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Sammanfattning 
 

Titel: Vem är kunden på internet? – En studie baserad på svenska konsumenters 

köpbeteenden på internet. 

Författare: Ioana Neldefors Florescu 

Handledare: Thomas Helgesson 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring 15hp, VT 2013 

Problemformulering: På vilket sätt påverkar ålder och kön konsumenters köpbeteende på 

internet? 

Syfte: Syftet med min uppsats är att bidra med teoretisk kunskap om hur ålder och kön 

påverkar konsumenternas köpbeteende på internet. Jag vill undersöka sambandet mellan dessa 

variabler med kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer som återfinns i 

konsumentbeteende, samt motivation och rädsla. 

Teoretiskt perspektiv: Teorin inleds med en kort beskrivning om konsumentbeteende 

därefter beskrivs kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer och hur ålder samt 

kön förhåller sig till dessa faktorer. Teorin tar även upp motivation och rädsla samt hur ålder 

och kön förhåller sig till dem. 

Metod: En kvantitativ undersökningsmetod med en deduktiv forskningsansats.  

Empiriskt perspektiv: I empirin presenteras den kvantitativa enkätundersökningen som har 

genomförts. 

Slutsats: Studien visar att män och kvinnor handlar produkter och tjänster på internet lika 

ofta. Yngre konsumenter handlar oftare än äldre konsumenter. Yngre konsumenter med 

låginkomst eller medelinkomst handlar oftare på internet än de medelålderskonsumenterna 

med medelinkomst eller höginkomst. Det finns ingen tydlig skillnad som visar att de 

högutbildade konsumenterna är mer aktiva på internet än de lågutbildade oberoende på ålder 

och kön. Kvinnor och yngre konsumenter ser på shopping som något glädjefyllt, medan män 

och äldre konsumenter ser på det som både nödvändigt och glädjefyllt. Män och kvinnor i alla 

åldrar handlar på internet eftersom det är bekvämt. Snabb leverans är viktigt för både med och 

kvinnor. För kvinnor är det viktigt med social interaktion. Kvinnor och äldre konsumenter är 

mest oroliga gällande säkerhet och att lämna ut sina personliga uppgifter på internet. 



Abstract 

 

Title: Who is the online customer? – A study based on Swedish consumer’s online buying 

behavior. 

Author: Ioana Neldefors Florescu 

Advisor: Thomas Helgesson 

Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2013 

Question: In what way does age and gender affect the consumer buying behaviour online? 

Purpose: The purpose of my thesis is to contribute with theoretical knowledge about how age 

and gender affect consumer online buying behaviour. I want to examine the relationship 

between these variables with cultural, social, personal and psychological factors that are 

found in consumer behaviour, as well as motivation and fear.  

Theoretical framework: The chapter is introduced with a brief description of consumer 

behaviour, then the cultural, social, personal and psychological factors are described and how 

age and gender relate to them. The theory also includes motivation and fear, and how age and 

gender relate to them.  

Method: A quantitative research method with a deductive approach. 

Empirical framework: The empirical data presents the quantitative survey. 

Conclusion: This study shows that men and women buy products and services online as 

often. Younger consumers shop more often than older consumers. Younger consumers with 

low income or middle income shops more online than the middle-aged consumers with 

middle-income or high income. There is no clear distinction that says that the highly educated 

are more active online than the less educated, regardless of age and gender. Women and 

younger consumers find shopping to be joyful, while men and older consumers finds it as 

both necessary and joyful. Men and women of all ages online shop because it is convenient. 

Fast delivery of products and services are important for both women and med. For the women 

it is important with social interaction. Women and older consumers are more concerned about 

the safety and to disclose their personal information online. 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel redogör jag för bakgrunden till problemet, samt en diskussion kring 

problemet. Jag introducerar även uppsatsens syfte, frågeställning och avgränsningar samt 

begränsningar. Kapitlet kommer att avslutas med en disposition över uppsatsens upplägg. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Under de senaste årtionden har forskare testat olika faktorer som anses påverka 

konsumenternas köpbeslut. Vissa studier har analyserat egenskaper såsom användbarhet, 

användarvänlighet och säkerhet. Andra har fokuserat studierna på de känslor och de 

upplevelser som konsumenterna har, medan andra har lagt fokus på faktorer såsom ålder, kön, 

utbildning och inkomst (Hernández et al., 2011). 

Enligt Bourlakis et al. (2008) används internet idag till att utföra många ärenden, som till 

exempel att betala räkningar, beställa produkter och tjänster samt hitta information. I takt med 

att internet har blivit snabbare och mer tillgängligt har fler konsumenter fått möjlighet att 

handla via internet. E-handel har blivit vanligare. Enligt Fredholm (2002) kan internethandel 

indelas i två olika kategorier, direkt och indirekt. Indirekt internethandel handlar om den typ 

av köp som konsumenter gör via internet men som levereras på ett traditionellt fysiskt sätt, 

medan direkt internethandel är den typ av köp där konsumenten får tjänsten levererad direkt 

via internet. 

Bourlakis et al. (2008) nämner att säkerheten är ett problem vid internetanvändning. 

Personliga uppgifter som ges ut på internet kan hamna i orätta händer. Säkerheten är en av de 

största orsakerna till varför konsumenter inte handlar via internet. Denna rädsla är allmän och 

drabbar även de största aktörerna på internetmarknaden, de kan få problem genom att 

konsumenterna uppfattar dem som opålitliga och oseriösa (Bourlakis et al., 2008).  

Enligt Findahl (2010) är oron över att ge ut sina personliga uppgifter mindre idag än för tio år 

sedan. Oron bland konsumenterna i Sverige har minskat från 72 % år 2000 till 24 % år 2010. 

Dock har den här minskningen skett bland dem yngre generationerna (12 – 25 år) och inte i 

samma utsträckning bland de äldre generationerna (66 – 76 + år). Oron att lämna över sina 

personliga uppgifter ligger mellan 12 % - 15 % bland de yngre, medan bland de äldre ligger 
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oron mellan 35 % - 43 %. Det här speglas i deras handlande som stadigt ökat över samma tid 

(Findahl, 2010). 

Harridge-March (2006) nämner att rädslan inte är den enda orsaken till varför konsumenter 

inte handlar via internet. Internetanvändningen uppfattas intuitivt som ett risktagande. Vissa 

konsumenter tenderar att använda intuitionen för att avgöra om något är riskabelt. Detta kan 

påverkas av tidigare erfarenheter, graden av inblandning eller priset. Risk har en dämpande 

effekt på konsumenternas vilja att handla på internet. Detta eftersom de är mer benägna att 

försöka undvika ett misstag (Harridge-March., 2006).  

Även Bourlakis et al. (2008) nämner att risk är något som påverkar konsumentens köpbeslut. 

Det finns olika risker som konsumenter ofta analyserar, till exempel den finansiella risken, 

produktens prestanda risk, den sociala risken, den psykologiska risken och 

bekvämlighetsrisken. Bourlakis et al. (2008) menar att den finansiella risken definieras som 

en nettoförlust av pengar till en kund. Produktens prestanda risk innebär att produkten inte 

uppfyller konsumentens förväntningar. Den sociala risken handlar om rädslan att bli isolerad 

från andra människor och att tillfredsställelsen från shopping saknas. Den psykologiska risken 

refererar till besvikelse eller frustration. Bekvämlighetsrisken innebär när kunden känner att 

han eller hon inte har orken att till exempel göra efterforskningar om produkten. 

Harridge-March (2006) nämner att risktagandet och oron som konsumenten känner för 

internetanvändningen leder även till minskat engagemanget och sämre förtroende till 

företaget. Konsumenter tenderar att använda instinktiv bedömning för att avgöra om något är 

riskfyllt. 

Enligt Findahl (2010) fick 85 % av alla svenskar tillgång till bredband år 2003. Detta hade en 

stark positiv påverkan på internetanvändningen. I takt med att den svenska 

internetanvändningen har ökat, har vi också blivit mer öppna för att genomföra köp via 

internet. Sverige ligger allmänt i topp vid användning av datorer, exempelvis användartimmar 

och total användarbas i landet. Findahl (2010) nämner att nästan alla konsumenter i åldrarna 

16 – 55 år i Sverige har någon gång handlat på internet. Av internetanvändarna som är 18 år 

och uppåt är det 81 % som handlat via internet. Utslaget på hela Sveriges befolkning är 68 %. 

Att handla produkter och tjänster via internet är inte något som görs varenda dag utan det är 

något som görs någon gång i månaden, 32 % av internetanvändarna i Sverige handlar minst 

en gång i månaden. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Osäkerheten är en av de viktigaste faktorerna som påverkar e-handeln, dock finns det även 

andra faktorer som har diskuterats flitigt. Enligt Passyn et al. (2011) är ålder och kön två 

faktorer som påverkar konsumentbeteendet. Kvinnor är de som handlar det mesta av familjens 

inköp. Rodger och Harris (2003) anser också att det finns en skillnad mellan kvinnor och män 

i internet miljön, denna skillnad finns i internet shopping. Män är mer benägna att köpa 

produkter och tjänster på internet, samt är deras inställning till att handla på internet mer 

positiv än kvinnors. Rodger och Harris (2003) menar även att män har tendensen att känna 

mer tillförlitlighet till att handla på internet, medan kvinnor tenderar att investera mindre tid 

vid datorn, och de tenderar att vara mindre bekanta med många internetapplikationer. Dock är 

detta något som Findahl (2010) inte anser. Findahl (2010) menar att det inte finns några 

skillnader mellan kvinnor och män när det gäller att handla på internet. Både kvinnor och män 

handlar på internet, betalar räkningar och köper resor. Bimber (2000) anser också att kön inte 

är en faktor som påverkar konsumenternas vilja att handla på internet. Dock konstaterar 

Bimber (2000) att det är allt fler kvinnliga konsumenter som handlar på internet. Detta leder 

till att de blir mer bekanta med internet som i sin tur leder till ett högre självförtroende. 

Bimber (2000) anser att självförtroendet hjälper kvinnor att handla på internet.  

Som tidigare nämnt är även ålder en faktor som påverkar konsumentbeteendet. Passyn et al. 

(2011) delar konsumenterna i tre olika åldergrupper: under 35 år, 35 – 50 år och över 50 år. 

De konsumenter som är under 35 år anser att inköp via internet är mer avkopplande, roligare 

och mer spännande än att handla i butik. Konsumenter som befinner sig i åldergruppen 35 – 

50 år anser att inköp via internet är snabbt, enkelt och det är lätt att hitta information, däremot 

tycker de att det kan vara tråkigt. De äldre konsumenterna, dvs. över 50 år, är mer oroade över 

att lämna ut sin personliga information på internet, samt anser de att handla på internet är 

svårt och komplicerat (Passyn et al., 2011).  

Enligt Sorce et al. (2005) är det de yngre konsumenterna, dvs. upp till 29 år, som aktivt söker 

produktinformation på internet och tycker att det är bekvämt. Däremot anser inte Sorce et al. 

(2005) att detta nödvändigtvis betyder att de är mer benägna att handla på internet. De äldre 

konsumenterna, dvs. över 29 år, handlar mer på internet efter att de har tagit reda på 

produktinformationen. De äldre konsumenterna har däremot en mindre positiv inställning till 

internet och spenderar därmed inte lika mycket tid på internet som de yngre konsumenterna. 

Detta anser dock inte Joines et al. (2003) som menar att ålder påverkar sökbeteendet och inte 
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köpbeteendet. Det är faktiskt de yngre konsumenterna som handlar mer på internet. Däremot 

anser Zhou et al. (2007) numera att åldersskillnaden mellan de konsumenter som handlar på 

internet och de som inte gör det har minskat, men att den effekten som ålder har på 

konsumenternas vilja att köpa på internet är fortfarande oklar. Enligt Zhou et al. (2007)  har 

studier visat att det finns en positiv relation mellan konsumenters ålder och sannolikheten för 

köp på internet, medan Joines et al. (2003) nämner att det är en negativ relation. 

Enligt Hernández et al. (2011) har vissa författare funnit att det inte finns något tydligt 

samband mellan internetanvändning och ålder. Antaganden gällande att yngre konsumenter 

redan vet mer om internet och att äldre konsumenter är mer negativa till internet, är felaktigt. 

Bourlakis et al. (2008) nämner även att motivation är viktig för konsumenter när de handlar. 

Bourlakis et al. (2008) menar på att en orsak till varför konsumenter handlar i butik och inte 

via internet är att de upplever det både roligare och lättare. Konsumenterna blir erbjudna en 

annan typ av service på internet än i butik. Dock nämner Bourlakis et al. (2008) att det också 

finns konsumenter som tycker att köp via internet är både billigare och kräver mindre tid. 

Däremot finns det konsumenter som inte anser att internet är mer tidseffektivt på grund av de 

långa leveranstiderna. För dessa konsumenter väger det lika mellan att handla på internet eller 

i butik. Rohm och Swaminathan (2004) anser att de konsumenter som köper produkter via 

internet motiveras av bekvämligheten att göra beställningar hemifrån eller på kontoret. Rohm 

och Swaminathan (2004) delar upp konsumenterna i två typer, de som köper via internet och 

de som köper i butik. 

 

1.3 Problemformulering 
 

På vilket sätt påverkar ålder och kön konsumenters köpbeteende på internet? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att bidra med teoretisk kunskap om hur ålder och kön påverkar 

konsumenternas köpbeteende på internet. Jag vill undersöka sambandet mellan dessa variabler 

med kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer som återfinns i 

konsumentbeteende, samt motivation och rädsla. 
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1.5 Avgränsning och begränsning 
 

Uppsatsen kommer att avgränsas till den svenska marknaden. Den här avgränsningen har jag 

gjort med hänsyn till hur många länder som finns i världen och att det skulle krävas ett enormt 

arbete att undersöka alla. Jag kommer dessutom att kunna få en mer rättvis bild av min 

undersökning om jag fokuserar på ett representativt land, som är ett lättillgängligt och öppet 

informationssamhälle. En annan anledning till att studien avgränsas till den svenska 

marknaden är att Sverige är ett av de länder som ligger långt fram teknologiskt. Nästan alla 

konsumenter har tillgång till internet. Detta betyder inte nödvändigtvis att svenskar är mer 

öppna för köp på internet. Uppsatsen är dessutom begränsad till Göteborg eftersom resurserna 

och möjligheterna till att ingripa hela Sverige finns inte.   

Studien kommer inte att begränsas till någon specifik produkt, utan omfattar alla typer av köp 

och tjänster på internet. Anledningen till detta är att studiens fokus ligger i att jämföra och 

analysera ålder och kön med kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. 

I den teoretiska referensramen ligger fokus på fyra olika faktorer; kulturella, sociala, 

personliga och psykologiska. Jag har dessutom valt att fokusera på motivation och rädsla. 

Anledningen till den här begränsningen är att de känns mest relevanta och intressanta för mig, 

de har dessutom diskuterats flitigt av författare sedan innan. Begränsningen har också gjorts 

med hänsyn till hur många olika faktorer som kan påverka köpbeteendet på internet och det 

skulle innebära ett enormt arbete att studera alla.  
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1.6 Dispositionsmodell 
  

 

  

Inledning 

Problembakgrund, Problemdiskussion, 

Frågeställning, Syfte, Avgränsning och 

begränsning 

Teoretisk referensram 

Framtagna teorier kring mitt ämne. 

Vetenskaplig metod 

Undersökningens inriktning, arbetsmetod 

och tillvägagångssätt. 

Empiri 

Empirisk data grundad på 

enkätundersökning. 

Analys av empirisk data 

Analys av den empiriska datan med hjälp av 

den teoretiska referensramen. 

Diskussion 

Slutsats, slutdiskussion, källkritik och förslag 

till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel redovisas min utvalda teoretiska referensram. Jag presenterar de kulturella, 

sociala personliga och psykologiska faktorerna som återfinns i konsumentbeteendet, samt 

motivation och rädsla.  

 

2.1 Konsumentbeteende 
 

Enligt Javadi et al. (2012) har olika studier sedan tidigare använt kända teorier för att förklara 

konsumenters köpbeteende på internet. Tidigare forskning har visat att det finns flera faktorer 

som påverkar konsumentbeteende på internet, men att en fullständig undersökning av alla 

potentiella faktorer i en forskningsmodell i princip är omöjligt.  

Enligt Kotler et al. (2005) lägger dagens företag mycket pengar på att förstå konsumenters 

köpbeteende. Frågor som dyker upp är: Vem köper? Hur köps det? När köps det? Den mest 

centrala frågan som företagen bör ställa sig är: Hur mycket påverkas kunderna av de 

marknadsföringsstimuli som företaget använder? Det finns olika faktorer såsom kulturella 

faktorerna, sociala faktorer, personliga faktorer och psykologiska faktorer som påverkar 

konsumenternas köpbeslut (Kotler et al., 2005). 

 

2.1.1 Kulturella faktorer 

 

Enligt Kotler et al. (2005) innebär kulturella faktorer grundvärderingar och beteenden som en 

person får av en annan. Dessa kulturella faktorer kan även delas in i subkultur och social 

klass. Subkultur är till exempel religion och nationaliteter, medan social klass innebär 

inkomst, utbildning och förmögenhet. Kotler et al. (2005) menar att de konsumenter som har 

olika kulturer och tillhör olika sociala klasser har även olika produkt- och märkespreferenser.  

Enligt Hernández et al. (2011) är internet en öppen kanal för alla konsumenter oberoende av 

deras sociala klass eller inköp. Det finns däremot en skillnad i köpbeteende när det gäller 

inkomst. Hernández et al. (2011) menar på att inkomst är en faktor som påverkar 

konsumenters köpbeslut via internet när konsumenten har första kontakten med internet eller 

e-handel. Anledningen till detta är att konsumenter med högre inkomster upplever mindre risk 

vid första kontakten. Däremot när konsumenterna har större erfarenhet och vet hur internet 
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fungerar påverkar inte inkomsten deras köpbeteende. Inkomsten har därmed inte någon 

signifikant påverkan på uppfattningar, attityder och beteenden hos erfarna internetanvändare 

menar Hernández et al. (2011). De konsumenter som har en lägre inkomst uppfattar en större 

risk med att handla på internet och därför utför de inte många köp på internet.  

Enligt Bhatnagar (2007) att handla något innebär utgifter, tid, energi och pengar. 

Konsumenter spenderar sin tid och energi på att hitta transportmedel, eventuell 

parkeringsplats, vänta på personlig service och hitta produkterna i butiken med mera. Att 

handla i butik är en tidskrävande kanal. Alternativkostnaden för den tid det tar att handla, är 

högre för de konsumenter med högre inkomst. Bhatnagar (2007) menar därmed att 

konsumenter med högre inkomst är mer benägna att värdera en mindre tidskrävande kanal 

såsom internet. Hushållens inkomster har en betydande effekt. Även Donthu och Garcia 

(1999) har funnit att konsumenter med högre inkomster är de som handlar på internet.  

Enligt Findahl (2010) finns det en skillnad i köpbeteende på internet mellan högutbildade och 

lågutbildade. De högutbildade är de som har högskoleexamen, de lågutbildade är de som har 

grundskoleutbildning. De högutbildade är mer aktiva på internet jämfört med de lågutbildade. 

Dessutom söker de mer information om produkter, betalar räkningar och köper produkter. 

Findahl (2010) menar på att högutbildade använder även internet för att göra prisjämförelser, 

jämfört med (54 %) av de lågutbildade. Även Eun och Youn-Kyung (2003) anser att 

utbildning påverkar köpbeteendet. Enligt Eun och Youn-Kyung (2003) tenderar konsumenter 

som handlar på internet att kännetecknas som konsumenter med högre utbildning. 

 

2.1.2 Sociala faktorer 

 

Kotler et al. (2005) nämner att konsumenternas köpbeteenden påverkas av sociala faktorer 

såsom grupper, familj, sociala roller och status. Grupperna indelas i tre olika kategorier: 

medlemsgrupp, referensgrupp och aspirantgrupp. Kotler et al. (2005) menar att när 

konsumenter påverkas direkt av andras beteenden och tillhör familj samt vänner är det en 

primär medlemsgrupp. Sekundär medlemsgrupp är till exempel religiös grupp eller 

fackföreningar. En referensgrupp är en grupp som har direkt eller indirekt påverkan på 

personers attityder eller beteenden. Aspirantgrupp är en grupp personer som vill tillhöra en 

speciell grupp men inte kan göra det. Företagare tittar främst på sina kunders referensgrupp 

eftersom det är lättare för dem att upptäcka nya trender nämner Kotler et al. (2005). En person 

från en referensgrupp tar till sig nya beteenden och livsstilar eftersom att passa in är viktigt. 
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Enligt Kotler et al. (2005) kan konsumentens roll i referensgruppen definieras ur fem 

köproller:  

 Initiativtagaren; personen som föreslår köpet 

 Påverkaren; personen som påverkar köpet 

 Beslutaren; personen som beslutar köpet 

 Köparen; personen som utför köpet 

 Användaren; personen som kommer att använda produkten 

Enligt Passyn et al. (2011) ser kvinnor shopping som något glädjefyllt medan männen ser det 

mer som en nödvändighet. Även om hushållsinköp är kvinnornas betydande roll börjar fler 

män att intressera sig för shopping. Det är fler män i dagens samhälle som är födda på 60- och 

70-talet som tycker om att handla till skillnad från deras pappor och farfäder. Passyn et al. 

(2011) nämner att yngre män är tidiga användare av internet och de handlar mest på internet. 

Det är oftast yngre män och ungdomar som har kompetensen samt är mer kunniga i hur 

internet fungerar som är intresserade av att handla på internet, detta ger dem en fördel 

eftersom de vet hur internet fungerar.  

Enligt Bourlakis et al. (2008) påverkar kön deltagandet i internetaktiviteter. Bae och Lee 

(2010) menar att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män i internetanvändningen 

och när det gäller att handla på internet. Kvinnor investerar inte lika mycket av sin tid på att 

använda internet, och är därmed inte lika kunniga som män inom många internetaktiviteter. 

Bae och Lee (2010) anser att den uppenbara skillnaden mellan kvinnor och män i 

internetanvändningen kan vara förknippad med olika köpbeteenden mellan dem. Enligt 

Bourlakis et al. (2008) beskrivs kvinnor som mindre nöjda med att köpa produkter på internet 

än män. Anledningen till detta är att kvinnor är mer skeptiska till att handla på internet, det 

känslomässiga bandet mellan återförsäljaren och kunden är inte lika tydlig som när 

konsumenten handlar i en butik. Bourlakis et al. (2008) menar att män däremot har större 

förtroende för att handla på internet, de anser att det är mer bekvämt samt är det lättare att 

utföra sina ärenden.  
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2.1.3 Personliga faktorer 

 

Kotler et al. (2005) nämner att de personliga faktorerna är ålder, yrke ekonomisk situation och 

livsstil. Enligt Dong-Mo et al. (2007) antas de personliga faktorerna ligga till grund för hur 

motiverad konsumenten är när han eller hon handlar på internet. Personliga faktorer har direkt 

och indirekt anknytning till olika konsumentbeteenden. Flera studier har konstaterat att 

personliga faktorer är direkt relaterade till konsumenternas beteenden. Däremot har andra 

studier konstaterat en indirekt effekt på konsumenternas beteenden genom olika variabler 

såsom åsikter, attityder och personliga normer.  

Enligt Hernández et al. (2011) är påverkan av ålder på beslutsfattande och köpbeteende något 

som har diskuterats flitigt. Yngre konsumenter har större erfarenhet av internet och olika 

aspekter såsom användandet och attityd har en större betydelse för dem än för äldre 

konsumenter. De äldre konsumenterna upplever större risker med att använda internet och har 

svårare att förstå hur internet fungerar. Hernández et al. (2011) anser att det som får äldre 

konsumenter att känna mer motvillighet att handla på internet är deras brist på 

interneterfarenheter, motstånd mot förändring och att de helst väljer att prova på produkten 

innan de köper den. 

Enligt Sorce et al. (2005) har internet vanligtvis beskrivits som en ung mans medium. Unga 

män har även alltid setts som den typiska profilen av användare för internet shopping. När 

förhållandet mellan ålder och motiv för att handla på internet har studerats, har det visat sig att 

ju yngre konsumenterna är desto mer tillfredsställelse känner de att handla på internet jämfört 

med äldre konsumenterna. Även Korgaonkar och Wolin (1999) nämner att motiverande 

faktorer som ålder och kön påverkar sannolikheten för köp på internet.  

Enligt Yun et al. (2012) har unga konsumenter fördelar i internet shopping eftersom de är 

snabba på att lära sig och anpassa sig till nya miljöer på internet. De äldre konsumenterna 

handlar inte lika ofta på internet eftersom de är mindre bekanta och långsammare att anpassa 

sig till den nya miljön. De äldre konsumenterna kan vara mer obekväma med att lära sig nya 

tekniker och befinner sig i ett underläge när det gäller att anpassa sig till trenderna på internet 

jämfört med de yngre konsumenterna. Däremot menar Yun et al. (2012) att de äldre 

konsumenterna har mer shopping erfarenhet vad det gäller den traditionella 

butiksförsäljningen. Sådana erfarenheter kan ge dem ett överläge i att utvärdera och köpa 

vissa produkter på internet. 
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2.1.4 Psykologiska faktorer 

 

Enligt Kotler et al. (2005) påverkar de psykologiska faktorerna också konsumenternas 

köpbeteende. Dessa faktorer delas upp i motivation, perception, inlärning samt uppfattningar 

och attityder. Motivation handlar om viljan att tillfredsställa ett behov, konsumenterna är 

omedvetna om de faktorer som påverkar vårt beteende. Kotler et al. (2005) menar att när en 

konsument har bearbetat informationen och är redo att utföra ett inköp kallas det för 

perception. Inlärning handlar om att ett konsuments beteende beror på tidigare erfarenheter 

och uppfattningar. Attityder handlar om känslor som en konsument får. Bourlakis et al. (2008) 

anser att även om konsumenter påverkas olika är känslor och förtroende två viktiga faktorer. 

Dessa två faktorer är viktiga för konsumenternas attityder och beteenden gentemot ett köp på 

internet. Evans et al. (2009) anser också att en konsuments attityd gentemot en produkt eller 

tjänst är avgörande ifall ett köp ska genomföras eller inte. Attityd har tre olika komponenter; 

kognitiv, affektiv och avsiktlig. Den kognitiva komponenten handlar om en persons tro eller 

kunskap om ett problem eller ett objekt. Den affektiva komponenten handlar om en persons 

känslor gentemot problemet eller objektet. Avsikter handlar om hur konsumenten troligen 

kommer att svara på objektet beroende på vad denna vet och känner för det.  

Enligt Hernández et al. (2011) är män mer realistiska, kvinnor upplever större ångest inför 

nya aktiviteter och kvinnor påverkas mer av den miljö som de befinner sig i. Vidare nämner 

Hernández att trots att det är uppenbara skillnader mellan män och kvinnor, har tidigare 

undersökningar visat att allt fler kvinnor använder internet och att klyftan mellan män och 

kvinnor när det gäller att handla på internet har minskat. 

 

2.2 Konsumenters motivation 
 

Motivation är ett grundläggande begrepp i det mänskliga beteendet och därför även ett 

grundläggande begrepp i konsumentbeteendet. Motivation kan bäst beskrivas som en drivande 

kraft som finns inom individer och får de att vidta åtgärder (Evans et al., 2009). 

Enligt Gilly och Wolfinbarger (2001) har marknadsförare insett att när konsumenter handlar i 

butik handlar de olika beroende på hur motiverade de är. Ibland handlar de endast för nöjes 

skull och ibland för att de är målinriktade. Motivationerna stämmer även in på konsumenters 

köpbeteenden på internet. Dessa köpbeteenden kallas också för erfarenhetsmässigt beteende 

och målinriktat beteende. Erfarenhetsmässigt beteende ses ofta i kategorier där 
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konsumenterna har ett intresse som underhålls hela tiden. Konsumenter som har högre 

lekfullhet förknippas med erfarenhetsmässigt beteende och resulterar i ett positivt beteende 

eftersom större köp genomförs och sannolikheten för impulsköp är större. Det målinriktade 

beteendet är mer uppgiftsorienterat, effektivare, mer medvetet och rationellt. Konsumenters 

önskan är att få köpa snabbt vad de vill utan att bli distraherade (Gilly & Wolfinbarger., 

2001).  

Enligt Rohm och Swaminathan (2004) har tidigare typläror angående shopping utgått från 

konsumenternas motiv för shopping. Det tyder på att mänskliga motiv, oavsett om de är 

affektiva eller kognitiva, är i första hand inriktade på konsumenternas glädje och 

tillfredsställelse. Detta utgör grunder för att undersöka orsakerna till varför konsumenter 

handlar. Det finns olika motiv som kan användas för att klassificera en konsument som köper 

på internet. Rohm och Swaminathan (2004) menar på att vissa konsumenter väljer att köpa 

produkter eller tjänster på internet eftersom det är bekvämt och tidssparande. Dessa 

konsumenter är sökare av information och för dem är det lättare att hitta information på 

internet. De ser även köp som en fritidsupplevelse i sig och de gillar att söka variation.  

Vidare menar Rohm och Swaminathan (2004) att bekvämlighet är en viktig faktor för 

konsumenterna. Att köpa produkter på internet ger konsumenten en infrastruktur som inte kan 

finnas i en butiksmiljö. När konsumenten handlar via internet ger det en möjlighet att söka, 

jämföra och få tillgång till information. Detta är något som konsumenter inte kan få i lika stor 

utsträckning i en butik. Enligt Rohm och Swaminathan (2004) erbjuder inte internet bara ett 

brett utbud av information utan också möjligheten att leverera en specifik information som är 

anpassad till konsumentens behov. Konsumenter gillar dessutom att få snabb leverans av 

tjänster och produkter. De kan kräva omedelbar leverans och de detaljister som inte kan 

erbjuda det ägnar de inte mycket tid åt.  

Enligt Rohm och Swaminathan (2004) har det framkommit i en analys av konkurrensen 

mellan direkta marknadsförare och konventionella återförsäljare att direkta marknadsförare 

kan minska konsumenternas motstånd vid köp på internet genom att minska leveranstiden. 

Konsumenter som handlar i en butik motiveras av social interaktion. Dessa konsumenter vill 

tillhöra en referensgrupp och vill ha möjligheten att kommunicera med andra som har 

liknande intressen. Detta är något som konsumenter inte kan finna när de handlar via internet.  
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2.3 Säkerheten online 
 

Med ett växande intresse för att handla på internet har det också dykt upp många rädslor kring 

att handla på internet, där kreditkortsnummer och andra personliga uppgifter måste anges. 

Integritetsfrågor och rädslan för osäkra transaktioner har påståtts vara de största hindren med 

att handla på internet (Joines et al., 2003). 

Enligt Barnes och Chen (2007) spelar förtroende för internet en stor roll för att skapa goda 

och förväntade resultat i internethandlandet. Om förtroende finns ökar det konsumenternas tro 

att internetleverantörerna inte kommer att utnyttja dem. Barnes och Chen (2007) menar att ett 

av de främsta skälen till varför konsumenter inte handlar på internet är säkerheten, policyn, 

tillförlitligheten och webbsidans teknologi. Förtroende är en viktig faktor som påverkar 

konsumenternas beteenden. Förtroende är även en viktig faktor för om webbsidor ska lyckas 

på marknaden och för att behålla långsiktiga relationer med kunder. Barnes och Chen (2007) 

menar att en hög grad av tillit stimulerar och tillgodoser konsumenternas förväntningar men 

eliminerar även upplevda risker i de flesta transaktioner på internet.  

Enligt Miyazaki och Fernandez (2001) har konsumenternas upplevda risker med att handla på 

internet fått begränsad uppmärksamhet. Många som är inblandade i internethandeln anser att 

tiden kommer att lösa konsumenternas oro angående integritet och säkerhet. Andra anser att 

ökad användning av internet och publicitet av de potentiella riskerna med att handla på 

internet, kommer att leda till att fler konsumenter handlar. Enligt Harridge-March (2006) 

upplever vissa konsumenter det riskabelt att bara arbeta med datorer. Att köpa produkter och 

tjänster på internet innebär en brist på kotroll hos konsumenterna eftersom de lämnar ut sina 

personliga uppgifter. Om konsumenterna tror att det finns en risk att de kan bli utnyttjade 

kommer de inte att genomföra ett köp på internet. Tillit och förtroende är viktiga faktorer som 

ska finnas med när val ska göras. Enligt Harridge-March (2006) ska det finnas förtroende 

gentemot en person, en produkt och en organisation. 

Enligt Javadi et al. (2012) avser upplevd risk den mängden risk som uppfattas av en 

konsument som överväger ett visst beslut. Innan konsumenten köper en produkt, överväger 

han eller hon de olika riskerna med köpet. De olika typerna av risker kallas upplevd risk och 

befarad risk. Ju lägre den upplevda risken är, desto större benägenhet att konsumenten handlar 

på internet. Hernández et al. (2011) nämner att konsumenternas uppfattning om att handla på 

internet bestäms utifrån de erfarenheter som konsumenterna har sedan tidigare köp på 

internet. För de konsumenter som har handlat på internet innan är den upplevda risken 
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mindre. Enligt Iyer och Eastman (2006) är det mindre troligt att äldre konsumenter använder 

internet, på grund av deras negativa attityd gentemot ny teknologi och deras tro att internet är 

farligt.  

Enligt Garbarino och Strahilevitz (2004) visar kvinnliga konsumenter mer oro i att använda 

internet och deras upplevda risk för att handla på internet är större hos dem än hos manliga 

konsumenter. Den upplevda risken påverkar negativt avsikten för köp hos konsumenterna. 

Allt detta är en anledning till att kvinnorna har en sämre attityd till internet shopping och 

förklarar varför män tenderar att vara mer aktiva på internet. Den upplevda risken för internet 

shopping kan däremot minskas genom rekommendationer från vänner anser Garbarino och 

Strahilevitz (2004). Detta har en större effekt hos kvinnor än män eftersom kvinnor tenderar 

att förlita sig på word-of-mouth information. Paul (2001) nämner att kvinnor är mer benägna 

att känna oro om integritet på internet. Konsumenter som handlar på internet måste uppge sin 

privata information såsom kreditkortsnummer, adresser, telefonnummer. Enligt Paul (2001) 

upplever kvinnor större risk med att lämna ut privat information än män.   

  



15 
 

3. Vetenskaplig metod 
 

I följande kapitel följer en redogörelse av mitt tillvägagångssätt genom hela uppsatsen. Jag 

kommer att presentera mitt val av metoder samt argumentera kring varför jag har valt att 

använda mig av dem. 

 

3. 1 Forskningsansats 
 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det två olika forskningsansatser. Dessa 

forskningsansatser är induktiv och deduktiv. Enligt Jacobsen (2002) är en induktiv ansats när 

insamling av empiri sker utan att ha någon särskild teori på förhand. Det görs inga antaganden 

sedan innan utan ett öppet sinne och processen sker i fasen från empiri till teori. Den här 

ansatsen har kritiserats eftersom det anses omöjligt att göra en undersökning utan antaganden, 

eftersom vi människor gör antaganden hela tiden utan att tänka på det. Om antaganden har 

gjorts på förhand utan att baseras på tidigare forskning, är det en deduktiv ansats. Dessa 

antaganden görs när empirin har samlats in för att styrka eller förkasta de antaganden som 

gjorts från början. Enligt Jacobsen (2002) har den deduktiva ansatsen kritiserats eftersom den 

begränsar sig själv och ser bara det som den vill se, och detta kommer att påverka resultatet.  

I min uppsats har den deduktiva ansatsen använts. Jag har aktivt sökt och bearbetat 

informationen innan den har applicerats i min empiri. Anledningen till valet av den deduktiva 

ansatsen är att jag ville få en djupare förståelse och mer kunskap inom ämnet innan jag 

utformade min undersökningsmetod. Undersökningsmetoden har utformats med utgångspunkt 

i min teoretiska referensram. Den induktiva ansatsen har inte använts eftersom efterforskning 

inom ämnet har gjorts och teorin har byggts upp på förhand. Processen i min uppsats sker från 

teori till empiri. 

 

3.2 Datainsamling 
 

Enligt Dahmström (2005) kan datainsamling delas in i två olika grupper; primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är den datainsamling som en person själv samlar in genom till 

exempel intervjuer, enkäter, observationer. Sekundärdata är information som redan finns och 

som har samlats in. Enligt Christensen et al. (2010) är det lämpligast att använda sig av 
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sekundärdata för att få en grundläggande förståelse för det som ska undersökas. Enligt 

Dahmström (2005) är det bra att börja med att studera sekundärdata vid till exempel 

undersökningar eftersom forskaren kan ta del av vad andra har gjort eller kommit fram till 

inom ämnet. Sekundärdata är oftast mer lättillgänglig och billigare än att samla in primärdata. 

Dock finns det ett problem med sekundärdata, den samlar ofta för mycket data och det är svårt 

att se vilken information som är relevant. Även Jacobsen (2002) menar att detta är ett problem 

med sekundärdata och att forskaren bör vara källkritisk. 

 

3.3 Mina datainsamlingstekniker 

 

3.3.1 Val av datakällor 

 

I den här studien har både primärdata och sekundärdata använts eftersom jag ville att 

informationen skulle styrkas. Jag har använt mig av primärdata i form av en egen 

enkätundersökning. Den sekundärdata som jag har använt mig av litteratur och vetenskapliga 

artiklar.  Den information som jag har fått genom all insamling av sekundärdata har gett mig 

större kunskap inom området och har hjälpt mig att kunna utforma min enkätundersökning.  

 

3.3.2 Litteratursökning 

 

För att samla in kunskap och information inför min studie har jag gjort informationssökningar 

i de databaser som jag har haft tillgång till genom Högskolan i Halmstads bibliotek. Den 

databas som har använts mest är ABI Inform. I början av min studie letade jag upp synonymer 

till de olika teoriområden som jag skulle skriva om. Sökord som jag har använt mig av är till 

exempel ”consumer behaviour AND online shopping”, ”security online AND online 

shopping”. Genom att kombinera sökord kunde jag begränsa sökträffarna, och få fram fler 

relevanta vetenskapliga artiklar. Litteraturen som jag har använt mig av i den teoretiska 

referensramen och den vetenskapliga metoden har lånats på biblioteket i Göteborg. Jag har 

använt mig av både svensk och utländsk litteratur eftersom jag ville få en djupare förståelse. 
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3.4 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det olika sätt att samla in relevant data när en 

undersökning ska genomföras. Dessa är den kvantitativa ansatsen och kvalitativa ansatsen. 

Christensen et al. (2010) nämner att syftet med den kvantitativa ansatsen är att kunna hitta 

samband mellan olika faktorer. Det är lämpligast att använda denna ansats när fakta eller 

teorier finns på förhand som sedan ska undersökas i praktiken.  

Enligt Backman (2004) är den kvalitativa ansatsen raka motsatsen. I kvalitativ ansats används 

inte siffror eller tal, utan verbala formuleringar, skrivna eller talade. Christensen et al. (2010) 

anser att syftet med den kvalitativa ansatsen är att lyfta fram samband där egna uppfattningar 

bildas. Enligt Jacobsen (2002) kräver den kvalitativa ansatsen forskaren att anpassa sig och 

vara öppen för nya inslag. Kritik mot kvalitativ ansats är att den visar en bild som är 

forskarens tolkning av verkligheten. Dessutom eftersom ansatsen går på djupet blir det svårt 

om inte omöjligt att generalisera sitt resultat av undersökningen till en större population. 

Jag har valt att använda den kvantitativa ansatsen i studien eftersom jag redan har framtagna 

teorier inom ämnet och vill undersöka dem. Jag vill undersöka hur dessa teorier kan utvecklas 

med hjälp av verkligheten. Den relevanta datan kommer att samlas in i form av en 

enkätundersökning. Resultaten av enkätundersökningen kommer att redovisas i siffror och tal 

och inte verbala formuleringar. Den kvalitativa ansatsen är inte applicerbar i min studie 

eftersom jag vill kunna generalisera mitt resultat av enkätundersökningen till en större 

population. 

 

3.4.1 Enkätundersökning 

 

Enligt Hartman (2004) finns det olika metoder för datainsamling i en kvantitativ ansats. Dessa 

är till exempel experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär. Kvantitativa frågor är 

numeriska och det är endast möjligt att undersöka något som är mätbart. Enligt Jacobsen 

(2002) är det viktigt att använda den metod som passar syftet bäst för att få fram den 

önskvärda informationen. Holme och Solvang (1997) nämner att det är viktigt att tänka på att 

när en enkät sammanställs styr den hela undersökningen. Det är därför viktigt att vara 

noggrann och lägga stor vikt på att utforma rätt frågor för undersökningen. Saker att tänka på 

vid utformningen är att ha en klar struktur, ett enkelt språk och inte för omfattande. Enligt 



18 
 

Christensen et al. (2010) är detta ett billigare, enklare och mindre tidskrävande sätt att samla 

in material på.  

Jag har valt att göra en enkätundersökning eftersom jag vill kunna generalisera mitt resultat 

till en större population. Jag vill nå ut till fler konsumenter. Som jag nämnde tidigare vill jag 

undersöka om hur olika teorier kan utvecklas med hjälp av verkligheten. Jag har samlat in 

information från både kvinnor och män, i tre olika åldergrupper; 18 – 38 år, 39 – 58 år och 

över 58 år. Enkäten som jag har gjort består av olika svarsalternativ, dels finns det slutna 

frågor med ett antal svarsalternativ, dels finns frågor där svarsalternativen är ja eller nej, 

dessutom finns det svarsalternativ som består av femgradig skala. Med tanke på att jag har 

valt en deduktiv forskningsansats har frågorna utformats utifrån den information som jag har 

funnit på förhand. Frågorna har utformats tydligt för att minska risken för missuppfattningar 

från respondenterna.  

Enligt Ejvegård (2009) kan svaren göras i bunden form men svarsalternativen måste utesluta 

varandra annars blir det svårt att tolka resultatet när det ska analyseras. Detta har jag haft i 

åtanke när jag har utformat de frågor med slutna svarsalternativ. Som jag nämnde tidigare har 

jag även valt att använda mig av femgradig skala som svarsalternativ. Detta har jag gjort 

eftersom det är en av de vanligaste skalorna och jag ville ta reda på hur viktigt något är för 

konsumenterna. Även Wärneryd (1993) nämner att en fördel med att använda sig av en 

femgradig skala är att den är vanlig och välkänd av respondenter. Enligt Jacobsen (2002) är 

nackdelen med en femgradig skala att respondenten inte tvingas ta ställning utan kan välja 

svarsalternativet i mitten. Vissa forskare anser att ”mittkategorier” riskerar att uppmuntra 

respondenter till att inte svara på frågorna som känns besvärliga. Jag tror dock att om jag hade 

använt mig bara av en fyrgradig skala hade respondenten varit tvungen att ta ställning och 

detta hade kanske i slutändan gett mig ett annorlunda resultat.  

 

3.4.2 Urval av respondenter 

 

Enligt Jacobsen (2002) kan urval av respondenter ske på olika sätt men en kombination av 

olika metoder är det vanligaste tillvägagångssättet. Det finns ett antal urvalsmetoder som 

används vid valet av respondenter. Två av urvalsmetoderna är ”den informativa” och ”den 

typiska”. ”Den informativa” innebär att respondenter väljs utifrån deras speciella kunskaper 

medan ”den typiska” innebär att forskaren väljer en grupp som står för det typiska, det vill 

säga det normala. Jag har valt att använda mig av ”den typiska” eftersom jag vill att mitt 
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resultat ska stå för det vanliga, det vill säga personer som de flesta kan relatera till. Jag vill 

kunna generalisera mitt resultat till en större population och dem faktorer som läggs störst vikt 

på är ålder och kön. Därför kommer jag att använda mig av ålder som variabel i första hand. 

Jag vill ta reda på hur stor skillnaden är i olika köpbeteenden på internet mellan 

generationerna. De tre urvalsgrupper som används i min studie är 18 – 38 år, 39– 58 år och 

över 58 år. Sammanlagt har jag frågat 80 personer, 40 stycken kvinnor och 40 stycken män. 

Personerna i urvalsgruppen har jag funnit i mitt närområde. Jag har även valt att använda mig 

av kön som en variabel eftersom jag vill se om det finns någon tydlig skillnad mellan 

kvinnornas och männens köpbeslut på internet. Som det tidigare har nämnts anser Bourlakis 

et al. (2008) att det finns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, medan Findahl (2010) 

anser att det inte finns någon skillnad. Jag tycker att det är intressant att kunna bevisa eller 

motbevisa dessa påståenden. 

 

3.5 Analys av data 
 

Enligt Jacobsen (2002) kan data som samlas in analyseras med tre olika faser: beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. Beskrivning handlar om att beskriva 

insamlad data utan att påverka dess innehåll. Systematisera och kategorisera handlar om att 

reducera den information som samlas in för att underlätta analysen. Kombination handlar om 

att tolka och bringa ordning i data. I denna studie har Microsoft Excel använts vid 

sammanställningen av enkätundersökningen. Resultaten redovisas genom stapeldiagram och 

dessa diagram är indelade i ålder och kön, eftersom jag ville få fram skillnaden mellan dessa. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Patel och Davidson (2003) är validitet och reliabilitet sammankopplade med varandra 

och påverkar därför även varandra när en undersökning genomförs. Om reliabiliteten är låg, är 

även validiteten låg. Detta anses eftersom mätningen inte är tillförlitlig och det går inte att 

veta om det är rätt sak som har mätts eller inte. Enligt Ejvegård (2009) anger reliabilitet 

tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och måttenhet, medan validitet 

avser att forskaren verkligen mäter det som avser att mätas. Jacobsen (2002) menar på att 

reliabiliteten är viktig för att bestämma empirins tillförlitlighet och trovärdighet. Hög 

reliabilitet innebär att om undersökningen skulle utföras flera gånger skulle resultaten 
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fortfarande ge samma utfall. I denna studie har den kvantitativa ansatsen applicerats, därför 

har en enkätundersökning gjorts för att kunna dra slutsatser från problemformuleringen. Vid 

utformningen av enkäten har ett enkelt språk använts eftersom respondenterna inte skulle ha 

problem med att uppfatta frågorna. Det ska inte vara några missuppfattningar som påverkar 

resultatet. Svaren i undersökningen kan aldrig bli specifika men med den kvantitativa ansatsen 

kan resultatet generaliseras till en större population. 
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4. Empiri 
 

I följande kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen.  

 

4.1 Enkätundersökning 
 

Tabell 1. Könsfördelning 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

I enkätundersökningen deltog lika många kvinnor som män. Fördelningen visas i tabellen 

ovan. 

Tabell 2. Åldersfördelning 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 
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I enkätundersökningen var det en jämn åldersfördelning för män, däremot bland de kvinnliga 

respondenterna är åldersfördelningen mer ojämn. 

Tabell 3. Utbildning/Kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De flesta kvinnliga och manliga respondenterna som deltog i enkätundersökningen har 

universitet eller högskoleutbildning. 

Tabell 4. Utbildning/Ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Av respondenterna i enkätundersökning är de högutbildade och lågutbildade utspridda över 

alla åldrar. 
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Tabell 5. Inkomst/ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De flesta respondenter som deltog i enkätundersökningen har en medelinkomst mellan 21 000 

kr och 40 000 kr. 

Tabell 6. Om konsumenter har handlat på internet/kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Både de kvinnliga och manliga respondenterna har någon gång handlat på internet. 
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Tabell 7. Om konsumenter har handlat på internet/ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De respondenter som befinner sig i åldergruppen över 58 år handlar mindre eller aldrig på 

internet. 

Tabell 8. Hur ofta konsumenter handlar på internet/kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De flesta kvinnliga och manliga respondenterna som deltog i enkätundersökningen handlar en 

till flera gånger per år. 
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Tabell 9. Hur ofta konsumenter handlar på internet/ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De äldre respondenterna som deltog i enkätundersökningen handlar mer sällan än de yngre 

respondenterna. 

Tabell 10. Hur konsumenter ser på shopping/kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De kvinnliga respondenterna i enkätundersökningen tycker att shopping är något glädjefyllt, 

medan männen anser att det är nödvändigt. 
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Tabell 11. Hur konsumenter ser på shopping/ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De yngre respondenterna ser shopping som något glädjefyllt medan de äldre respondenterna 

ser det som både glädjefyllt och nödvändigt. 

Tabell 12. Varför konsumenter handlar på internet/kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De flesta av de kvinnliga och manliga respondenterna handlar på internet för att det är 

bekvämt. 
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Tabell 13. Varför konsumenter handlar på internet/ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Bekvämlighetsfaktorn är en av de största anledningarna till att respondenterna handlar på 

internet oavsett ålder. 

Tabell 14. Hur viktigt snabb leverans är för konsumenter/kön 

 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Fördelningen är utifrån kön på en subjektiv skala från ett till fem, där ett motsvarar inte viktigt 

och fem viktigt. Utifrån detta visas det att snabb leverans är viktigt för alla respondenter 

oavsett kön.  

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Bekvämt Tidssparande Lättare att ta 
del av 

prod.info 

Annat 

18 - 38 år 

39 - 58 år 

över 58 år 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

1 2 3 4 5 

Kvinnor 

Män 



28 
 

Tabell 15. Hur viktigt det är med social interaktion/kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Fördelningen är utifrån kön på en subjektiv skala från ett till fem, där ett motsvarar inte viktigt 

och fem viktigt. Social interaktion är mer viktigt för de kvinnliga respondenterna än de 

manliga respondenterna. 

Tabell 16. Om säkerheten på internet oroar konsumenter/kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

De flesta kvinnliga respondenterna i enkätundersökningen anser att säkerheten på internet är 

något som oroar dem medan majoriteten av de manliga respondenterna oroade sig inte för 

säkerheten. 
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Tabell 17. Om säkerheten på internet oroar konsumenter/ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Oron för säkerheten på internet finns bland de äldre respondenterna. 

Tabell 18. Hur oroliga konsumenter är över att lämna ut sina kredituppgifter på 

internet/kön 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Fördelningen är utifrån kön på en subjektiv skala från ett till fem, där ett motsvarar inte orolig 

och fem väldigt orolig. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna i enkätundersökningen är 

oroliga över att lämna ut sina kredituppgifter på internet, medan de manliga respondenterna 

inte är speciellt oroliga. 
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Tabell 19. Hur oroliga konsumenter är över att lämna ut sina kredituppgifter på 

internet/ålder 

 

Ref. Bilaga 1. Enkätundersökning 

Fördelningen är utifrån ålder på en subjektiv skala från ett till fem, där ett motsvarar inte 

orolig och fem väldigt orolig. Oron över att lämna ut sina kredituppgifter på internet är störst 

bland de äldre respondenterna.  
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5. Analys av empirisk data 
 

I det här kapitlet kommer jag att analysera den empiriska datan med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Det här kommer sedan att leda till min slutsats och slutdiskussion. 

 

Enligt Bourlakis et al. (2008) är kön en faktor som påverkar om köp på internet genomförs 

eller inte. Kvinnor beskrivs som mindre nöjda med att handla produkter på internet än män. 

Enligt Bourlakis et al. (2008) är anledningen till detta att kvinnor är mer skeptiska till att 

handla på internet, medan män känner större förtroende till internethandeln. Även Passyn et 

al. (2011) nämner att män handlar mest på internet. Utifrån den empiriska datan framkommer 

det att alla män som deltog i enkätundersökningen har någon gång handlat på internet. Bland 

de kvinnliga respondenterna har majoriteten handlat någon gång på internet, dock var det 

några få som aldrig har handlat på internet. I den empiriska datan framkommer det ingen 

tydlig skillnad i hur ofta kvinnor och män handlar på internet. Både de manliga och kvinnliga 

respondenterna svarade att de handlar en till flera gånger per år. Empirin stämmer inte 

överrens med teorin.  

Passyn et al. (2009) nämner att det är oftast yngre män och ungdomar som har kompetensen 

och är mer kunniga i hur internet fungerar, som intresserar sig av att handla på internet. 

Hernández et al. (2011) styrker också detta och påstår att yngre konsumenter har oftast större 

erfarenhet av internet, och olika aspekter såsom användandet har en större betydelse för dem 

än äldre konsumenter. I empirin är ålder ingen faktor som tydligt påverkade respondenterna 

när frågan om de någon gång har handlat på internet ställdes. Dem kvinnor som aldrig har 

handlat på internet, som jag har nämnt ovan, tillhör åldersgruppen över 58 år. Däremot i 

åldersfördelningen visade det sig att yngre respondenter handlar mer ofta än de äldre 

respondenterna som stämmer överrens med teorin. Majoriteten av alla respondenterna i alla 

åldersgrupper handlar en till flera gånger per år.  

Hernández et al. (2011) nämner att det finns en skillnad i köpbeteende i fråga om inkomst. 

Konsumenter med högre inkomst handlar mer ofta på internet än de med lägre inkomst. Även 

Bhatnagar (2007) nämner att hushållens inkomster har en betydande effekt. I den empiriska 

datan har dem i åldersgruppen 18 – 38 år hälften medelinkomst och nästan hälften av dessa 

respondenter låginkomst. I åldersgruppen 39 – 58 år har de flesta respondenterna en 
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medelinkomst och höginkomst. Enkätundersökningen visade att de respondenter som befinner 

sig i första åldersgruppen handlar mer ofta på internet är de respondenterna i de andra 

åldersgrupperna. Således stämde inte min undersökning överrens med teorin då inkomst inte 

var en tydlig faktor som påverkade respondenterna. De yngre respondenterna handlade mer på 

internet än äldre med högre inkomst. 

Enligt Findahl (2010) finns det en skillnad i konsumenternas köpbeteende mellan de 

högutbildade och lågutbildade. De högutbildade beskrivs som mer aktiva på internet. Även 

Eun och Youn-Kyung (2003) nämner att utbildning påverkar och att de konsumenter som 

handlar på internet tenderar att kännetecknas som konsumenter med högre utbildning. I 

empirin framkommer det att majoriteten av respondenterna som deltog i enkätundersökningen 

har en högre utbildning, och detta var utspritt över alla åldrar. Det framkom också i 

enkätundersökningen att majoriteten av respondenterna, som således har en högre utbildning, 

har handlat på internet en till flera gånger om året.  Eftersom majoriteten av respondenterna i 

enkätundersökningen har en högre utbildning kan detta således stämma överrens med Findahl 

(2010) påstående.  

Passyn et al. (2011) nämner även att kvinnor ser shopping som något glädjefyllt medan 

männen ser shopping mer som en nödvändighet. Detta var också något som framkom i 

enkätundersökningen då de flesta kvinnliga respondenterna svarade att shopping är något 

glädjefyllt för dem och majoriteten av manliga konsumenter svarade att det var något 

nödvändigt. Åldersfördelningen på dessa olika påståenden visar att de flesta respondenter som 

befinner sig i åldersgrupperna 19 – 38 år svarade att det är mer glädjefyllt, 39 – 58 år anser att 

det är både glädjefyllt och nödvändigt.  

Enligt Gilly och Wolfinbarger (2001) har marknadsförare insett att konsumenter handlar i 

butik och på internet beroende på hur motiverade de är. Rohm och Swaminathan (2004) 

menar på att vissa konsumenter handlar på internet eftersom det är bekvämt och tidssparande. 

Dessutom är möjligheten att söka, jämföra och få tillgång till information något som 

konsumenterna får i större utsträckning på internet. Ur den empiriska datan framkommer det 

att både kvinnor och män handlar på internet eftersom det är bekvämt. Majoriteten av dessa 

respondenter befinner sig i åldersgrupperna 18 – 38 år och 39 – 58 år.  

Rohm och Swaminathan (2004) menar vidare på att konsumenter gillar att få snabb leverans 

av produkter och tjänster. Konsumenter kan kräva omedelbar leverans och de som inte kan 
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erbjuda det ägnar de inte speciellt mycket tid åt. Ur den empiriska datan framkommer det att 

leveransen är viktig för både kvinnor och män.  

Enligt Passyn et al. (2011) motiveras även konsumenterna av social interaktion och detta mest 

bland kvinnliga konsumenter. Den empiriska datan styrker detta då det framkommer att social 

interaktion är mer viktig för de kvinnliga respondenterna än för de manliga respondenterna. 

Det är dessutom en tydlig skillnad i svaren bland kvinnor och män.  

Javadi et al. (2012) nämner att upplevd risk är den mängd risk som uppfattas av en konsument 

som överväger ett beslut. Ju lägre den upplevda risken är, desto större benägenhet att 

konsumenten handlar på internet. Hernández et al. (2011) nämner att konsumenternas 

uppfattning om att handla på internet bestäms utifrån de erfarenheter som konsumenterna har 

sedan tidigare köp på internet. För de konsumenter som har handlat på internet innan är den 

upplevda risken mindre. Garbarino och Strahilevitz (2004) nämner att kvinnliga konsumenter 

visar mer oro över att använda internet och deras upplevda risk för att handla på internet är 

större än hos manliga konsumenter. Enligt Iyer och Eastman (2006) är det mindre troligt att 

äldre konsumenter använder internet. Detta på grund av deras negativa attityd gentemot ny 

teknologi och deras tro att internet är farligt. Det framkommer i den empiriska 

undersökningen en tydlig skillnad mellan de kvinnliga respondenterna och de manliga 

respondenterna. Det är flest kvinnliga respondenter som svarade att säkerheten på internet är 

något som oroar dem. Åldersfördelningen visar att oron för säkerheten ligger mest hos de 

äldre konsumenterna. Empirin stämmer överrens med teori, både när det gäller kön och ålder. 

Då vill säga äldre kvinnor är mer oroliga att handla på internet. 

Enligt Joines et al. (2003) har det i rakt med ett växande intresse för att handla på internet 

också dykt upp många rädslor kring att handla på internet, där kreditkortsnummer och andra 

personliga uppgifter måste anges. Paul (2001) nämner att kvinnor är mer benägna att känna 

oro om integritet på internet. Konsumenter som handlar på internet måste uppge sina 

personliga uppgifter såsom kreditkortsnummer, adresser och telefonnummer. Paul (2001) 

menar på att kvinnor upplever en större risk med att lämna ut sina privata uppgifter än män. I 

den empiriska datan framkommer det en tydlig skillnad, då det visas att de kvinnliga 

respondenterna är mer oroliga över att lämna ut den informationen på internet. Den här oron 

är störst bland äldre konsumenter och detta stämmer överrens med empiri.  
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6. Diskussion 
 

Det här kapitlet kommer innehålla de resultat som jag har framtagit med hjälp av den 

teoretiska referensramen och empirin. Syftet och problemformuleringen har jag haft som 

grundpelare för att dra mina slutsatser. Kapitlet kommer även att presentera 

slutdiskussionen, källkritik och förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsats 
 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att genom en kvantitativ undersökning, dvs. 

enkätundersökning ta reda på hur ålder och kön påverkar konsumenternas köpbeteende på 

internet. Jag har undersökt sambandet mellan dessa variabler med kulturella, sociala, 

personliga och psykologiska faktorer som återfinns i konsumentbeteende, samt motivation 

och rädsla. Problemformuleringen i studien lyder på följande sätt: 

o På vilket sätt påverkar ålder och kön konsumenternas köpbeteende på internet? 

Både kvinnor och män handlar produkter och tjänster på internet. Män och kvinnor handlar 

lika ofta på internet. Det finns ingen tydlig skillnad i hur ofta de handlar på internet. Yngre 

konsumenter handlar oftare än äldre konsumenter på internet. Det har visat sig att de flesta 

konsumenter i alla åldrar handlar någon gång om året.  

Yngre konsumenter med låginkomst eller medelinkomst handlar oftare på internet än de 

medelålderskonsumenterna med medelinkomst eller höginkomst. Ålder är en faktor som 

påverkar mer konsumenternas köpbeteende på internet jämfört med inkomst.  

Det finns ingen tydlig skillnad som säger att de högutbildade är mer aktiva på internet än de 

lågutbildade oberoende på ålder och kön.  

Män ser på shopping som något nödvändigt medan kvinnor ser på shopping som något 

glädjefyllt. Yngre konsumenter finner shopping mer glädjefyllt och medelålders konsumenter 

anser att det är både glädjefyllt och nödvändigt.  

Det framkommer att majoriteten av både kvinnliga konsumenter och manliga konsumenter i 

alla åldrar handlar på internet eftersom det är bekvämt. Snabb leverans av produkter och 
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tjänster när beställningar görs på internet är något som både män och kvinnor finner viktigt. 

För kvinnor är det däremot viktigare med social interaktion.  

Konsumenterna är fortfarande oroliga över säkerheten på internet, även om internet shopping 

har blivit allt mer vanligt. Det är en tydlig skillnad mellan män och kvinnor gällande säkerhet 

på internet, då vill säga kvinnor visar mer oro över att handla på internet. Denna oro återfinns 

särskilt bland de äldre kvinnliga konsumenterna när det gäller att lämna ut sina personliga 

uppgifter på internet. 

 

6.2 Slutdiskussion 
 

Utifrån teorin är det konstaterat att ålder och kön påverkar konsumenternas köpbeteende på 

internet.  Kön och ålder påverkas i sin tur av kulturella, sociala, personliga och psykologiska 

faktorer, men även motivation och rädsla. Teorier har hävdat att män handlar mer på internet 

än kvinnor, kvinnor är mer oroliga över säkerheten på internet, de värderar olika vad som 

påverkar internet shopping som till exempel glädjekänsla, nödvändighet, leveranstid och 

bekvämlighet. Delvis har empirin stämt in med teorin, med det har också funnits vissa 

skillnader. Jag tror att dessa skillnader kan ha framkommit främst på grund av 

svarsalternativen i enkätundersökningen. Med detta påstående syftar jag bland annat till 

frågan om hur ofta konsumenter handlar på internet. De svarsalternativen som konsumenterna 

hade att välja bland var att de handlar en till flera gånger per vecka, en till flera gånger per 

månad och en till flera gånger per år. Svarsalternativen är ganska utbredda. En till flera 

gånger, kan innebära allt mellan en gång till hur många gånger som helst. Även om det har 

framkommit ur enkätundersökningen att både män och kvinnor handlar lika ofta på internet, 

innebär det inte säkert att det stämmer överrens med verkligheten. Det kan faktiskt vara som 

Bourlakis et al. (2008) nämner att män handlar mer ofta på internet. Jag skulle möjligtvis ha 

valt andra svarsalternativ för att få en mer rättvis bild av vem som faktiskt handlar mest på 

internet.  

De frågor där svarsalternativen består av en femgradig skala hade också kunnat ge mig ett 

annorlunda resultat. Dessa var frågor som handlar om osäkerheten på internet är något som 

oroar konsumenter, hur oroliga konsumenter är över att lämna ut sina kredituppgifter på 

internet, hur viktigt det är med snabb leverans av varor och tjänster samt hur viktigt social 

interaktion är för dem. De resultat som jag fick fram från enkätundersökningen stämmer 
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överrens med teorin. Dock visar empirin att det var rätt många respondenter som höll sig till 

”mittkategorin”. Jacobsen (2002) nämner att en nackdel med femgradig skala är att 

respondenterna inte tvingas ta ställning utan kan välja svarsalternativet som är i mitten. 

Däremot även om jag hade valt en fyrgradig skala hade kanske mitt resultat inte blivit 

annorlunda eftersom det visas redan en ganska tydlig fördelning på både ålder och kön. 

Majoriteten av respondenterna i min enkätundersökning har en högre utbildning. Findahl 

(2010) nämner att det finns en skillnad i konsumenternas köpbeteende mellan de högutbildade 

och lågutbildade. De högutbildade beskrivs som mer aktiva på internet. Detta påstående var 

något som framkom också i min undersökning, men eftersom majoriteten av respondenterna i 

min enkätundersökning har en högutbildning går det inte att dra en rättvis slutsats. Om 

majoriteten av respondenterna hade varit lågutbildade, hade förmodligen mitt resultat blivit 

annorlunda.  

Uppsatsen har begränsats till tre åldersgrupper och dessa åldersgrupper har valts utifrån att det 

finns ett stort intresse gällande hur unga konsumenter och äldre konsumenter handlar på 

internet. Jag har inte valt att begränsa mig till endast en åldersgrupp eftersom det inte skulle 

leda till ett tydligt resultat, då köpbeteenden på internet ser olika ut hos konsumenter beroende 

på ålder. 

Det har varit intressant att se hur män och kvinnor påverkas av de kulturella, sociala, 

personliga och psykologiska faktorerna, samt av motivation och rädsla när de handlar på 

internet. Jag har aldrig tänkt på hur dessa faktorer kan påverka mitt köpbeteende på internet. I 

min undersökning har jag även fått fram mer information om hur ålder påverkar köpbeteendet 

på internet i flera avseenden. Jag tycker att jag har fått fram den här informationen på ett mer 

detaljerat sätt. 

 

6.3 Källkritik 
 

Uppsatsens avgränsning har varit till den svenska marknaden. Den här avgränsningen gjorde 

jag bland annat med hänsyn till hur många länder det finns i världen och att det skulle kräva 

ett enormt arbete att undersöka alla. Sverige är ett representativt land, som är ett lättillgängligt 

och ett öppet informationssamhälle. Undersökningen begränsades dessutom till Göteborg 

eftersom jag inte har haft resurserna och möjligheterna att inbegripa hela Sverige. Jag kan 

dock inte bortse från att många av mina källor är från utländska forskare och författare, vilket 
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gör att de svenska konsumenterna, både kvinnor och män i alla åldrar, kanske agerar och beter 

sig på ett annat sätt.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Den här uppsatsen bidrar till att se på vilket sätt ålder och kön påverkar konsumenternas 

köpbeteende på internet. Det har dragits paralleller mellan kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer, samt motivation och rädsla. Jag anser att det finns möjlighet att 

utveckla uppsatsen genom att tillämpa den i till exempel andra länder och på fler konsumenter 

även på svenska marknaden. Det skulle vara intressant att jämföra och analysera skillnaderna 

mellan konsumenter på den svenska marknaden med konsumenter på andra marknader. Om 

en undersökning kring det här skulle genomföras kanske det skulle leda till ökad reliabilitet av 

min undersökning. Tyvärr räckte inte tiden till för mig att undersöka fler konsumenter på den 

svenska marknaden. 
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Bilaga 1. 

Enkätundersökning 

 

Detta är en undersökning angående ditt köpbeteende på internet. 

 

Jag skriver min kandidatuppsats i marknadsföring och har valt att ta reda på hur kön och ålder 

påverkar konsumenternas köpbeteende på internet. 

 

Enkäten tar inte speciellt långt tid att fylla i och dina svar är värdefulla för min uppsats.  

Tack på förhand! 

Ioana Neldefors Florescu 

 

1. Kön        Man        Kvinna 

 

2. Ålder        18-38 år                39-58 år            Över 58 år 

 

3. Utbildning        Universitet/ Högskoleutbildning 

        Gymnasieutbildning 

 

4. Inkomst/månad             0 kr – 20 000 kr 

        21 000 kr – 40 000 kr 

        Över 40 000 kr 

 

5. Har du någon gång handlat på internet? 

 

        Ja          Nej 
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6. Hur ofta handlar du på internet? 

 

        En till flera gånger/vecka 

        En till flera gånger/månad 

        En till flera gånger/år 

 

7. Hur ser du på shopping? 

 

        Glädjefyllt 

        Nödvändigt 

        Annat 

 

8. Varför handlar du på internet?  

  

        Bekvämt 

        Tidssparande 

         Lättare att ta del av produktinformation 

        Annan 

 

9. Hur viktigt är det med snabb leverans? (Ringa in en siffra) 

 

Inte viktigt  1          2          3          4         5      Viktigt 

 

10. Hur viktigt är det med social interaktion när du handlar? (Ringa in en siffra) 

 

Inte viktigt  1          2          3          4         5         Viktigt 
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11. Är säkerheten på internet något som oroar dig? 

 

  Ja         Nej 

 

11. Hur orolig är du över att lämna ut dina kredituppgifter på internet?(Ringa in en 

siffra) 

 

Inte orolig  1          2          3          4         5         Väldigt orolig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din med verkan! 
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