Företag D startades år 2013 och säljer mobil tillbehör som skal, hörlurar osv. 

De skickar uppskattningsvis ut ca 30 produkter per vecka. 

 

4.3.4.2 Val av leverans aktör 
 
Företag D skickar uppskattningsvis ut 30 leveranser per vecka och vid utskick av leveranser 

använder de sig av Schenker samt PostNord.  Leveranserna lämnas vid närmaste 

företagscenter för postnord, och check Point för Schenker. Företag D värdesätter leverans tid, 

möjligspårning och snabb respons tillsammans med pris och godsförlust/godshantering som dem 

två viktigaste faktorerna vid val av leverans företag. 

 

4.3.4.3 Leverans till kund 
 
Frakten för kunder ligger på 19 kr och fri frakt vi köp över 500 kr. Leveransalternativet 

används inte som ett konkurrensmedel men dem ser en snabb och smidig leverans som en 

självklarhet hos dagens ”populära” distributörer.  Vid högtider kan extra rabattkoder skickas 

med vid leveransen.  
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5 Analys och Diskussion 
 

 Vilka egenskaper påverkar svenska konsumenters köpbeteende när de 5.1
handlar på internet? 

 
Hypoteserna h1a och h1b har kontrollerats med hjälp av resultatet från enkätundersökningen 

som presenterats i figur 4.1. Genom att beräkna medelvärdet av de fem olika egenskaperna 

som deltagarna hade röstat på så kunde vi identifiera vilka egenskaper som var viktigast och 

vilka som var minst viktigast i en sekventiell ordning. Websidans användbarhet och 

pålitlighet (säkerhet) var de egenskaperna som ansågs vara viktigast bland deltagarna. Detta 

stämmer delvis överens med Constantinides & Geurts (2005) som visar i sin studie att 

hemsidans användbarhet är den högst rankade faktorn följd av marknadsmixen. I vårt fall var 

hemsidans pålitlighet (säkerhet) högst rankad och hemsidans användbarhet var näst viktigast. 

Constantinides & Geurts (2005) påpekar dock att det fanns brister med studien eftersom 

deltagarna i undersökningen inte behövde oroa sig om finansiella risker. Detta kunde 

möjligtvis ha påverkat deltagarna att underminera pålitlighets (säkerhets) faktorn jämfört med 

vår undersökning där deltagarna var tvungna att besvara frågorna från deras egna perspektiv 

vilket medför aktsamhet när det kommer till finansiella risker. Sivaji et al (2011) visar i sin 

studie att det finns en stor betydelse för användbarhet, social (interaktivitet) och pålitlighet 

(säkerhet) när man skall skapa designen av en e-handels hemsida, vi vet dock inte i vilken 

sekventiell ordning dessa tre egenskaperna är rankade men i princip så stämmer det helt 

överens med vårt resultat där deltagarna ansåg att dessa egenskaper var av störst betydelse. 

Figur 4.2 visar att majoriteten av deltagarna är neutrala när det handlar om hur mycket det 

viktiga egenskaperna påverkar deras köpbeteende dock var det många deltagare som också 

tyckte att egenskaperna hade en påverkan på deras köpbeteende vilket rankades i andra plats 

följd av alternativ två där deltagarna ansåg att det påverkade deras köpbeteende sådär vilket 

rankades i tredje plats. De flesta deltagarna ansåg att de viktiga egenskaperna från figur 4.1 

påverkar deras köpbeteende i små eller stora drag. Korrelationen mellan hemsidans pålitlighet 

(säkerhet) och fortsatt handel från hemsidan (kund lojalitet) visar att det finns ett positivt 

samband vilket styrker h1a. Korrelationen mellan websidans användbarhet och om det 

påverkar köpbeteendet visar ett medelstarkt positivt samband som ytterligare styrker h1b mer 

eller mindre. 
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 Vilka krav ställer e-konsumenterna vid en leverans? 5.2
 
Figur 4.4 visar att leverans i tid samt fri frakt är av störst betydelse av de fem logistiska 

egenskaperna och figur 4.5 visar att ett signifikant antal deltagare ansåg att det var mycket 

viktigt att varan eller tjänsten levereras i tid. Rao et al (2011) anser att kvalitén av den fysiska 

distributionen påverkar kundtillfredsställelsen. Genom att analysera korrelationen mellan de 

olika logistik aspekterna (leverans i tid, fri frakt, spårbar leverans och enkel retur) och om det 

påverkar köpbeteendet så kan vi se att leverans i tid och enkel retur har störst positiv samband 

med påverkningen av köpbeteendet följd av fri frakt. Detta bekräftar mer eller mindre 

påståendet om att e-företags logistiska service har en positiv samband med kundernas 

tillfredställelse (h2). Detta stämmer överens med studierna av Ramanathan (2011); Fernie & 

McKinnon (2009) som påstår att behandlingen av returprodukter spelar en kritisk roll i 

skapandet av lojala kunder och Huang et al (2009) förklarar att kvalitén på ett företags 

logistiska service har en positiv inverkan på kundens lojalitet.  

 

 Vilka faktorer anser e-handelsföretagen vara viktigast vid val av leverans 5.3
aktör och används leveransalternativen som ett konkurrensmedel? 

 
 
Alla de 4 e-handelsföretagen har valt marknadens ledande leveransaktörer och har därför 

enligt Stokes & Jensen, 2001; Ester et al. (2003) studie ett ökat förtroende bland e-

handelskonsumenterna. Vid val av leveransaktör har samtliga företag rangordnat leverans tid, 

möjligspårning och snabb respons tillsammans med pris och godsförlust/godshantering som 

dem två viktigaste faktorerna vilket stämmer överens med studien av Lin & Lee (2009).    

Alla företagen är medvetna och värdesätter korta leveranstider vilket även visar att de 

tillgodoser kundernas krav och förväntningar när det kommer till sin leverans.  Teorin stödjer 

detta då Ester et al (2013)  menar att en effektiv leverans ger en konkurrenskraftig fördel. 

 

Företag A, C, och D skickar ibland med gåvor och personliga hälsningar till sina 

konsumenter. Vilket i teorin ses som något extra utöver leveransen och därmed ökar 

kundtillfredsställelsen Lee & Whang (2001); Bartucu (2010). Dessa företag erbjuder vid vissa 

tillfällen fri frakt som ett konkurrens medel vilket enligt figur 4.1 ansågs som ett krav från 

kunderna. Företag C medger att fri frakt leder till fler köp vilket överensstämmer med Hjort & 

Lantz (2013) tidigare studie. 
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Vid direkt intervju fråga om företagen ser leveransalternativet som ett konkurrensmedel svara 

samtliga företag att dem inte gör det. Företag A menar att det är produkten i sig som är viktig 

och Företag D anser att effektiv leverans är en självklarhet och det som erbjuds hos de 

ledande leveransaktörerna. Samtliga företag erbjuder spårbar frakt, då detta komplement ingår 

i deras val av leveransaktör ses det ta inte som något differentierande och därför inte heller 

som ett konkurrensmedel. 

 

 Företag A och C rangordnade att leverans tid, möjligspårning och snabb respons som den 

viktigaste faktorn vid val av leverantör. Ett samband som kan ses med dessa två företag är att 

de båda skickar ut högst antal kollin per vecka jämfört med de resterande företagen.  Dessa 

två företag stämmer överens med teorin om Voss et al (2006) påstående om att frakt 

kostnaden inte är den mest avgörande faktorn vid val av leveransaktör. 
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6 Slutsats 
 

Analysen visar att de primära egenskaperna som påverkar svenska e-konsumenters 

köpbeteende är hur säkert och användbar en hemsida är, marknadsmixen som inkluderar pris, 

produkt, promotion och plats var en utav egenskaperna som inte ansågs som viktigast. Genom 

en vidare korrelationsanalys så kan man se att det finns en medelstark positiv samband mellan 

påverkad köpbeteende och hemsidans användbarhet och pålitlighet. Detta stämmer överens 

med hypotes 1a och 1b samt svarar på vår första frågeställning. Studien visar att fri frakt och 

leverans i tid är viktigast bland de fem olika logistiska egenskaperna. En korrelationsanalys 

mellan de hög rankade egenskaperna (fri frakt, enkel retur och leverans i tid) och påverkad 

köpbeteende visar att det finns en positiv relation. Detta betyder alltså att e-företagens 

logistiska service påverkar konsumenternas köpbeteende vilket styrker hypotes 2 samt 

besvarar vår andra frågeställning.  

 

Vår studie visar att leveransalternativet inte ses som ett konkurrensmedel då de ledande 

distributörerna alla erbjuder samma tjänster som spårbar frakt, korta leveranstider och 

enkelhet. Om alla företag erbjuder liknande tjänster blir det svårt att skilja sig gentemot 

konkurrenterna.  Då alla företag har valt de ledande leveransaktörerna för distribution av sina 

varor lever de upp till de flesta kraven e-handels kunder lägger på sin leveransservice. 

Däremot så anser vi att vidare diskussion och annan forskning bör ske för att se över om 

företagen ökar sin lönsamhet genom att erbjuda fri frakt. Leverans tid, möjligspårning och 

snabb respons tillsammans med pris och godsförlust/godshantering var de två viktigaste 

faktorerna som e-företagen ansåg hade mest samband med varandra vilket i dagens läge ses 

som en självklarhet och tillgodoses från de flesta leveransaktörerna på marknaden. Då vi 

endast har baserat e-handelsföretagens syn på leveransaktörer utifrån fyra olika fallföretag 

anser vi att detta inte kan stå till svar för hela marknaden. Vi anser därför att vidare forskning 

bör ske inom ämnet och fler företag bör inkluderas i forskningen. Ett flertal begränsningar har 

fått skett i samband med denna studie. Då examensarbetet pågått under en kortare period har 

vi fått begränsat vår studie till enbart intervjuer hos fallföretagen, vilket inte bidrar till en full 

fallstudie. Vi har även valt att endast belysa de mest relevanta och centrala delarna från 

respektive intervju och enkät.  
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BILAGA 1 - Betalningsmetoder 
 
Betalningsmetod: Förklaring: 

KORTBETALNING Köpet avslutas genom betalning via sitt 

konto/ kreditkort. 

DIREKTBETALNING Kunden logger in på sin internet bank och 

betalar direct till företagets konto inom 

samma bank. På så sätt slipper kortuppgifter 

angivas 

POSTFÖRSKOTT Även kallat “Cash on Delivery”. Varan 

betalas I smamband med utlämning. 

PAYPAL/ PAYSON Betalningsförmedlingar även kallat “escrow-

bolag”.  Fungerar som en neutral tredje part 

och betalningen sker på ett “tryggare” sätt 

där säljaren inte ser köparens 

betalningsuppgifter. 

FAKTURA Kunden betalar för sin vara efter uthämtning 

och granskning inom en viss angiven 

tidsram. Betalning sker via banköverföring 

och kunden slipper då uppge sina 

kortuppgifter. I detta fall kan även 

delbetalning erbjudas.  Faktura brukar oftast 

erbjudas med en form av fakturaavgift.  

 

Bilaga 1. (Bolagsverket ‘ verksamt’ ).  Betalningslösningar och dess definitioner. 
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BILAGA 2 -  Tidigare studier 
 

 
Bilaga 2 Barutcu (2010, 20) ”Some of the prior studies for determing drivers of e-customer 

satisfaction”  
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BILAGA 3 – Statistik från tidigare studier 
 

Bilaga 3 Barutcu (2010, 27) ” Descriptive statistics for e-customer satisfaction variables ” 
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BILAGA 4  - Intervju frågor 
 

 
Bilaga 4  Intervjufrågor till e-handelsföretag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-konsumenternas köpbeteende och leveransalternativ som konkurrensmedel 
 Ett kvalitativ och kvantitativ flerfalls studie 

 

46 
 

 
BILAGA 5 - Enkätundersökning 
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Bilaga 5. Enkätfrågor till e-konsumenter 
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BILAGA 6.A – Attribut vid val av leverantör  
 
                         FÖRETAG 
Attribut vid val av 
leverantör 
 

A B C D 

Leveranstid, möjlighet till 
spårning, samt snabb 
respons.  

 

1 2 1 2 

Utrustning, paket och 
flexibel service. 

 

4   4 

Kundbemötande och 
kvalité. 

 

3 3 3 3 

Varierad service.  
 
 

   

Pris och 
godsförlust/godshantering.  

 

2 1 2 1 

Säkerhet och rykte. 

 

 4 4  

Professionell och flexibel 
service.  

 

5 5 5 5 

Bilaga 6.a. Rangordnade attribut (1) Viktigast, (5), mindre viktigt. 
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BILAGA 6.b. – Leverans som ett konkurrensmedel 
 
 
Företag Ser leveransen som 

konkurrens medel 
Uppskattningsvis 
Antal kolli per vecka 

A Nej 50 
B Nej 10 
C Nej 70 
D Nej 30 
Bilaga 6.b. Visar antalet utskickade kollin samt om företagen ser leveransen som ett 

konkurrensmedel.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


