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ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to increase the understanding about consumer buying behaviour 

when purchasing books online. In order to acquire data for the study we used a questionnaire 

that 75 students where asked to respond. The respondents were students at the University of 

Technology in Luleå. Our findings suggest that the following factors are the most commonly 

cited reasons for deciding to complete the purchase: trust, perceived risk, price, convenience, 

design of the website and experience. The following factors are the most commonly cited rea-

sons for deciding not to complete the purchase: trust, perceived risk, price and the design of 

the website. Our findings also suggest that in the online buying decision process, the transac-

tion stage is the most critical stage where most of the consumers decide not to complete the 

purchase.  
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1 INLEDNING 
 
 

Följande kapitel innehåller till att börja med en kort historik till det valda ämnesområdet e-handel och sedan en 

problemdiskussion som avslutningsvis mynnar ut i studiens syfte och tre forskningsfrågor.  
 

 

1.1 E-handel 
Enligt Turban, King, Viehland och Lee (2006, s 10f) utvecklades användningen av e-handel 
på 1970-talet genom bland annat innovationer som electronic funds transfer (EFT). Företag 
använde sig av denna innovation för att på ett enkelt och elektroniskt sätt kunna överföra ka-
pital från företaget till andra företag. Under den här tidsperioden var dock användningen be-
gränsad och denna typ av e-handel användes, enligt författarna, endast av större bolag och 
finansiella institutioner. Efter EFT utvecklades sedan electronic data interchange (EDI), som 
bland annat användes för att överföra rutindokument elektroniskt. Författarna menar att det 
var EDI som bidrog till att e-handelns användningsområde utvecklades och från att endast ha 
handlat om finansiella transaktioner handlade det nu även om andra typer av transaktioner. I 
och med detta ökade, enligt författarna, användningen av e-handeln och allt fler företag börja-
de använda sig av denna typ av handel i sina verksamheter. Enligt Turban et al (2006, s 10f) 
var det dock först under 1990-talet, då Internets tillväxt tog fart och blev allt mer vanligt före-
kommande, som definition av begreppet e-handel myntades. 
 
Turban et al (2006, s 4) har valt att definiera e-handel som: 

the process of buying, selling, or exchanging products, services, or information via  

computer network 
 
Goldsmith och Goldsmith (2002) menar att anledningen till att e-handeln blev så pass upp-
märksammad och hade sådan tillväxt främst berodde på Internets utveckling och använd-
ningsområde. Detta är något som stämmer överens med Lian och Lins (2008) resonemang om 
att det finns ett tydligt samband mellan konsumenternas tillgång till Internet och användandet 
av verktyget som inköpskanal. Turban et al (2006, s 10f) menar dock att e-handelns tillväxt 
framför allt berodde på en ökad konkurrens och en ökad press från andra konkurrerande före-
tag. Enligt Wu och Lin (2006) har Internet, sedan mitten av 1990-talet då verktyget blev van-
ligt förekommande i människors vardag, blivit en viktig säljkanal för många företag och an-
vänds bland annat för att på ett effektivare sätt nå ut till konsumenterna. 
 
Turban et al (2006, s 8ff) nämner flera olika typer av e-handel, som till exempel business-to-
business (B2B), business-to-consumer (B2C), consumer-to-consumer (C2C) och consumer-
to-business (C2B). Eftersom denna studie fokuserar på e-handel ur ett konsumentperspektiv, 
där företag säljer till privatpersoner kommer denna studie endast att behandla B2C. B2C på 
Internet omfattar, enligt Büyüközkan (2004), konsumenters samspel med en återförsäljares 
hemsida. Författaren menar att konsumenterna till att börja med samlar in information för att 
sedan, genom att använda återförsäljarens hemsida, kunna beställa önskvärda produkter.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Tillgången till Internet har ökat markant, vilket enligt Quinton och Harridge-March (2008), 
även har lett till att användandet av Internet blivit allt mer populärt. Ong (2004) menar att 
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varje Internetanvändare på ett eller annat sätt kan ses som en potentiell konsument. Enligt 
Quinton och Harridge (2008) innebär detta i sin tur att allt fler människor numera har möjlig-
het att beställa produkter och genomföra köp online. Detta är kanske en av anledningarna till 
att e-handelns tillväxt har ökat, vilket Lian och Lin (2008) poängterar genom att dra en paral-
lell mellan Internets tillväxt och e-handelns tillväxt. Författarna menar att det framför allt är 
utvecklingen av Internet som har lett till en stark utveckling av e-handeln.  
 
E-handeln är, enligt Chau, Hu, Lee och Au (2007), mer utbredd än någonsin i och med dess 
snabba utveckling och tillväxt och Kuhlmeier och Knight (2005) menar att denna handel har 
blivit ett allt viktigare verktyg för bland annat företag och deras verksamheter. Dholakia 
(1999) ställde sig redan på 1990-talet, när e-handeln fortfarande var en ny säljkanal för före-
tagen, frågan om företagen var på väg att ersätta de traditionella butikerna med butiker på 
Internet. Några företag har gjort det och Arnberg, Bergström, Prochazka och Vestin (2006) 
menar att antalet e-handelsföretag har ökat och även fortsätter att öka. Lim, Sia, Lee och Ben-
basat (2006) menar dock att det, trots den stora tillväxten av både Internet och e-handel fortfa-
rande finns plats för e-handelsföretagen att dels bli fler och dels växa ytterligare. Büyüközkan 
(2004) poängterar dock att fler e-handelsföretag faktiskt innebär en ökad konkurrens för de 
befintliga företagen och att detta kan medföra att vissa företag slås ut. Trots risken för en ökad 
konkurrens är företagen, enligt Arnberg et al, positivt inställda till e-handel. Författarna menar 
dock att främsta anledningen till att företag väljer att ersätta eller utveckla sin traditionella 
butik med en butik på Internet är en redan ökad konkurrens. Företagen använder i dessa fall 
Internet som säljkanal för att komma i kapp konkurrenterna, inte gå om dem.   
 
Enligt Kuhlmeier och Knight (2005) har Internet och e-handel inte bara blivit ett viktigare 
verktyg för företagen, utan även för konsumenterna. Författarna menar att med hjälp av dessa 
kan konsumenterna på ett betydligt lättare sätt bland annat komma åt företagens olika produk-
ter. Enligt Arnberg et al blir konsumenterna allt mer positivt inställda till e-handel och enligt 
E-barometern (2007 Q4), som är en sammanställning gjord av Handelns Utredningsinstitut, 
har det visat sig att fler konsumenter numera väljer denna typ av inköpskanal istället för tradi-
tionella butiker och att de dessutom gör det mer frekvent. Dessa konsumenter kallar Kotler 
och Keller (2006, s 192) för cyberkonsumenter, det vill säga konsumenter som använder sig 
av Internet som inköpskanal mest frekvent. Det finns, enligt författarna, ytterligare två typer 
av konsumenter: traditionella konsumenter och hybrida konsumenter. De traditionella konsu-
menterna är de som helt undviker att handla över nätet, medan de hybrida konsumenterna är 
en blandning mellan en traditionell konsument och en cyberkonsument, det vill säga en kon-
sument som gör både och. Enligt författarna är de flesta konsumenterna hybrida konsumenter. 
 
Warden, Wu och Tsai (2006) menar att konsumenter uppenbarligen är villiga att köpa produk-
ter de inte fysiskt kan inspektera före köp samt stå ut med risken med borttappade ordrar, oär-
liga försäljare och produkter som inte motsvarar deras förväntningar. Detta är något som 
många konsumenter som handlar i en traditionell butik, enligt Quinton och Harridge-March 
(2008), inte skulle acceptera. Med detta menar författarna att konsumenter ofta beter sig på 
olika sätt beroende på om de ska handla en produkt online eller i en traditionell butik. Enligt 
Senecal, Kalczynski och Nantel (2005) förändrar vissa konsumenter omedvetet sitt beteende 
på ett eller annat sätt när de, istället för att göra ett köp i en traditionell butik, ska göra ett köp 
över Internet. So, Wong och Sculli (2005) är inne på samma linje och menar att konsumenter-
na som handlar online har ett köpbeteende medan de traditionella konsumenterna har ett annat 
köpbeteende. I likhet med Senecal et al menar So et al även att dessa köpbeteenden nödvän-
digtvis inte behöver se likadana ut, vilket medför att konsumenter kan ha olika beslutsproces-
ser beroende på om de ska handla på Internet eller i en traditionell butik.  



 3 

Köpbeteendet som en pågående process påverkas, enligt Solomon (2004, s 8ff), av olika fak-
torer och dessa kan ofta variera från konsument till konsument. Många tidigare studier, exem-
pelvis Chen och Barnes (2007), som behandlar ämnesområdet e-handel har till stor del foku-
serat på tillit. Vår studie kommer dock att kombinera tillit med andra faktorer som påverkar 
köpbeteendet på olika sätt. Vi har valt att fokusera på de faktorer som nämns flitigast i littera-
turen, se tabell 1.1 och tabell 1.2. De olika faktorerna är delvis samma och det finns därför en 
viss överlappning eftersom flertalet faktorer återfinns både bland faktorerna som leder till köp 
och faktorerna som inte leder till köp. Detta gör att vissa avsnitt i teorin kan upplevas som att 
de överlappar varandra något. Tabell 1.1 behandlar de faktorer som leder till köp medan tabell 
1.2 behandlar de faktorer som leder till att konsumenterna väljer att inte genomföra köp, utan 
istället göra avhopp.  
 
Tabell 1.1. Faktorer som leder till köp 

Faktorer som leder till köp Författare 

Hög tillit Chen & Barnes (2007); Fuller, Serva & Benamati (2007); George (2004); Hsu, Lai & Chen 
(2007); Kim, Ferrin & Rao (2008); Quinton & Harridge-March (2008) 

Låg upplevd risk Cunningham, Gerlach, Harper och Young (2005); Fuller, Serva & Benamati (2007); Kim, 
Ferrin & Rao (2008); Kim & Tadisina (2007); Liang & Lai (2002) 

Lågt pris Chen & Chang (2003); Quinton & Harridge-March (2008); Warden, Wu & Tsai (2006); 
Wu & Lin (2006) 

Bekvämlighet Chen & Chang (2003); Fransi & Viadiu (2007); Hui & Wan (2007); Liang & Lai (2002); 
Quinton & Harridge-March (2008);  Solomon (2004, s 342); Warden, Wu & Tsai (2006) 

Hemsidans design Chen & Barnes (2007); Fransi & Viadiu (2007); Liang & Lai (2002); Quinton & Harridge-
March (2008) 

Erfarenhet Chen & Barnes (2007); Khalifa & Liu (2007); Monsuwé, Dellaert & Ruyter (2004); Quin-
ton & Harridge-March (2008); Kuhlmeier & Knight (2005); So, Wong & Sculli (2005) 

 
Tabell 1.2. Faktorer som leder till att konsumenterna avstår från köp 

Faktorer som leder till avhopp Författare 

Låg tillit Chen & Barnes (2007); Fuller, Serva & Benamati (2007); George (2004); Hsu, Lai & Chen 
(2007); Monsuwé, Dellaert & Ruyter (2004) 

Hög upplevd risk Chen & Barnes (2007); Cunningham, Gerlach, Harper och Young (2005); Fransi & Viadiu 
(2007); Fuller, Serva & Benamati (2007); George (2004); Hui & Wan (2007); Kim, Ferrin 
& Rao (2008); Kotler & Keller (2006, s 197f) 

Högt pris Hsu, Lai & Chen (2007); Nisel (2001); Seock & Bailey (2008); Wu & Lin (2006) 

Hemsidans design Fransi & Viadiu (2007); Liang & Lai (2002); Monsuwé, Dellaert & Ruyter (2004) 

Inte kunna känna på produkten före 
köp 

Kim, Ferrin & Rao (2008); Kotler & Keller (2006, s 192); Monsuwé, Dellaert & Ruyter 
(2004) 

 
Bland annat Khalifa och Liu (2007) nämner faktorer som kan påverka konsumentens köpbe-
teende vid olika köp. Det finns flertalet andra studier där olika faktorer, som kan tänkas på-
verka en konsuments köpbeteende och därmed konsumentens beslutsprocess vid köp online, 
har identifierats. Tidigare erfarenheter är en faktor som, enligt Khalifa och Liu (2007), ses 
som en viktig drivkraft för konsumentens köpbeteende. Författarna menar att konsumenter 
som har erfarenhet av att handla online troligtvis kommer att fortsätta använda Internet som 
inköpskanal och dessutom göra det oftare. Författarna menar även att det är mer troligt att 
konsumenter med tidigare erfarenheter från e-handel kommer att handla online mer än kon-
sumenter som saknar denna typ av erfarenhet. Detta har, enligt författarna, att göra med olika 
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konsumenters beteenden. Enligt Quinton och Harridge-March (2008) kommer konsumenten 
troligtvis att testa denna inköpskanal fler gånger om konsumenten har positiva erfarenheter 
från handeln.. Chen och Barnes (2007) menar att mer erfarenhet påverkar konsumentens köp-
beteende på sådant sätt att konsumenten har lättare att fatta köpbeslut. 
 
Senecal et al menar att olika konsumenter, beroende på exempelvis kön, ålder och personlig-
het, kan ha olika köpbeteenden och påverkas av olika saker. Haines och Leonard (2007) me-
nar att en konsument, helt omedvetet, på flera olika sätt påverkar sitt eget köpbeteende när 
denne minst anar det. Detta förklarar Han, Lerner och Keltner (2007) med att olika konsu-
menters beteenden helt enkelt ändras på olika sätt, vare sig det är medvetet eller omedvetet. 
Författarna menar att experter sedan långt tillbaka har vetat att olika konsumenter beter sig på 
olika sätt beroende på olika faktorer.  
 
Enligt Chen och Barnes (2007) är konsumenterna, trots olika köpbeteenden, positivt inställda 
till att handla online. Detta kan enligt Arnberg et al kopplas till de ökade försäljningssiffrorna. 
Lian och Lin (2008) bekräftar att e-handelns försäljningssiffror ökar och enligt författarna 
förväntas försäljningen över Internet även fortsätta växa i och med att allt fler konsumenter 
förväntas använda Internet som inköpskanal mer frekvent. Enligt E-barometern (2007 Q4) är 
det bokbranschen som är den bransch som lyckats mest framgångsrikt med att bedriva e-
handel. Detta är varför vi har valt att avgränsa denna studie till att endast behandla köp av 
böcker online. Lian och Lin (2008) menar att en anledning till att böcker köps frekvent över 
nätet är att det är en vanlig och populär produkt som av många konsumenter ses som en låg-
kostnadsprodukt, det vill säga en produkt som relateras till låga kostnader. Denna typ av pro-
dukt kan påverka konsumentens beslutsprocess på olika sätt.   
 
Enligt Kotler och Keller (2006, s 191ff) består en konsuments beslutsprocess (den traditionel-
la beslutsprocessen) vid köp av fem olika steg: upptäckten av problem eller behov, informa-
tionssökning, utvärdering av olika alternativ, köpbeslutet samt efterköpsbeteendet. Eftersom 
vi inte är intresserade av att studera hur konsumenterna beter sig efter att köpet väl är genom-
fört har vi valt att bortse från detta femte och sista steg och istället valt att använda det ovan 
nämnda transaktionssteget. Kotler och Keller (2006, s 191ff) poängterar att det inte alltid är 
säkert att konsumenterna tar sig från ett steg till det efterföljande steget, de kan hoppa över 
steg samt kasta om ordningen på stegen. Olika konsumenter kan därmed genomgå olika be-
slutsprocesser vid köp av produkter och tjänster på grund av att de har olika köpbeteenden. 
 
Många författare, exempelvis Solomon (2004, s 350f), menar att det inte finns någon specifik 
beslutsprocess avseende konsumenter som handlar online, utan att den traditionella besluts-
processen även kan användas vid denna typ av handel, vilket även Liang och Lai (2002) beto-
nar. Chen och Chang (2003) har dock utvecklat en generell modell som beskriver konsumen-
ters köpprocess online. Denna modell består av tre huvudkomponenter: samverkan, transak-

tion och uppfyllande och fokuserar främst på huruvida konsumenter väljer att göra ett återköp 
eller inte beroende på konsumentens tidigare erfarenheter från att handla online, vilket inte är 
vad vi har tänkt ta med i vår studie. Vi kommer därför att göra en egen modifierad version, 
som till stor del består av den traditionella beslutsprocessen men där vi även lagt till transak-
tionssteget som, enligt Liang och Lai (2002), är tydligt förekommande vid köp online. 
 
Trots att många konsumenter har anammat denna inköpskanal finns det fortfarande, enligt 
Lian och Lin (2008), konsumenter som undviker att handla både böcker och andra produkter 
över nätet. Quinton och Harridge-March (2008) menar att många konsumenter genomför köp, 
medan andra gör avhopp. Vad beror det på och var är det i beslutsprocessens som konsumen-



 5 

ten oftast avbryter ett köp online? Vad som ligger bakom avhoppen är sedan länge studerat av 
olika forskare, däremot saknas det forskning om var i beslutsprocessen avhoppen sker. Dho-
lakia (1999) poängterar att shopping är mycket mer än bara ett klick och att konsumenter all-
tid kommer att resonera på detta sätt. Monsuwé, Dellaert och Ruyter (2004) menar dock att 
det är faktorer som brist på fysisk kontakt och brist på hjälp från personal som påverkar kon-
sumentens köpbeteende negativt och kan leda till att konsumenter väljer att avstå från att 
genomföra köp. Chen och Chang (2003) menar att det är viktigt att ha kunskap om hur kon-
sumenternas köpbeteende och beslutsprocess online ser ut och hur dessa påverkas av olika 
faktorer. Enligt Pereira (1999) är konsumenters köpbeteende och köpbeslut dock ett komplext 
ämnesområde att förstå sig på och författaren menar att det alltid kommer att finnas mycket 
att lära sig om när det gäller detta ämnesområde. Detta gäller oavsett om köpbeteendet rör köp 
av böcker eller köp av andra produkter.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är:  
 

att öka förståelsen för konsumentens köpbeteende vid köp av böcker online 

 
Forskningsfråga 1: 
Vilka faktorer påverkar konsumentens köpbeteende vid köp av böcker online på så sätt att det 

leder till ett köp? 

 
Forskningsfråga 2:  
Vilka faktorer påverkar konsumentens köpbeteende vid köp av böcker online på så sätt att det 

inte leder till ett köp?  

 
Tidigare forskning som behandlar avhopp av köp finns det gott om. Däremot saknas det 
forskning som behandlar och visar på sambandet mellan avhopp och beslutsprocessen vid 
köp. Bland annat saknas teori där det framgår var i beslutsprocessen konsumenterna beslutar 
att inte genomföra köpet. Vi har därför, i och med nedanstående forskningsfråga som därmed 
är av induktiv karaktär, valt att studera detta. Den teori om beslutsprocessen som trots allt 
redovisas i den teoretiska referensramen ska därför endast ses som den bakgrund i vilken kon-
sumenten fattar sitt beslut. 
  
Forskningsfråga 3: 
Var i beslutsprocessen väljer konsumenten att inte genomföra ett köp av böcker online? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
 
 

Följande kapitel innehåller den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Kapitlet är uppbyggt 

utifrån studiens tre forskningsfrågor, det vill säga avsnitt 2.1 tar upp teori kopplad till forskningsfråga 1, avsnitt 

2.2 är kopplad till forskningsfråga 2 medan avsnitt 2.3 i sin tur är kopplad till forskningsfråga 3. Forskningsfrå-

ga 3 som behandlar var i beslutsprocessen konsumenterna väljer att avbryta sina köp är av induktiv karaktär 

och därför återfinns ingen specifik teori i denna studie som behandlar denna forskningsfråga. Vi har istället valt 

att i avsnitt 2.3 presentera den beslutsprocess som används i studien och som ligger till grund för forskningsfrå-

gan.       
 

 

2.1 Faktorer som leder till köp 
Ur ett konsumentperspektiv finns det både för- och nackdelar med e-handel och Kim, Ferrin 
och Rao (2008) menar att konsumentens upplevda fördelar är ett stort motiv till att genomföra 
köp online. Författarna menar vidare att ju mer fördelar en konsument upplever relaterat till 
en transaktion online, desto större är sannolikheten att konsumenten kommer att genomföra 
transaktioner online. Konsumentens upplevda fördelar ökar därmed, enligt författarna, kon-
sumentens köpintentioner. Många författare har genom åren konstaterat att det finns faktorer 
som påverkar konsumenterna vid köp över Internet på olika sätt. Haines och Leonard (2007) 
menar dock att faktorerna kan variera från konsument till konsument, beroende på exempelvis 
kön, personlighet och attityder.  
 

2.1.1 Hög tillit 
Enligt Quinton och Harridge-March (2008) är tillit till återförsäljaren behövligt vid alla slags 
köprelationer, vare sig det sker online eller i en traditionell butik. Återförsäljare bör därför, 
enligt författarna, sätta sig själva i konsumentens situation och fundera på vad det är som 
egentligen krävs för att man ska känna tillit. Hsu, Lai och Chen (2007) menar att det är mer 
troligt att konsumenter genomför köp i de fall där konsumenterna upplever en hög tillit till 
återförsäljaren, därför är det en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är, enligt George (2004), 
mer troligt att konsumenter som även känner tillit till Internet som inköpskanal, och inte bara 
till återförsäljaren, kommer att genomföra köp online. Enligt Chen och Barnes (2007) är det 
vanligt att konsumenter förknippar ett bra rykte med pålitlighet, vilket även Kim et al (2008) 
betonar. Kim et al (2008) menar att ett bra rykte och goda referenser ger en positiv bild av 
återförsäljaren, vilket i sin tur ökar konsumentens tillit och därmed reducerar bland annat den 
upplevda risken. Fuller, Serva och Benamati (2007) är också inne på att rykte är en viktig 
aspekt och menar att återförsäljarens rykte i många fall är den mest avgörande delen i huruvi-
da konsumenten känner tillit eller inte. Författarna menar vidare att de konsumenter som kän-
ner tillit troligtvis kommer att genomföra köp.   
 

2.1.2 Låg upplevd risk 
Upplevd risk har, enligt Kim och Tadisina (2007), visat sig vara en viktig faktor för konsu-
menter att ta hänsyn till vid köp online. Kim et al (2008) menar att konsumenter troligtvis är 
mer engagerad i köp online där den upplevda risken är låg samtidigt som den upplevda tilliten 
är hög. Inom e-handel finns det, enligt Bhatnagar, Misra och Rao (2000), tre typer av risker 
som är mer framträdande än andra. Dessa risktyper är: den produktrelaterade risken, den fi-

nansiella risken samt informationsrisken. Den produktrelaterade risken är kopplad till huruvi-
da produkten överensstämmer med konsumentens förväntningar eller inte och risken upplevs 
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oftast som låg om produkten exempelvis inte är av teknologisk art och om priset på produkten 
är lågt. Författarna menar att böcker är en produkt där den produktrelaterade risken inte anses 
vara hög.  
 
Till skillnad från den produktrelaterade risken är, enligt Bhatnagar et al, den finansiella risken 
inte relaterad till produkten utan istället relaterad till Internet som försäljnings- och inköpska-
nal. Risken kan bland annat hänföras till de fall där transaktionen genomförs två gånger på 
grund av antingen teknologiska fel eller oavsiktlig dubbelklickning på köpknappen av konsu-
menten. Cunningham, Gerlach, Harper och Young (2005) menar att om den finansiella risken, 
som är en del av den övergripande risken, är låg kommer även den övergripande risken vara 
låg och enligt författarna ökar detta sannolikheten för att konsumenten genomför transaktio-
nen. Den tredje risken som, enligt Bhatnagar et al, är vanligt förekommande vid e-handel är 
informationsrisken som är associerad med transaktionssäkerheten. Olika betalningsmöjlighe-
ter som konsumenten kan välja bland kan vara nödvändigt för att konsumenten ska känna att 
det är bekvämt och säkert att handla på Internet. Liang och Lai (2002) menar att detta är något 
som leder till att konsumenten genomför köpet. Enligt Fuller et al upplever konsumenterna 
oftast en låg risk i de transaktioner där konsumenterna känner en hög tillit till återförsäljaren, 
varför låg upplevd risk är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att få konsumenterna att 
genomföra köp. Reducering av den upplevda risken ökar, enligt Kim et al (2008), därmed i 
sin tur konsumentens vilja att handla online.  
 

2.1.3 Lågt pris 
Chen och Chang (2003) betonar att pris är en av de främsta faktorerna som påverkar huruvida 
en konsument väljer att handla online eller inte. Warden, Wu och Tsai (2006), som i enlighet 
med Chen och Chang (2003) tycker att pris är en viktig faktor när det kommer till köp online, 
tillägger även att många konsumenter uppfattar priset på produkter på Internet som lägre än i 
traditionella butiker. Warden et al poängterar även att många konsumenter till och med för-
väntar sig detta. Enligt Quinton och Harridge-March (2008) och Wu och Lin (2006) används 
priset ofta som en indikator på produktens kvalitet, där högt pris indikerar hög kvalitet och 
vice versa. Wu och Lin (2006) menar att när osäkerheten gällande produktens kvalitet är hög 
väljer konsumenten oftast produkten med det lägre priset, därför uppstår ofta problemet med 
att lågkvalitetsprodukter tränger bort högkvalitetsprodukter från marknaden när det gäller e-
handel.  
 

2.1.4 Bekvämlighet 
Enligt Hui och Wan (2007) är Internet ett bekvämt verktyg att använda för att bland annat 
söka information om produkter och genomföra köp. Författarna menar att bekvämlighet är en 
huvudfaktor för framgångsrik e-handel. Chen och Chang (2003) menar i sin tur att det är be-
kvämligheten med att handla online som gör att många konsumenter lockas av denna handel 
och därför även genomför köp. Quinton och Harridge-March (2008) håller med och betonar 
att möjligheten att kunna handla 24 timmar om dygnet, utan att lämna huset eller kontoret 
samt få de köpta produkterna levererade till dörren är av största intresse för många konsumen-
ter. Även Solomon (2004, s 342) lyfter fram möjligheten till dygnet runt-shopping som en 
fördel sett ur ett konsumentperspektiv. Warden et al poängterar att anledningen till varför 
konsumenterna upplever det så pass viktigt med exempelvis hemleverans och kort leveranstid 
är att annars hade konsumenten lika gärna kunnat handla i en traditionell butik. Även Fransi 
och Viadiu (2007) anser att det ska upplevas bekvämt för konsumenten att göra köp online, 
därför påverkar denna faktor tillsammans med tillgänglighet konsumentens köp- och online-
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beteende. Enligt Liang och Lai (2002) vill många konsumenter välja hur produkten ska leve-
reras. Konsumenten vill att det ska vara så bekvämt som möjligt och därför är olika typer av 
leveranser något som kan få konsumenten att genomföra köpet. Författarna menar att konsu-
menten oftare genomför ett köp om det finns olika leveransmöjligheter att välja bland.  
 

2.1.5 Hemsidans design 
Hur återförsäljarens hemsida är designad är en betydelsefull faktor för konsumenterna och 
Quinton och Harridge-March (2008) menar att ju lättare konsumenten upplever användningen 
av hemsidan, desto troligare är det att de kommer att frestas att köpa produkter online. Enligt 
Fransi och Viadiu (2007) är det viktigt att ha exempelvis rätt färgsättning, lätt navigation samt 
en tillfredsställande storlek på bilder på hemsidan eftersom dessa påverkar konsumentens hela 
köpbeteende online. Kopplat till hemsidans design är användbarheten också en viktig faktor 
som, enligt författarna, påverkar konsumentens onlinebeteende. Författarna menar att en hem-
sida ska ha hög grad av användbarhet för att en konsument ska känna sig tillfredsställd och 
välja att genomföra ett köp. Chen och Barnes (2007) poängterar dock att hemsidor inte bara 
ska vara användbara, utan även exempelvis professionellt designade och trovärdiga eftersom 
konsumenterna oftast söker hemsidor som utstrålar trovärdighet, vilket ger konsumenterna ett 
löfte om skydd av personlig information. För att konsumenterna överhuvudtaget ska ha möj-
lighet att kunna genomföra köp menar Fransi och Viadiu (2007) att återförsäljarens hemsida 
måste vara tillgänglig för konsumenterna oavsett deras uppkopplingsmöjligheter i termer av 
Internetserver, operativsystem, typ av webbläsare och upplösning.  
 
Enligt Liang och Lai (2002) bör konsumenten kunna göra sin beställning direkt online. Detta 
minskar risken att konsumenten ändrar sig och väljer att inte genomföra ett köp. En e-
handelsbutik har, enligt författarna, ofta ett krav på att konsumenten ska bli eller vara medlem 
för att kunna genomföra köpet. Författarna menar att om konsumenten lätt kan registrera sig, 
leder detta till att konsumenten troligtvis kommer att genomföra köpet. Författarna menar 
även att det är viktigt att det finns en bra organisering av produkterna på hemsidan och att 
hemsidan innehåller en inbyggd sökfunktion för att underlätta för konsumenten att hitta vad 
han eller hon behöver. Om konsumenten lätt hittar det han eller hon söker är det enligt förfat-
tarna större sannolikhet att konsumenten genomför ett köp.  
 

2.1.6 Erfarenhet 
Monsuwé, Dellaert och Ruyter (2004) menar att en konsuments erfarenhet av e-handel i stor 
grad påverkar huruvida konsumenten kommer att handla online. Att konsumentens tidigare 
erfarenheter av både att e-handel och av den specifika produkten har visat sig vara viktiga 
aspekter som påverkar konsumentens beslutsprocess är många författare överens om. Enligt 
Khalifa och Liu (2007) är konsumentens tidigare erfarenhet en betydelsefull drivkraft för kon-
sumentens hela köpbeteende. Chen och Barnes (2007) menar att mycket erfarenhet av exem-
pelvis e-handel på ett positivt sätt ökar konsumentens självförtroende och att det därmed blir 
lättare för konsumenten att fatta ett köpbeslut. Det blir därmed mer troligt att konsumenten 
genomför ett köp. Quinton och Harridge-March (2008) samt Kuhlmeier och Knight (2005) 
menar i sin tur att mer erfarenhet oftast leder till ett högre risktagande hos konsumenterna, det 
vill säga att konsumenten börjar ta mer onödiga risker i takt med att erfarenheten ökar. Enligt 
So, Wong och Sculli (2005) kommer Internetanvändare som har gjort köp online troligtvis att 
fortsätta handla på Internet, förutsatt att konsumentens erfarenheter från handeln är positiva.  
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2.2 Faktorer som leder till att konsumenterna avstår från köp 
Enligt Ong (2004) har återförsäljarna svårt att avgöra vilka konsumenter som verkligen 
genomför köp och vilka som enbart nöjer sig med att ”klicka runt” på återförsäljarens hemsi-
da. Författaren menar att detta är på grund av att i stort sett varje Internetanvändare kan ses 
som en potentiell konsument.  
 

2.2.1 Låg tillit 
Att konsumenter känner en bristande tillit till exempelvis återförsäljare är, enligt Monsuwé et 
al, vanligt inom e-handel. Hsu et al ser detta som en av de vanligaste anledningarna till varför 
konsumenter väljer att inte genomföra köp på Internet. Ytterst få konsumenter skulle, enligt 
Fuller et al, genomföra ett köp via Internet ifall konsumenten inte kände minsta tillit till ex-
empelvis återförsäljaren. George (2004) menar i sin tur att de konsumenter som saknar tillit 
troligtvis kommer att välja andra inköpskanaler. Därför menar Chen och Barnes (2007) att 
tillit och att bygga tillit är en viktig del för återförsäljare för att lyckas i en e-handelmiljö och 
för att öka konsumentens köpintentioner. I de fall konsumenten har liten kunskap och erfaren-
het av exempelvis återförsäljaren är ryktet, enligt Fuller et al, en kritisk faktor för tillit och 
kan påverka konsumenten på så sätt att konsumenten väljer att avstå från köp.  
 

2.2.2 Hög upplevd risk 
Enligt Fuller et al är transaktioner över Internet fyllda med upplevd risk som är viktiga för 
konsumenterna att ta hänsyn till. Även Kim et al (2008) menar att risk är en viktig faktor för 
konsumenterna vid köp på Internet. Författarna menar vidare att den upplevda risken bland 
annat kan leda till att en konsument känner sig ovillig att genomföra köpet och därmed avbry-
ter det. Enligt Fuller et al är ökad tillit det enda som minskar hög upplevd risk. Exempelvis 
högteknologiska produkter och produkter med högt pris medför, enligt Bhatnagar et al, att 
konsumenterna upplever en hög produktrelaterad risk med köpet. Författarna menar att detta 
kan leda till att konsumenten avstår från att genomföra köpet.  
 
Enligt Cunningham et al har forskning visat att den finansiella risken är en viktig bidragande 
faktor till upplevd risk. Författarna menar att om konsumenten upplever hög finansiell risk 
kommer konsumentens övergripande upplevda risk också vara hög och därmed finns det stor 
sannolikhet att konsumenten inte genomför transaktionen. Bhatnagar et al menar att kravet på 
att konsumenten ska ange sina kreditkortsuppgifter på Internet kan medföra att konsumenten 
blir införstådd med informationsrisken för bland annat kreditkortsbedrägerier, vilket också 
kan leda till att konsumenten avstår från att genomföra köpet. Enligt Hui och Wan (2007) är 
säkerhet ett vanligt problem när det gäller e-handel och Chen och Barnes (2007) menar att 
denna faktor faktiskt är den främsta anledningen till varför vissa konsumenter väljer att avstå 
från att handla online. Kim et al (2008) poängterar att den upplevda säkerheten påverkar hu-
ruvida konsumenterna känner tillit eller inte, vilket senare leder till att även konsumentens 
köpbeslut påverkas. Detta är varför denna faktor anses vara starkt kopplad till flera avbrutna 
köp. Att konsumenterna är oroliga över säkerheten vid e-handel är därmed flera författare 
överens om och Fransi och Viadiu (2007) menar att det främst är över den säkerheten som är 
relaterad till personlig information och transaktioner som konsumenterna oroar sig över. Ge-
orge (2004) menar att många studier sedan tidigare visar att konsumenter ofta avstår från att 
genomföra köp via Internet på grund av att de är oroliga över hur deras personliga information 
används.  
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2.2.3 Högt pris 
Enligt Nisel (2001) är pris helt oviktig för konsumenterna vid ett köpbeslut. Hsu et al menar 
dock att pris inte är en helt oviktig faktor, men att det däremot finns viktigare faktorer att ta 
hänsyn till, som exempelvis tillitsfaktorn. Upplever konsumenterna att priset är för högt 
kommer det leda till att de avstår från att genomföra köp på Internet, med detta i åtanke menar 
Seock och Bailey (2008) att priset är en viktig faktor. Warden et al håller med i detta resone-
mang och menar att många konsumenter till och med förväntar sig ett lägre pris på Internet 
jämfört med priset i en traditionell butik, varför ett för upplevt högt pris ofta leder till avbrut-
na köp.  
 

2.2.4 Hemsidans design 
Monsuwé et al menar att många återförsäljare tror att det räcker med en väl designad hemsida, 
men i verkligheten beror konsumentens intentioner att handla online på mycket mer än exem-
pelvis användbarheten. Fransi och Viadiu (2007) betonar dock att det viktigaste med hemsi-
dans design är att det tydligt framgår hur konsumenten ska gå till väga för att genomföra ett 
köp för att de inte ska välja att avstå från köpet. Många elektroniska affärer kräver att konsu-
menterna registrerar viss medlemsinformation för att kunna genomföra köpet. Enligt Liang 
och Lai (2002) bör processerna för att registrera sig som medlem vara enkel och konsumenten 
ska lätt kunna registrera sig och genomföra köpet. Författarna menar att om det är det besvär-
ligt att bli medlem minskar sannolikheten till att konsumenten genomför köpet och sannolik-
heten att konsumenten väljer att avstå från köp ökar. Enligt Fransi och Viadiu (2007) är det 
viktigaste med hemsidans design att den är tillgänglig till alla konsumenter med tanke på 
uppkopplingsmöjligheter och liknande. Fungerar inte detta på ett tillfredsställande sätt finns 
risken, enligt författarna, att konsumenterna väljer att inte genomföra det planerade köpet. En 
e-handelsbutik bör enligt Liang och Lai (2002) ha en inbyggd sökfunktion för att underlätta 
för konsumenten att hitta det han eller hon behöver. Känner konsumenten att det är svårt att 
hitta det han eller hon behöver kan även detta enligt författarna leda till att konsumenten inte 
genomför något köp.  
 

2.2.5 Inte kunna känna på produkten före köp 
Vid köp online har konsumenten inte någon möjlighet att varken känna, röra, lukta eller testa 
produkten innan köp, vilket oftast är möjligt i en traditionell butik. Kim et al (2008) och Mon-
suwé et al är överens om att detta är en viktig faktor för konsumenten att ta hänsyn till efter-
som den påverkar beslutsprocessen. Kim et al menar att detta kan öka osäkerheten och den 
upplevda risken med att handla online i så pass hög grad att konsumenten väljer att avstå från 
köp. Även Kotler och Keller (2006, s 192) framhåller att det faktum att konsumenterna varken 
kan se eller röra vid produkterna före köp ofta kan vara grunden till att de väljer att avstå från 
att genomföra köpet. Författarna menar att det fortfarande finns konsumenter som, före köp, 
har ett behov av att bland annat kunna klämma på tomaterna, känna på tygerna och lukta på 
parfymerna. 
 

2.3 Beslutsprocessen vid köp online 
Utifrån figur, figur 2.1, passerar en konsument fem olika steg vid ett köptillfälle. Enligt Kotler 
och Keller (2006, s 191ff) är det dock inte garanterat att varje konsument passerar alla stegen 
vid köp av en produkt, då vissa steg ibland kan hoppas över eller kastas om. Chen och Chang 
(2003) menar att det även alltid finns en risk med att konsumenterna väljer att avbryta sina 
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påbörjade köp, utifrån var och ett av de fem stegen: upptäckt av problem eller behov, informa-
tionssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut samt transaktion.   
 

 
Figur 2.1. Beslutsprocessen vid köp online. Egen figur. 

 

2.3.1 Upptäckt av problem eller behov 
Beslutsprocessen vid köp börjar, enligt Kotler och Keller (2006, s 191), med att konsumenten 
upptäcker ett problem eller ett behov av något slag. Jobber (2004, s 475) poängterar att kon-
sumenterna köper produkter på grund av ett problem som har uppstått och som på något sätt 
sedan leder till ett behov. Kotler och Keller (2006, s 191) menar att konsumentens behov dels 
kan påverkas av interna aspekter, men även av externa aspekter. De interna aspekterna hand-
lar om personliga behov, som exempelvis hunger, törst och så vidare medan de externa aspek-
terna handlar om att exempelvis beundra grannens bil, se tv-reklam eller liknande, vilket kan 
göra att konsumenten börjar fundera på att göra ett köp.  
 

2.3.2 Informationssökning 
Solomon (2004, s 297) menar att när ett problem eller behov har upptäckts kommer konsu-
menten att behöva göra en informationssökning för att lösa det. Enligt Hui och Wan (2007) är 
Internet ett bekvämt och vanligt verktyg för konsumenterna att använda för att söka informa-
tion om produkter och återförsäljare. En intresserad konsument kommer, enligt Kotler och 
Keller (2006, s 191), vara mer benägen att söka information om den aktuella produkten innan 
köpet. Författarna menar att det går att urskilja två olika nivåer av intresse. Det mildare till-
ståndet kallas, enligt författarna, ökad uppmärksamhet och här ökar konsumentens mottaglig-
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Informations- 
sökning 

Utvärdering 
av 

alternativ 

Köpbeslut 

Avhopp 

Transaktion 

 

Avhopp 
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het för information om en specifik produkt. Den andra nivån går däremot ut på att konsumen-
ten påbörjar en egen informationssökning genom att exempelvis söka efter material, ringa 
vänner och/eller använda Internet för att läsa och lära sig mer om den aktuella produkten. En-
ligt författarna har därför Internet som informationskanal förändrat processen när det gäller 
informationssökning.  
 
Enligt Jobber (2004, s 79) varierar längden på informationssökningen i och med hur pass stor 
erfarenhet konsumenten har av den intressanta produkten. Författaren menar att om konsu-
menter har stor erfarenhet av en specifik produkt blir informationssökningen en liten del av 
beslutsprocessen, medan konsumenter med liten erfarenhet kräver en längre informationssök-
ning. Detta menar dels Jobber (2004, s 79) men även Solomon (2004, s 297) kan bero på att 
konsumenten med stor erfarenhet endast behöver göra en intern sökning, det vill säga utifrån 
sina egna erfarenheter och minnen av den aktuella produkten. För en oerfaren konsument 
krävs det, enligt författarna även en extern sökning, exempelvis på Internet. 
 

2.3.3 Utvärdering av alternativ 
Enligt Solomon (2004, s 305) är det i detta steg som konsumenten lägger ner mest energi inför 
köpbeslutet, då det är i detta steg konsumenten ska välja utifrån ett antal alternativ. I detta steg 
bildar konsumenten, enligt Kotler och Keller (2006, s 193), preferenser mellan olika varumär-
ken för att kunna utvärdera dessa. Enligt författarna finns det ingen process som används av 
alla konsumenter eller i alla köpsituationer utan det finns många olika processer. Jobber 
(2004, s 79) menar att det är vanligt – och ofta ett avgörande steg – att konsumenterna jämför 
och utvärderar olika alternativ mot varandra före ett köp, exempelvis genom att jämföra priser 
och produktegenskaper. Kotler och Keller (2006, s 193) menar att konsumenterna kommer att 
fästa mest uppmärksamhet till egenskaperna, hos exempelvis produkten, som levererar de 
eftersökta fördelarna som konsumenterna har. Författarna menar även att de egenskaper som 
konsumenterna är intresserade av varierar mellan olika produkter.  
 

Både Jobber (2004, s 80) och Kotler och Keller (2006, s 193f) menar att utvärderingar bland 
annat ofta reflekterar en konsuments attityder. Enligt Jobber (2004, s 83f) har konsumentens 
attityder stor inverkan vid utvärdering av olika alternativ och författaren menar att dessa två 
faktorer har en stor roll i konsumenternas beslutsprocess. Författaren menar även, precis som 
Kotler och Keller (2006, s 193f), att konsumentens tankar och förväntningar om egenskaper 
och fördelar hos en produkt eller ett varumärke påverkar konsumentens utvärdering av olika 
alternativ vilket i sin tur påverkar köpbeslutet. Enligt författarna placerar attityderna konsu-
menterna i en speciell sinnesstämning, som avgör om konsumenten exempelvis gillar eller 
inte gillar en produkt. Attityder är, enligt författarna, svåra att ändra och de leder människor 
till att uppföra sig på ett någorlunda konsistent sätt gentemot liknande produkter. Jobber 
(2004, s 80) menar att konsumenter har en förmåga att välja bort saker som inte ligger i linje 
med konsumentens egna attityder. 
 
Enligt Kotler och Keller (2006, s 196f) kan konsumenter i vissa fall välja att inte göra en for-
mell utvärdering av var och ett av alla varumärken. Författarna menar att det inte är alltid som 
konsumenterna vill lägga ner tid och energi på att utvärdera olika varumärken utan konsumen-
terna väljer ofta att ta vissa genvägar. Genom att utvärdera egenskaperna på detta sätt görs, 
enligt författarna, beslutsfattandet enklare för konsumenten. Att utvärdera på detta sätt ökar 
dock sannolikheten för att konsumenten skulle ha gjort ett annat val om han eller hon hade 
funderat och utvärderat ytterligare.  
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2.3.4 Köpbeslut 
Konsumenterna bestämmer sig, enligt Kotler och Keller (2006, s 196f), utifrån de utvärderade 
alternativen för att antingen köpa det mest föredragna varumärket/produkten eller avbryta 
köpet. När konsumenterna bestämmer huruvida ett köp ska ske eller inte kan konsumenterna 
komma att göra upp till fem delbeslut: varumärke, återförsäljare, kvantitet, tajming och betal-
ningsmetod. Köp av mer vardagliga produkter som exempelvis böcker involverar, enligt för-
fattarna, färre beslut och mindre försiktighet. Detta menar Jobber (2004, s 78) beror på att 
riskerna med ett köp oftast varierar i takt med priset, det vill säga dyrare produkt leder, enligt 
författaren, oftast till högre risk och en högre grad av negativa konsekvenser vid ett eventuellt 
felaktigt beslut. Konsumenterna behöver, enligt Kotler och Keller (2006, s 197), inte alltid 
använda sig av endast en typ av valregel när de fattar köpbeslut. I vissa fall kan konsumenter-
na använda en synkroniserad beslutsstrategi som kombinerar två eller fler beslutsregler. För-
fattarna menar att även om konsumenter formar varumärkesvärderingar kan två generella fak-
torer komma emellan köpintentionerna och köpbeslutet. Den första faktorn är andras attity-

der, det vill säga att en annan persons attityder minskar konsumentens preferenser inför ex-
empelvis en produkt. Enligt författarna är den andra faktorn oförutsedda situationsfaktorer 

som kan utbryta till förändring av intentionerna till köp. Preferenser och köpintentioner är, 
enlig författarna, inte helt tillförlitliga förutsägare av köpbeteendet. En konsuments beslut att 
ändra, skjuta upp eller undvika ett köpbeslut påverkas, enligt författarna, mycket av upplevd 

risk.  
 

2.3.5 Transaktion 
Detta femte och sista steg handlar, enligt Liang och Lai (2002), om när konsumenten har valt 
en produkt och på återförsäljarens hemsida måste fylla i särskild orderbeställning, betalnings-
uppgifter samt leveransinformation för att kunna genomföra köpet. Det som, enligt författar-
na, är viktigt för konsumenten i detta steg är: 
 
• Att det är lätt att bli medlem på återförsäljarens hemsida: Många elektroniska affärer 

kräver att konsumenten anger medlemsinformation för att kunna slutföra transaktionen 
(affären). Processerna för att registrera sig som medlem bör vara enkel 

• Göra beställningen online: Konsumenten bör kunna göra sin beställning direkt en produkt 
är vald. Detta reducerar risken att konsumenten ändrar sig  

• Leverans av produkter: Många konsumenter vill på egen hand kunna välja hur produkten 
ska levereras. Även olika leveranstider, som exempelvis express, vanlig och så vidare, är 
att föredra för konsumenten 

• Betalning av produkten: Olika betalningsmöjligheter såsom exempelvis betalning med 
kreditkort, postförskott och så vidare kan vara nödvändigt för att konsumenten ska känna 
att det är bekvämt att handla på Internet 
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3 METOD 
 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning över hur vår litteratursökning genomförts, kapitlet fortsätter med val av 

forskningsstrategi samt val av datainsamlingsmetod. Det ges även en beskrivning av hur vår enkätundersökning 

gått till väga och hur respondenterna har valts ut. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som handlar om metodpro-

blem som har uppstått under arbetets gång samt hur vi valt att tackla dessa.  
 

 

3.1 Litteratursökning 
Vi började med att göra en allmän sökning på e-handels- och konsumentbeteendeområdet för 
att på så sätt öka förståelsen och kunskapen för ämnet. Ejvegård (1996, s 42) menar att littera-
turstudier vanligen föregås av en litteratursökning. I litteratursökningen har vi, för att söka 
och samla in relevant litteratur, använt universitetsbibliotekets databas Lucia för att söka efter 
aktuella böcker. För att underlätta sökningen av vetenskapliga artiklar använde vi SAMSÖK 
som är en portal för att välja databas och för att söka i flera databaser samtidigt. Ejvegård 
(1996, s 42) menar att det är lämpligt att använda bibliotekens databaser samt använda olika 
sökord. De sökord som vi har använt är: e-handel, e-commerce, elektronisk handel, besluts-
process, decision-making process, consumer behavior, dropout decision, böcker, books samt 
en rad olika kombinationer av dessa. I jakten på material och grundläggande fakta om bland 
annat e-handel har vi även använts oss av rapporter från Handelns Utredningsinstitut. 
 

3.2 Forskningsstrategi 
Vi valde att använda survey som forskningsstrategi. En survey är, enligt Fink (1995, s 1), ett 
system för att samla in information för att beskriva, jämföra eller förklara kunskap, attityder 
och beteenden. Då vårt syfte med studien går ut på att öka förståelsen för konsumentens köp-
beteende vid köp av böcker online ansåg vi att en surveyundersökning passade vår studie. En 
annan orsak till att vi valde denna typ av forskningsstrategi var att vi ville studera det valda 
ämnesområdet brett trots en småskalig forskning. Istället för att studera endast en eller fyra 
konsumenters köpbeteende, ville vi studera ett större antal konsumenter. Detta är, enligt 
Denscombe (2000, s 13), det en surveyundersökning som forskningsstrategi lämpar sig för, då 
det är ett tillvägagångssätt som innefattar empirisk forskning vid en bestämd tidpunkt och som 
eftersträvar så omfattande och fullständiga data som möjligt. I denna studie är forskningsfrå-
gorna av olika karaktärer. Forskningsfråga 1 och forskningsfråga 2 är deduktiva, vilket enligt 
Lundahl och Skärvad (1999, s 40f) innebär att man försöker dra logiska slutsatser utifrån teo-
rin. Det vill säga teorins implikationer används för att göra förutsägelse som sedan prövas. 
Den tredje forskningsfrågan är av induktiv karaktär då det visat sig att det inte fanns någon 
lämplig teori om var i beslutsprocessen som avhoppen sker. Enligt Lundahl och Skärvad 
(1999, s 40f) innebär induktion att slutsatserna dras utifrån empiriska fakta. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Följande avsnitt beskriver hur insamlingen av materialet har gått till med hjälp av en enkätun-
dersökning samt hur urvalet gjorts.  

3.3.1 Urval 
Vi har valt att studera studenters köpbeteende vid köp av böcker online. Enligt Hannula och 
Comegys (2003) studie använder praktiskt taget alla studenter Internet. Studenterna gjorde en 
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rad olika aktiviteter såsom: laddade ner musik, kommunicerade via e-post samt skötte sina 
bankärenden och shoppade online. Det visade sig enligt författarnas studie att studenter 
främst handlade kläder, böcker, flygbiljetter, musik, skor och filmer med mera online. Vi val-
de studenter eftersom vi antog att studenter någon gång har varit i kontakt med en hemsida 
som säljer böcker, exempelvis vid köp av studentlitteratur. Detta är, enligt Denscombe (2000, 
s 23), ett subjektivt urval där forskaren ”handplockar” ett urval där forskaren redan har en viss 
kännedom om de människor som ska undersökas och väljer vissa av dem eftersom det är tro-
ligt att just dessa ger de värdefullaste data. Vi valde att undersöka studenter som studerar 
inom tre olika områden: ekonom, ingenjör och lärare. Detta gjordes för att få en spridning 
bland respondenterna och mellan studenters olika typer av utbildningsområden. 
 

3.3.2 Enkät 
Eftersom vi valde att studera konsumenternas köpbeteende vid köp av böcker online ansåg vi 
att en enkät, se bilaga, passade vår studie både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Även storle-
ken på urvalet gjorde att det lämpade sig bättre med enkät som insamlingsmetod, istället för 
att använda intervjuer. Ejvegård (1996, s 50) menar att enkät är ett mindre tidskrävande sätt 
att samla in material på än exempelvis intervjun. Vid enkätundersökning vet man som forska-
re att i stort sett alla personer får samma frågor. Detta underlättar, enligt Ejvegård (1996, s 
50), när svaren ska jämföras. Enkät som datainsamlingsmetod är, enlig Denscombe (2000, s 
13), den mest välkända typen av surveyundersökningar. Vi valde pappersenkät, som vi delade 
ut och samlade in personligen, framför e-postbaserad enkät då e-postbaserade enkäter ger läg-
re svarsfrekvens.  
 
Enkäten utformades utifrån de teorier vi valt att basera vår studie på. Enkäten innehöll en rad 
påståenden där respondenterna ombads välja hur väl påståendet stämde in på dem vid köp av 
böcker online. Vi la in en kontrollfråga, vilket gjorde att det fanns två snarlika frågor i enkä-
ten. Detta ger, enligt Ejvegård (1996, s 67ff), en möjlighet att testa reliabiliteten på undersök-
ningen. Innan vi genomförde enkätundersökningen hade vi hade en testgrupp av studenter 
som fick genomföra enkäten och komma med frågor och synpunkter för att få enkäten så bra 
som möjligt. Efter att testgruppen sagt sitt gjorde vi vissa ändringar i enkäten innan vi delade 
ut den. Vi kontaktade lärare för de studentgrupper vi ämnade dela ut enkäten till. Genom lä-
rarna fick vi tips om var och när vi kunde hitta studenterna (som till exempel på lektioner). Vi 
ansåg att 75 enkäter var ett lämpligt antal till vår studie då fler enkäter skulle ha inneburit 
såväl för stor kostnad som för stor tidsåtgång. Fink (1995, s 34f) menar att storleken på urva-
let beror på antalet enheter som måste undersökas för att få precisa och tillförlitliga resultat 
och ökar urvalet ökar också kostnaderna. Enligt Denscombe (2000 s 34) är det vanligt att ur-
valet omfattar 30- 250 personer. Vi delade ut och samlade in enkäten själva vilket gjorde det 
hela administrativt lättare och framförallt inte lika dyrt. Vi kunde därmed också vara säkra på 
att 75 personer fick ta del av enkäten. Tabell 3.1 visar svarsfrekvensen och bortfallet i enkät-
undersökningen.   
 
Tabell 3.1. Svarsfrekvens och bortfall 
Svarsfrekvens Bortfall 
Antal utdelade enkäter 75 st Antal utdelade enkäter 75 st 

Antal användbara svar 72 st Enkätbortfall 3 st 

Svarsfrekvens 96 % 

 

Bortfall i % 4 % 

 
Svarsfrekvensen blev 96 % (se tabell 3.1) vilket känns som en acceptabel svarsfrekvens. En-
ligt Ejvegård (1996, s 54) är en godtagbar svarsfrekvens vid enkätundersökningar minst 80 %.  
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Internt bortfall menar Ejvegård (1996, s 51) är bortfallet då en eller flera frågor inte besvarats. 
Som tabell 3.1 visar var det tre enkäter som vi inte kunde använda på grund av ett internt bort-
fall, exempelvis var det på en enkät endast de två första frågorna som var ifyllda. Det bör 
tilläggas att bortfallet kan ha påverkat resultatet men dock är detta något vi inte kan ta reda på. 
Denscombe (2000, s 29) menar att man som forskare inte har någon aning om huruvida de 
som inte svarade på något sätt skilde sig från dem som svarade.  
 
Som tabell 3.2 visar var det var det inte lika stor andel av respondenterna som svarade på var 
och en av enkätens olika delar. 81 % av de 72 respondenterna svarade på frågorna som be-
handlade faktorerna som leder till köp, 44 % svarade på frågorna som behandlade faktorerna 
som inte leder till köp och 47 % svarade på delen som behandlade var i beslutsprocessen kon-
sumenten väljer att avbryta köp.  
 
Tabell 3.2. Svarsfrekvens i enkätens olika delar 

Svarsfrekvens i enkätens olika delar 
 Faktorer som leder till köp Faktorer som inte leder till köp Beslutsprocessen 

Antal som svarade 58 st 81 % 32 st 44 % 34st 47 % 

Antal som inte svarade 14 st 19 % 40 st 56 % 38st 53 % 

Svarsfrekvens 72 st 100 % 72 st 100 % 72st 100 % 

 
Tabellen 3.3 nedan visar hur fördelning mellan de tre utbildningsområdena blev och inom 
varje utbildningsområde hur fördelningen blev mellan kvinnor och män och de två ålderska-
tegorierna som fanns att välja bland på enkäten. I vår undersökning var, som tabell 3.3 visar, 
31 % ekonomer, 25 % ingenjörer, 32 % lärare och 12 % hade valt alternativet Annat. 
 
Tabell 3.3. Respondenterna 

 Ekonom Ingenjör 

 18-29 30+ 18-29 30+ 

Män 4 st 6 % 0 st 0 % 7 st 10 % 1 st 1 % 

Kvinnor 14 st 19 % 4 st 6 % 10 st 14 % 0 st 0 % 

 
Totalt antal per 
utbildningsområde 

22 st 31 % 18 st 25 % 

 

 Lärare Annat 

 18-29 30+ 18-29 30+ 

Män 5 st 7 % 3 st 4 % 1 st 1 % 3 st 4 % 

Kvinnor 10 st 14 % 5 st 7 % 2 st 3 % 3 st 4 % 

 
Totalt antal per 
utbildningsområde 

23 st 32 % 9 st 12 % 

 

3.4 Analysmetod 
När vi hade delat ut och samlat in enkäterna började vi med att föra in och sammanställa en-
kätsvaren i programmet Excel. En av oss läste upp svaren, medan den andra förde in dem i 
programmet. För att underlätta sammanställningen numrerades svarsalternativen och med 
hjälp av programmet räknades bland annat svarsfrekvenserna för de olika frågorna ut. Studi-
ens två första forskningsfrågor är av deduktiv karaktär och för att analysera dessa jämfördes 
därför den insamlade empirin med studiens teoretiska referensram. Detta gjordes för att se 
huruvida den teoretiska referensramen stämde överens med den insamlade empirin. Eftersom 
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det saknas specifik teori till forskningsfråga tre fanns det därmed inte heller någon möjlighet 
att jämföra den insamlade empirin med litteraturen. På grund av att vi inte kunde göra någon 
analys till forskningsfråga tre återfinns istället en diskussion i avsnitt 6.3. Diskussionen grun-
das på vår tolkning av de empiriska bevisen som studien visat. När vi tolkade data tillhörande 
forskningsfråga tre utgick vi därför endast från svaren och svarsfrekvensen på den del av en-
käten som tillhörde forskningsfråga tre. 
 

3.5 Metodproblem 
I detta avsnitt presenteras de metodproblem vi har stött på under studiens gång samt hur vi 
valt att tackla dessa.  
 
Ejvegård (1996, s 67ff) menar att reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användarbarhe-
ten av ett mätinstrument och av måttenheten. För att kunna testa reliabiliteten lade vi in en 
kontrollfråga i vår enkät. Om svaren är identiska innebär det en hög reliabilitet. Genom svaren 
på vår kontrollfråga gjorde vi bedömningen att det var ett tillfredsställande resultat för just 
den delen av enkäten då svaren var i hög grad identiska på kontrollfrågan och på den äkta 
frågan. Enligt Ejvegård (1996, s 67ff) ska mätningen ge samma svar nästa gång mätningen 
görs, då är mätningen reliabel. Vi anser att det generellt kan vara svårt att genomföra en mät-
ning på samma sätt och få samma svar. Då vår studie handlar om konsumenters köpbeteende 
och ett beteende kan ändras så blir reliabiliteten i vår undersökning inte är så hög som den 
skulle kunna tänkas vara. Med reliabilitet menar Lundahl och Skärvad (1999, s 152) att en 
undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem 
som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker.  
 
Med validitet avses enligt Ejvegård (1996, s 69ff) att man som forskare verkligen mäter det 
som avses att mätas. Lundahl och Skärvad (1999 s 150) definierar validitet som frånvaro av 

systematiska mätfel. Ett mätfel kopplat till denna studie kan vara vårt urval, eftersom ett litet 
urval till viss del kan ge osäkra resultat och därmed minska studiens validitet. Att urvalet helt 
bestått av studenter är också ett påtagligt validitetsproblem. Lundahl och Skärvad (1999, s 
150) menar även att det går att skilja mellan inre och yttre validitet. Inre validitet finns när 
mätinstrument, till exempel enkät, mäter vad det avser att mäta. Yttre validitet är vid enkätun-
dersökning överensstämmelsen mellan svaren på enkäten och det förhållande som var ämnat 
att bedöma. För att öka validiteten utformades enkäten utifrån den teorietiska referensramen, 
för att säkerställa att vi ställde rätt frågor och därmed mätte rätt saker. Problemet med detta 
var dock det faktum att vi inte hittade någon specifik teori till forskningsfråga tre och var i 
beslutsprocessen avhopp sker. Detta medförde att vi inte hade någon möjlighet att göra någon 
jämförelse med litteraturen vilket även ledde till att det var svårt att avgöra huruvida rätt frå-
gor kopplat till denna forskningsfråga ställdes. Vi använde även en testgrupp för att testa en-
käten innan den delades ut till respondenterna, detta för att minska risken att frågorna i enkä-
ten var svåra att förstå.  
 
Hade våra metoder kunnat förbättras, hade andra val varit bättre? Det finns alltid faktorer som 
påverkar ens metodval. Tidsaspekten är en faktor spelar en stor roll när vi gjort våra metodval. 
Hade vi haft en större tidsram hade enkäten kunnat testas ytterligare en gång på en testgrupp 
och andra förbättrande åtgärder hade kunnat sättas in. Eftersom det var konsumenters beteen-
de vi valde att undersöka kunde intervjuer ha varit ett bättre metodval då vi anser att beteende 
kanske skulle kunna vara lättare att undersöka om intervjuer hade använts istället för enkäter. 
Vi ansåg dock att urvalet i princip hade varit detsamma och då hade intervjuer varit orimligt 
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att använda som metod med tanke på vår tidsram. Vårt urval har påverkats och hade kunnat 
vara större om vi haft mer resurser. 
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4 EMPIRI 
 
 

Detta kapitel presenterar den insamlade empirin från enkätundersökningen. Kapitlet är uppbyggt på samma sätt 

som kapitel 2, det vill säga avsnitt 4.1 är kopplad till forskningsfråga 1, avsnitt 4.2 är kopplat till forskningsfrå-

ga 2 och avsnitt 4.3 är kopplad till forskningsfråga 3. Varje delavsnitt (exempelvis 4.1.1) är uppbyggt med en 

sammanfattande tabell som följs av en förklarande text. 
 

 

4.1 Faktorer som leder till köp 
Av de 72 respondenter som deltog i enkätundersökningen var det 58 stycken, det vill säga 81 
% av respondenterna, som någon gång hade använt Internet som inköpskanal vid köp av 
böcker. I detta avsnitt är därmed 100 % 58 respondenter.  
 

4.1.1 Hög tillit 
Nedan behandlas de sammanställda svaren kring hög tillit. 
 
Tabell 4.1.  Hög tillit 

Om jag litar på återförsäljaren kommer jag troligtvis att genomföra köpet 
 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 7 % 5 % 45 % 43 % 
Att återförsäljaren har ett bra rykte är viktigt för att jag ska känna tillit till återförsäljaren och genomföra ett köp 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 15 % 7 % 45 % 33 % 
 
Av de 58 respondenterna som någon gång hade provat på att genomföra köp av böcker online 
var det 43 % som genom att svara stämmer helt överens och 45 % av respondenterna som 
genom att svara stämmer överens menade att de troligtvis skulle genomföra ett köp om de 
litade på återförsäljaren. 7 % ansåg att påståendet delvis stämde överens medan 5 % av re-
spondenterna inte hade någon åsikt. Ingen av respondenterna ansåg att påståendet inte alls 

stämde överens.  
 
Att det är viktigt att återförsäljaren har ett bra rykte för att konsumenterna ska känna tillit till 
återförsäljaren och därmed välja att genomföra ett köp tyckte 45 % av respondenterna stämde 

överens med deras preferenser. 33 % av respondenterna ansåg att det stämde helt överens och 
15 % ansåg att det delvis stämde överens. Av de 58 respondenterna var det ingen som ansåg 
att detta var ett påstående som inte alls stämde överens med deras preferenser. 7 % av respon-
denterna hade ingen åsikt. 
 

4.1.2 Låg upplevd risk 
I detta delavsnitt följer den insamlade empirin kopplat till faktorn låg upplevd risk, som är en 
faktor som kan leda till att konsumenter väljer att genomföra ett köp av böcker online.   
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Tabell 4.2. Låg upplevd risk  
Det är mer troligt att jag väljer att genomföra ett köp av böcker online när jag upplever att den övergripande risken 

med köpet är låg 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 2 % 5 % 45 % 48 % 
Jag upplever risken med köp av böcker online som låg 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 19 % 12 % 47 % 22 % 
Jag upplever att risken med att en transaktion/betalning genomförs två gånger som låg vid köp av böcker online 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

21 % 21 % 10 % 26 % 22 % 
Om jag kan välja mellan olika betalningsmöjligheter upplever jag att risken med köpet är låg 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

7 % 21 % 24 % 31 % 17 % 
 
Upplevs den övergripande risken med köpet online som låg är det mer troligt att konsumen-
terna väljer att genomföra köpet, det menar åtminstone 93 % av respondenterna varav 48 % 
svarade stämmer helt överens och 45 % svarade stämmer överens. 2 % av de 58 responden-
terna menade att påståendet endast delvis stämde överens och 5 % av respondenterna hade 
ingen åsikt angående detta. Ingen av respondenterna valde alternativet stämmer inte alls över-

ens.  
 
Som tabell 4.2 ovan visar var det ingen av respondenterna som svarade att påståendet huruvi-
da risken med köp av böcker online var låg inte alls stämde överens. 47 % svarade att påstå-
endet stämde överens, 22 % svarade att påståendet stämde helt överens medan 19 % svarade 
att påståendet delvis stämde överens med deras preferenser. 12 % av respondenterna hade 
ingen åsikt. 
 
21 % av respondenterna upplevde inte att risken med att bland annat en betalning av någon 
anledning genomfördes två gånger var låg vid köp av böcker online. 22 % ansåg däremot att 
detta påstående helt stämde överens med deras preferenser, medan 26 % svarade stämmer 

överens. 21 % av respondenterna menade att påståendet delvis stämde överens och 10 % sva-
rade ingen åsikt.  
 
24 % ansåg sig inte ha någon åsikt gällande om den upplevda risken med köpet är låg ifall 
man som konsument kan välja mellan olika betalningsmöjligheter eller inte. 48 % av respon-
denterna ansåg dock att så är fallet, genom att 31 % svarade stämmer överens och 17 % 
stämmer helt överens. 21 % ansåg att påstående delvis stämde överens medan 7 % inte alls 
upplevde att påståendet överensstämde med deras preferenser. 
 

4.1.3 Lågt pris 
Följande delavsnitt presenterar den insamlade empirin som är kopplat till faktorn lågt pris. 
 
Tabell 4.3.  Lågt pris 

Jag förväntar mig ett lägre pris på böcker online än i traditionella butiker 
 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

3 % 7 % 2 % 36 % 52 % 
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Om priset på boken är lågt har jag inga förväntningar på bokens kvalitet (ex hållbarhet, hur boken är bunden etc) 
 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

57 % 28 % 8 % 5 % 2 % 
 
88 % av de 58 respondenterna har antingen svarat stämmer överens eller stämmer helt över-

ens och förväntar sig därmed att böckerna online har ett lägre pris än de böcker som finns i de 
traditionella butikerna. Endast 3 % menar att de inte förväntar sig ett lägre pris på böckerna 
online. 2 % hade ingen åsikt och 7 % menar att påståendet delvis stämmer överens.  
 
Endast 2 % av respondenterna ansåg, genom att svara stämmer helt överens, att ett lågt pris på 
boken innebar att man som konsument helt saknade förväntningar på bokens kvalitet. 5 % 
svarade stämmer överens, medan 28 % svarade stämmer delvis överens. 57 % ansåg dock att 
påståendet inte alls stämde överens och 8 % svarade ingen åsikt. 
 

4.1.4 Bekvämlighet 
I följande delavsnitt behandlas de sammanställda svaren kring bekvämlighet. 
 
Tabell 4.4.  Bekvämlighet 

Jag upplever att Internet är ett bekvämt verktyg att använda för att köpa böcker 
 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 8 % 5 % 28 % 59 % 
Det är av största vikt för mig att kunna handla 24 timmar om dygnet och få böckerna levererande hem 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

21 % 22 % 12 % 24 % 21 % 
Jag väljer att köpa böcker online om det finns olika leveransmöjligheter 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

5 % 28 % 22 % 35 % 10 % 
 
Ingen av respondenterna ansåg att Internet inte upplevdes som ett bekvämt verktyg att använ-
da vid köp av böcker. Däremot upplevde 86 %, varav 59 % svarade stämmer helt överens och 
28 % svarade stämmer överens, att Internet var en bekväm inköpskanal att använda vid köp 
av böcker. 8 % upplevde att Internet delvis var ett bekvämt verktyg att använda för att köpa 
böcker. 5 % svarade ingen åsikt. 
 
12 % av de 58 respondenterna hade ingen åsikt om de upplevde Internet som ett bekvämt 
verktyg att använda för att köpa böcker. Lika stor del av respondenterna som ansåg att påstå-
endet stämde helt överens ansåg att påståendet inte alls stämde överens, nämligen 21 %. 24 % 
ansåg att påståendet stämde överens, medan 22 % ansåg att påstående endast delvis stämde 

överens.  
 
Påståendet gällande huruvida man som konsument väljer att köpa böcker online ifall det finns 
olika leveransmöjligheter att välja bland svarade 22 % ingen åsikt. 35 % svarade stämmer 

överens, medan 28 % svarade stämmer delvis överens. Att påståendet stämmer helt överens 
ansåg 10 % av respondenterna och 5 % ansåg att påståendet inte alls stämmer överens med 
deras preferenser.  
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4.1.5 Hemsidans design 
Detta delavsnitt visar på den sammanställda empirin som behandlar hemsidans design. 
 
Tabell 4.5.  Hemsidans design 
Det är viktigt för mig att återförsäljarens hemsida är designad på ett professionellt sätt, med exempelvis rätt färgsätt-

ning och lätt navigation 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

7 % 21 % 14 % 36 % 22 % 
Jag förväntar mig att kunna genomföra ett köp av böcker online oavsett min uppkopplingsmöjlighet i form av exem-

pelvis webbläsare och upplösning 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

5 % 3 % 9 % 36 % 47 % 
Om jag får hjälp med att hitta det jag söker genom exempelvis en sökfunktion på återförsäljarens hemsida kommer 

jag troligtvis att genomföra köpet 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

3 % 23 % 17 % 33 % 24 % 
 
22 % svarade stämmer helt överens och menade att det var viktigt att återförsäljarens hemsida 
var designad på ett professionellt sätt medan endast 7 % svarade stämmer inte alls överens. 36 
% ansåg att påståendet stämde överens och 21 % ansåg att påståendet endast delvis stämde 

överens. 14 % svarade ingen åsikt.  
 
Endast 5 % av de 58 respondenterna menade att de inte förväntar sig att kunna genomföra ett 
köp av böcker online oavsett uppkopplingsmöjligheter, medan 47 % faktiskt ansåg att så är 
fallet. 36 % svarade stämmer överens, 3 % svarade stämmer delvis överens och 9 % svarade 
ingen åsikt. 
 
Som tabell 4.5 visar valde 17 % att svara ingen åsikt på påstående huruvida de troligtvis 
kommer att genomföra ett köp om det exempelvis finns en sökfunktion på återförsäljarens 
hemsida. Enbart 3 % ansåg att detta påstående inte alls stämde överens med deras preferenser, 
medan 23 % ansåg att påståendet delvis överensstämde, 33 % ansåg att påståendet stämde 

överens och 24 % ansåg att påståendet helt stämde överens med deras preferenser. 
 

4.1.6 Erfarenhet 
Nedan presenteras den insamlade empirin kring faktorn erfarenhet. 
 
Tabell 4.6.  Erfarenhet 

Det är mer troligt att jag vänder mig till en återförsäljare (online) som jag har positiva erfarenheter från än till en 
återförsäljare (online) som jag har negativa erfarenheter från 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 2 % 8 % 12 % 78 % 
Mina tidigare positiva erfarenheter av e-handel har gjort att jag genomfört köp av böcker online 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

2 % 4 % 10 % 41 % 43 % 
 
Att det är mer troligt att man som konsument vänder sig till en återförsäljare som man har 
positiva erfarenheter från menar hela 78 % stämmer helt överens. 12 % av de 58 responden-
terna ansåg att påståendet stämde överens, medan 2 % av respondenterna ansåg att påståendet 
delvis stämde överens. Inte en enda av respondenterna ansåg att påståendet inte alls stämde 

överens. 8 % av de 58 respondenterna valde alternativet ingen åsikt.  
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84 %, varav 43 % svarade stämmer helt överens och 41 % svarade stämmer överens, menade 
att det var tidigare positiva erfarenheter av e-handel som gjort att de genomfört köp av böcker 
online. Endast 2 % ansåg att detta påstående inte alls överensstämde, medan 4 % ansåg att 
påståendet delvis stämde överens med deras preferenser. 10 % valde att ange svaret ingen 

åsikt.  
 

4.2 Faktorer som leder till att konsumenterna avstår från köp 
34 respondenter svarade på den delen av enkäten som handlade om faktorer som leder till att 
konsumenter avstår från köp.  
 

4.2.1 Låg tillit 
I detta delavsnitt följer den insamlade empirin kopplat till faktorn låg tillit, som är en faktor 
som kan leda till att konsumenterna avstår från köp av böcker online. 
 
Tabell 4.7.  Låg tillit 

Den vanligaste anledningen till varför jag avstår från att köpa böcker online är att jag inte litar på återförsäljaren 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

21 % 35 % 12 % 23 % 9 % 
Återförsäljarens rykte påverkar mig mer om jag har liten erfarenhet av återförsäljaren 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

3 % 15 % 17 % 56 % 9 % 
Om jag inte litar på e-handel som inköpskanal kommer jag troligtvis avstå från köp av böcker online och istället välja 

andra inköpskanaler 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

3 % 24 % 3 % 35 % 35 % 
 
Av de 34 respondenterna ansåg 32 % att den vanligaste anledningen till att de avstod från att 
köpa böcker online berodde på brist på tillit till återförsäljaren. 9 % av dessa 32 % menade att 
påståendet stämde helt överens och 23 % menade att påståendet stämde överens. 21 % av re-
spondenterna menade dock att detta påstående inte alls stämde överens med deras preferenser 
och 35 % ansåg att påståendet delvis överensstämde. 12 % av respondenterna svarade ingen 

åsikt.  
 
56 % av respondenterna menade att påståendet huruvida återförsäljarens rykte påverkar kon-
sumenten mer ifall denne har liten erfarenhet från återförsäljaren stämmer överens med deras 
preferenser, medan 15 % av respondenterna menade att påståendet endast delvis stämde över-

ens. 17 % av respondenterna valde att svara ingen åsikt. 9 % av respondenterna instämde helt 
med detta påstående, medan 3 % av de 34 respondenterna inte alls ansåg påståendet stämma 
överens.  
 
70 % av respondenterna, där 35 % svarade stämmer helt överens och 35 % svarade stämmer 

överens, menade att de troligtvis kommer att avstå från köp av böcker online och istället välja 
andra inköpskanaler ifall de inte litar på e-handel som inköpskanal. 24 % instämde delvis i 
detta påstående medan 3 % svarade stämmer inte alls överens. 3 % av respondenterna valde 
att svara ingen åsikt på detta påstående. 
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4.2.2 Hög upplevd risk 
Nedan presenteras den insamlade empirin kring faktorn hög upplevd risk. 
 
Tabell 4.8. Hög upplevd risk   

Jag upplever risken med köp av böcker online som hög 
 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

70 % 9 % 12 % 9 % 0 % 
Om jag upplever att den övergripande risken med köpet är hög är det troligt att jag avstår från att genomföra köpet 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

3 % 12 % 3 % 53 % 29 % 
Jag upplever att risken med att en transaktion/betalning genomförs två gånger som låg vid köp av böcker online 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

9 % 23 % 21 % 32 % 15 % 
Mina och/eller andras erfarenheter av kreditkortsbedrägerier gör att jag upplever risken som hög vid köp av böcker 

online 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

26 % 41 % 21 % 9 % 3 % 
Om jag upplever säkerheten med köpet som låg leder det till att jag avstår från att genomföra köpet 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

3 % 24 % 9 % 35 % 29 % 
Jag avstår ofta från att genomföra köp att genomföra köp av böcker online på grund av att jag upplever en osäkerhet 

kring hur min personliga information används 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

29 % 24 % 6 % 35 % 6 % 
 
 
Ingen av respondenterna instämde helt i att den upplevda risken med köp av böcker online är 
hög, däremot svarade 70 % att påståendet inte alls stämde överens. 9 % svarade stämmer del-

vis överens och samma andel svarade att påståendet stämmer överens. 12 % svarade ingen 

åsikt.  
 
Som tabell 4.8 ovan visar menade 82 % att det var troligt att de avstod från köp av böcker 
online ifall den upplevda övergripande risken med köpet var hög. 53 % av dessa svarade 
stämmer överens medan 29 % svarade stämmer helt överens. 3 % hade ingen åsikt angående 
detta påstående och 12 % instämde delvis i påståendet. Endast 3 % ansåg att påståendet inte 

alls stämde överens.  
 
På påståendet huruvida risken med att ett köp genomförs två gånger upplevs som låg svarade 
21 % av respondenterna alternativet ingen åsikt, medan 23 % av respondenterna instämde 

delvis i påståendet. 15 % av de 34 respondenterna instämde helt, 9 % av respondenterna ansåg 
att påståendet inte alls stämde in på dem och 32 % svarade stämmer överens.  
 
Påståendet om att tidigare erfarenheter, både egna och andras, av kreditkortsbedrägerier gör 
att risken vid köp av böcker upplevs som hög valde endast 3 % att helt instämma i. 9 % sva-
rade däremot på alternativet stämmer överens och 41 % instämde delvis i påståendet. 26 % 
valde dock att inte alls instämma medan 21 % av respondenterna valde alternativet ingen 

åsikt. 
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Som tabell 4.8 ovan visar instämde 29 % helt i påståendet att om den upplevda säkerheten 
med köpet är låg leder detta till att man avstår från att genomföra köpet, medan 3 % inte alls 
ansåg påståendet stämma in på dem. 35 % svarade stämmer överens, 24 % svarade stämmer 

delvis överens och 9 % valde ingen åsikt.  
 

35 % instämde i påståendet gällande en osäkerhet kring hur den personliga informationen 
används och 24 % instämde delvis. 6 % ansåg sig inte ha någon åsikt i detta påstående. 29 % 
ansåg att detta påstående inte alls stämde överens med deras preferenser, medan endast 6 % 
ansåg att det helt överensstämde.  
 

4.2.3 Högt pris 
Detta delavsnitt visar på den sammanställda empirin som behandlar högt pris. 
 
Tabell 4.9.  Högt pris 

Priset för mig är en oviktig faktor att ta hänsyn till vid köp av böcker online 
 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

73 % 15 % 3 % 3 % 6 % 
Om jag upplever att priset är högt kommer detta leda till att jag avstår från att genomföra köpet 

 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 15 % 3 % 29 % 53 % 
 
6 % av de 34 respondenterna instämmer helt i att priset är en oviktig faktor att ta hänsyn till 
vid köp av böcker online och 73 % av respondenterna väljer att inte alls instämma med påstå-
endet. 3 % av respondenterna svarade att påståendet stämmer överens, medan 15 % svarade 
att påståendet delvis stämde överens. 3 % av respondenterna valde alternativet ingen åsikt.  
 
Om priset upplevs som högt kommer detta leda till att man som konsument avstår från att 
genomföra köpet, detta instämmer 53 % av respondenterna helt i medan inte en enda av re-
spondenterna valde alternativet stämmer inte alls överens. Enbart 3 % av de 34 respondenter-
na ansåg sig inte ha någon åsikt i detta påstående, däremot svarade 15 % stämmer delvis över-

ens och 29 % svarade stämmer överens. 
 

4.2.4 Hemsidans design 
I detta delavsnitt följer den insamlade empirin kopplat till faktorn hemsidans design. 
 
Tabell 4.10.  Hemsidans design 

Det är viktigt för mig att det på återförsäljarens hemsida tydligt framgår hur jag ska gå till väga för att genomföra 
köpet 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

0 % 6 % 3 % 59 % 32 % 
Det händer att jag väljer att inte genomföra ett köp online på grund av att det är besvärligt att registrera sig som 

medlem när det krävs för att kunna genomföra köpet 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

3 % 18 % 6 % 41 % 32 % 
Om det exempelvis inte finns en sökfunktion som hjälper mig att hitta det jag söker på återförsäljarens hemsida 

kommer jag troligtvis inte att genomföra köpet 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

6 % 29 % 21 % 26 % 18 % 
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Ingen av respondenterna invände sig mot att det tydligt ska framgå hur de ska gå tillväga för 
att genomföra köpet på återförsäljarens hemsida, däremot är det 3 % av de 34 respondenterna 
som valde alternativet ingen åsikt. 32 % av respondenterna instämde helt i påståendet, 59 % 
ansåg att det stämde överens medan 6 % ansåg att påståendet endast delvis stämde in på dem.  
 
73 % av de 34 respondenterna, varav 32 % svarade stämmer helt överens och 41 % svarade 
stämmer överens, menade att det händer att de avstår från att genomföra köp online på grund 
av att det är besvärligt att registrera sig som medlem när detta krävs. 18 % av respondenterna 
instämde delvis i påståendet medan 3 % menade att påståendet inte alls stämde överens. 6 % 
av respondenterna valde alternativet ingen åsikt.  
 
29 % av respondenterna instämde delvis i att om det inte finns någon sökfunktion på återför-
säljarens hemsida kommer detta troligtvis leda till att de inte genomför köpet, medan 18 % 
instämde helt. 6 % ansåg att påståendet inte alls stämde överens och 26 % av respondenterna 
ansåg att påståendet stämde överens. 21 % av respondenterna valde alternativet ingen åsikt. 
 

4.2.5 Inte kunna känna på produkten före köp 
Nedan presenteras den insamlade empirin kring faktorn att inte kunna känna på produkten 
före köp. 
 
Tabell 4.11.  Inte kunna känna på produkten före köp 
Det faktum att jag inte har någon möjlighet att exempelvis bläddra i boken före köp leder ofta till att jag avstår från 

att genomföra köp av böcker online 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

59 % 32 % 6 % 3 % 0 % 
 
6 % av respondenterna ansåg sig inte ha någon åsikt i detta påstående. Att man som konsu-
ment inte har någon möjlighet att bläddra i boken före köp leder, enligt 59 % av responden-
terna, inte till att man avstår från att genomföra köp av böcker online. Ingen av respondenter-
na instämde helt till detta påstående och endast 3 % ansåg att detta påstående stämde överens. 
32 % ansåg dock att påståendet delvis stämde överens.  
 

4.3 Beslutsprocessen vid köp online 
Har någon av de 34 respondenterna valt svarsalternativet stämmer inte alls överens eller ingen 

åsikt på påståendena har dessa ombetts hoppa över tillhörande följdfråga. Antalet responden-
ter är därmed inte samma på alla tillhörande följdfrågor.  
 

4.3.1 Upptäckt av problem eller behov 
Detta delavsnitt visar på den sammanställda empirin som behandlar huruvida konsumenten 
väljer att inte köpa en bok online innan informationssökningen ägt rum trots att konsumenten 
har ett behov. 
 
 
Tabell 4.12. Upptäckt av problem eller behov 
Jag väljer oftast att inte köpa en bok online innan jag sökt information (om boken, återförsäljare etc) trots att jag har 

ett behov 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

47 % 15 % 11 % 15 % 12 % 
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När jag väljer att avstå från köp enligt ovan är den vanligaste faktorn till att jag avstår: 
 

Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

7 % 14 % 65 % 0 % 14 % 
 
12 % av de 34 respondenterna instämde helt i påståendet gällande huruvida man som konsu-
ment väljer att avstå från att köpa en bok online redan innan man börjat söka information om 
exempelvis återförsäljare medan 47 % valde alternativet stämmer inte alls överens. 15 % an-
såg att stämmer överens var det alternativ passade bäst, lika stor andel valde stämmer delvis 

överens och 11 % svarade ingen åsikt. 
 
Av de 14 respondenterna som valde alternativet stämmer delvis överens, stämmer överens 
eller stämmer helt överens nedan ansåg 65 % att den vanligaste faktorn till varför de avstod 
från köp enligt frågan i tabell 4.12 var pris. 14 % av respondenterna ansåg att upplevd risk var 
den mest bidragande faktorn till varför de avstod från köp redan innan de påbörjat informa-
tionssökningen och lika stor andel ansåg att det faktum att de inte kan bläddra i boken före 
köp var den vanligaste faktorn. Endast 7 % av de 14 respondenterna ansåg att tillit var den 
faktor som bidrog till att de avstod från köp. Inte en enda av respondenterna såg dock hemsi-

dans design som den vanligaste faktorn till varför de väljer att avstå från köp i detta skede. 
 

4.3.2 Informationssökning 
Nedan presenteras den insamlade empirin kring huruvida konsumenten av olika anledningar 
väljer att inte köpa någon bok online under informationssökningen. 
 
Tabell 4.13.  Informationssökning 

Under tiden jag söker information (om boken, återförsäljare etc) väljer jag av olika anledningar oftast att inte köpa 
någon bok online 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

38 % 29 % 24 % 9 % 0 % 
När jag väljer att avstå från köp enligt ovan är den vanligaste faktorn till att jag avstår: 

 

Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

8 % 8 % 54 % 22 % 8 % 
 
Ingen av respondenterna ansåg att de oftast väljer att avstå från att köpa någon bok online 
under tiden de var i informationssökningsstadiet, däremot ansåg 29 % att det delvis stämde 

överens. 24 % ansåg sig inte ha någon åsikt och 9 % svarade stämmer överens. 38 % svarade 
att påståendet gällande att de under informationssökningen väljer att inte köpa någon bok on-
line inte alls stämde överens. 
 
Om respondenterna valde att avstå från köp av böcker under informationssökningen ansåg 54 
% de 13 respondenterna att det vanligtvis berodde på faktorn pris medan 23 % såg hemsidans 

design som den bidragande faktorn. 8 % menade att tillit var den faktor som bidrog till att de 
valde att inte köpa boken, 8 % valde upplevd risk och lika stor andel valde att inte kunna 

bläddra i boken som den vanligaste faktorn. 
 

4.3.3 Utvärdering av alternativ 
Följande delavsnitt behandlar huruvida konsumenten väljer att inte köpa någon bok under 
tiden de väljer bland exempelvis olika återförsäljare. 
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Tabell 4.14.  Utvärdering av alternativ 
Under tiden jag väljer bland olika böcker/återförsäljare bestämmer jag mig av olika anledningar oftast att inte köpa 

någon bok 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

29 % 41 % 24 % 6 % 0 % 
När jag väljer att avstå från köp enligt ovan är den vanligaste faktorn till att jag avstår: 

 

Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

13 % 13 % 56 % 12 % 6 % 
 
Som tabell 4.14 ovan visar ansåg ingen av respondenterna att påståendet om att de under tiden 
de valde bland exempelvis olika återförsäljare ofta bestämde sig för att inte köpa någon bok 
stämde helt överens. 41 % instämde dock delvis till påståendet och 6 % valde alternativet 
stämmer överens. 29 % ansåg att påståendet inte alls stämde överens med deras preferenser 
medan 24 % svarade ingen åsikt. 
 
56 % av de 16 respondenterna ansåg att pris var den vanligaste faktorn till varför de, under 
tiden de väljer bland olika böcker och återförsäljare, valde att inte köpa böcker online. 12 % 
av respondenterna såg hemsidans design som den bidragande faktorn till att de avstod från att 
köpa en bok i denna fas. 6 % av respondenterna menade att det faktum att de inte kan bläddra 

i boken före köpet var den vanligaste anledningen. 13 % av respondenterna såg tillit medan 13 
% såg upplevd risk som den vanligaste faktorn.  
 

4.3.4 Köpbeslut 
I detta delavsnitt följer den insamlade empirin kopplat till huruvida konsumenten oftast väljer 
att avstå från att genomföra ett köp av böcker online trots att de redan fattat ett beslut om att 
köpa en viss bok. 
 
Tabell 4.15.  Köpbeslut 
Jag väljer oftast att avstå från att genomföra köp av böcker online trots att jag redan fattat ett beslut om att köpa en 

viss bok 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

32 % 41 % 15 % 9 % 3 % 
När jag väljer att avstå från köp enligt ovan är den vanligaste faktorn till att jag avstår: 

 

Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

6 % 33 % 44 % 6 % 11 % 
 
3 % instämde helt i att de oftast väljer att avstå från att genomföra köp av böcker online trots 
att de redan har fattat ett beslut om att köpa boken. 15 % av respondenterna ansåg sig inte ha 
någon åsikt angående detta påstående, däremot ansåg 41 % att påståendet delvis stämde över-

ens. 32 % valde svarsalternativet stämmer inte alls överens medan 9 % valde alternativet 
stämmer överens. 
 
Medan 44 % ansåg att pris var den vanligaste faktorn till att de valde att avstå från ett köp 
trots att de redan hade bestämt sig för att genomföra köpet, ansåg 33 % att upplevd risk var 
den vanligaste faktorn. 11 % såg faktorn att inte kunna bläddra i boken som den vanligaste 
faktorn. 6 % av de 18 respondenterna såg tillit som den bidragande faktorn medan 6 % såg 
hemsidans design som den mest bidragande faktorn till varför de väljer att avstå från att 
genomföra ett köp i detta stadium.  
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4.3.5 Transaktion 
Följande delavsnitt behandlar huruvida konsumenten väljer att inte köpa någon bok online när 
de kommer till steget att fylla i information om exempelvis beställningen. 
 
Tabell 4.16.  Transaktion 
När jag ska fylla i information om beställningen och välja betalningssätt väljer jag av olika anledningar oftast att inte 

köpa boken online 

Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens Stämmer helt överens 

35 % 35 % 9 % 18 % 3 % 
När jag väljer att avstå från köp enligt ovan är den vanligaste faktorn till att jag avstår: 

 

Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

5 % 84 % 6 % 0 % 5 % 
 
Som tabell 4.16 ovan visar var det 35 % som menade att påståendet huruvida de oftast väljer 
att inte genomföra ett köp när de bland annat ska fylla i informationen om beställningen inte 

alls stämde överens på dem och endast 3 % som faktiskt ansåg att påstående helt stämde 

överens. 9 % valde svarsalternativet ingen åsikt, medan 18 % svarade stämmer överens. 35 % 
ansåg att påståendet delvis stämde in på dem. 
 
Av de 19 respondenterna ansåg 84 % att den vanligaste faktorn till att de väljer att avstå från 
att köpa boken online, när de kommer till det skede där de bland annat ska fylla i information 
om beställningen, var upplevd risk. 6 % såg pris som den vanligaste faktorn. Ingen av respon-
denterna ansåg att hemsidans design var någon bidragande faktor till avhoppet och endast 5 % 
ansåg att tillit var den vanligaste faktorn. Det var även 5 % som ansåg att inte kunna bläddra i 

boken var den vanligaste faktorn.  
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5 ANALYS 
 
 

I detta kapitel återfinns den analys vi gjort utifrån vår valda teori och insamlade empiri. Forskningsfråga 1 

behandlas i avsnitt 5.1 medan forskningsfråga 2 behandlas i avsnitt 5.2, forskningsfråga 3 som är av induktiv 

karaktär behandlas inte eftersom teori till denna forskningsfråga saknas. Denna forskningsfråga behandlas 

istället i den avslutande diskussionen i kapitel 6. 
 

 

5.1 Faktorer som leder till köp 
Nedan följer analysen av respektive faktor som leder till att konsumenten troligtvis väljer att 
genomföra ett köp.  
 

5.1.1 Hög tillit 
Om konsumenten känner tillit till återförsäljaren kommer det troligtvis att leda till att de väljer 
att genomföra köpet, det menade åtminstone 88 % av de 58 respondenterna, varav 43 % sva-
rade att det stämde helt överens medan 45 % svarade att det stämde överens. Detta är vad 
Hsu, Lai och Chen (2007) framhåller, det vill säga att det är mer troligt att konsumenterna 
genomför köp i de fall där konsumenterna upplever en hög tillit till återförsäljaren. Även Ge-
orge (2004) poängterar att det är mer troligt att konsumenter som upplever en hög tillit till 
bland annat återförsäljaren kommer att genomföra köp online. 33 % av respondenterna ansåg, 
genom att ange svarsalternativet stämmer helt överens, att det är viktigt att återförsäljaren har 
ett bra rykte för att konsumenten ska känna tillit till återförsäljaren. Detta menar Kim, Ferrin 
och Rao (2008) inte är något ovanligt då konsumenter ofta förknippar ett bra rykte med pålit-
lighet.   
 

5.1.2 Låg upplevd risk 
Den upplevda risken med köp av böcker online ses, enligt 69 % av respondenterna där 47 % 
svarade stämmer överens och 22 % svarade stämmer helt överens, som låg. Det var ingen av 
respondenterna som inte upplevde att risken med köp av böcker via Internet var låg. Bhatna-
gar, Misra och Rao (2000) menar att böcker är ett exempel på en produkt som oftast har en låg 
upplevd produktrelaterad risk. Att det är mer troligt att man genomför ett köp av böcker onli-
ne om den övergripande risken upplevs som låg instämde 48 % av de 58 respondenterna helt 
i. Detta ligger i linje med Kim et als (2008) resonemang om att ifall den upplevda risken med 
köpet är låg kommer konsumenterna troligtvis vara mer engagerad i köpet. 
 
Risken som kan hänföras till att exempelvis en transaktion på grund av någon anledning 
genomförs två gånger upplevs av 22 % av respondenterna som låg. Enligt Cunningham, Ger-
lach, Harper och Young (2005) kommer troligtvis den övergripande risken upplevas som låg 
om denna finansiella risk upplevs som låg. 48 % av respondenterna, varav 31 % svarade 
stämmer överens och 17 % svarade stämmer helt överens, ansåg att den upplevda risken med 
köpet var låg om det gick att välja mellan olika betalningsmöjligheter. Bhatnagar et al (2000) 
menar att detta beror på att det är vanligt förekommande att konsumenten upplever köpet som 
säkert om de har möjlighet att själva bestämma hur betalningen ska ske.  
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5.1.3 Lågt pris 
88 % av de 58 respondenterna menade, genom att antingen ha svarat stämmer överens eller 
stämmer helt överens, att de förväntar sig ett lägre pris på böckerna online jämfört med böck-
erna i traditionella butiker. Endast 3 % menade att de inte förväntade sig ett lägre pris på 
böckerna online. Warden, Wu och Tsai (2006) betonar att det är vanligt förekommande att 
många konsumenter förväntar sig ett lägre pris på produkter som säljs via e-handel jämfört 
med produkter som säjs på traditionellt sätt (butiker). Quinton och Harridge-March (2008) 
menar dock att ett lågt pris, för många konsumenter, indikerar på en lägre kvalitet men detta 
är det endast 2 % som anser stämmer helt överens. 57 % ansåg att påståendet inte alls stämde 
överens. 
 

5.1.4 Bekvämlighet 
Att Internet upplevdes som ett bekvämt verktyg att använda för att köpa böcker ansåg 59 % 
stämma helt överens medan 28 % av respondenterna valde svarsalternativet stämmer överens. 
Det var ingen av respondenterna som ansåg att Internet inte upplevdes som ett bekvämt verk-
tyg att använda vid köp av böcker, vilket är i enlighet med vad Hui och Wan (2007) menar det 
vill säga att Internet är ett bekvämt verktyg för att bland annat kunna genomföra köp. Be-
kvämligheten i att bland annat kunna handla 24 timmar om dygnet och få böckerna levererade 
till exempelvis hemmet är för 21 % av respondenterna av största vikt. Detta kan kopplas till 
Quinton och Harridge-Marchs (2008) resonemang om att det är av största intresse för många 
konsumenter att kunna genomföra köp utan att lämna hemmet och sedan få de köpta produk-
terna levererade till dörren. Det var dock lika stor del av respondenterna som inte ansåg att 
detta stämde överens överhuvudtaget, som instämde helt. På påståendet huruvida man genom-
för köp online om det går att välja bland olika leveransmöjligheter svarade 35 % av respon-
denterna stämmer överens, medan 28 % svarade stämmer delvis överens. Liang och Lai 
(2002) menar att det är många konsumenter som på egen hand vill kunna välja hur produkten 
ska levereras eftersom konsumenten vill ha det så bekvämt som möjligt.   
 

5.1.5 Hemsidans design 
22 % av de 58 respondenterna ansåg att det var viktigt att återförsäljarens hemsida var desig-
nad med exempelvis en lätt navigation. Hur återförsäljarens hemsida är designad, menar 
Quinton och Harridge-March (2008), är en betydelsefull faktor för många konsumenter. En-
ligt Fransi och Viadiu (2007) är det viktigt att ha exempelvis lätt navigation eftersom detta 
påverkar konsumentens hela köpbeteende online. För att kunna genomföra ett köp av böcker 
online krävs att återförsäljarens hemsida är tillgänglig för konsumenterna och 47 % av re-
spondenterna menade att de förväntade sig att, oavsett vilka uppkopplingsmöjligheter de hade, 
kunna genomföra köpet. Fransi och Viadiu (2007) menar att det är en grundförutsättning att 
återförsäljarens hemsida är tillgänglig för konsumenterna oavsett uppkopplingsmöjligheter, 
webbläsare och så vidare. Om återförsäljarens hemsida innehåller en inbyggd sökfunktion 
som hjälper konsumenterna att hitta det de söker menade 57 %, varav 33 % svarade stämmer 
överens och 24 % svarade stämmer helt överens, att detta troligtvis kommer att leda till att de 
genomför köpet. Enligt Liang och Lai (2002) är detta fallet, då det är större sannolik att kon-
sumenter som lätt hittar vad han eller hon söker väljer att genomföra ett köp.   
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5.1.6 Erfarenhet 
78 % av respondenterna menade att det är mer troligt att de vänder sig till en återförsäljare 
som de har positiva erfarenheter från medan ingen av respondenterna ansåg att detta påståen-
de inte alls stämde överens. 84 % av respondenterna, varav 43 % svarade stämmer helt över-
ens och 41 % svarade stämmer överens, ansåg att det var de tidigare positiva erfarenheter av 
e-handel som gjort att de genomfört köp av böcker online. Enligt Monsuwé, Dellaert och 
Ruyter (2004) påverkar konsumentens tidigare erfarenheter av att handla online konsumenten 
på olika sätt och So, Wong och Sculli (2005) menar att konsumenter med positiva erfarenhe-
ter, troligtvis kommer att fortsätta med denna typ av handel, vilket ligger i linje med respon-
denternas svar.   
 

5.2 Faktorer som leder till att konsumenterna avstår från köp online 
I detta avsnitt återfinns analysen av de faktorer som leder till att konsumenterna avstår från att 
genomföra köp online. 
 

5.2.1 Låg tillit 
Att konsumenter känner en bristande tillit till exempelvis återförsäljare är vanligt inom e-
handel. Av de 34 respondenterna ansåg 32 % att den vanligaste anledningen till att de avstod 
från att köpa böcker online berodde på brist på tillit till återförsäljaren. 23 % av dessa 32 % 
menade att det stämde överens och 9 % menade att detta stämde helt överens. Detta är i enlig-
het med det Hsu et al menar är en av de vanligaste anledningarna till varför konsumenter väl-
jer att inte genomföra köp på Internet. Känner konsumenten inte tillit till exempelvis återför-
säljaren menar Fuller, Serva och Benamati (2007) att ytters få konsumenter skulle genomföra 
ett köp via Internet. 35 % höll delvis med om att det är den vanligaste anledningen till att de 
avstår från att köpa böcker online. 21 % av respondenterna höll dock inte alls med om att det 
är den vanligaste anledningen till att de avstår från att köpa böcker online.  
 
Av de 34 respondenterna menade 56 % att återförsäljarens rykte påverkar dem mer ifall de har 
liten erfarenhet från återförsäljaren medan 15 % av respondenterna menade att detta endast 
delvis stämmer överens. Detta är i enlighet med det Fuller et al menar att i de fall konsumen-
ten har liten kunskap och erfarenhet av exempelvis återförsäljaren är ryktet en kritisk faktor 
för tillit. Ryktet kan, enligt Fuller et al, påverka konsumenten på så sätt att konsumenten väl-
jer att avstå från köp. 17 % av de 34 respondenterna hade ingen åsikt i frågan.  
 
70 % av respondenterna, där 35 % höll helt med om och 35 % svarade höll med om att de 
troligtvis kommer att avstå från köp av böcker online och istället välja andra inköpskanaler 
ifall de inte litar på e-handel som inköpskanal. Detta stämmer överens med det George (2004) 
poängterar, att konsumenter som saknar tillit troligtvis kommer att välja andra inköpskanaler. 
 

5.2.2 Hög upplevd risk 
Ingen av respondenterna höll med om att den upplevda risken med köp av böcker online är 
hög, däremot menade 70 % att det inte alls stämde överens. 12 % hade ingen åsikt huruvida 
de upplevde risken med köp av böcker online som hög. Kim et al (2008) menar att den upp-
levda risken kan leda till att en konsument känner sig ovillig att genomföra köpet och därmed 
avbryter det. 
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82 % av de 34 respondenterna ansåg att det var troligt att de avstod från köp av böcker online 
ifall den upplevda övergripande risken med köpet var hög. 53 % av dessa höll med om detta 
medan 29 % helt höll med om att detta stämde överens. Detta är i enlighet med det Cunning-
ham et al menar att om konsumentens övergripande upplevda risk är hög finns det stor sanno-
likhet att konsumenten inte genomför transaktionen. Kim et al (2008) menar att den upplevda 
risken bland annat kan leda till att en konsument känner sig ovillig att genomföra köpet och 
därmed avbryter det. 3 % hade ingen åsikt och 3 % av respondenterna ansåg det inte alls är 
troligt att de avstår från att genomföra köpet om de upplever att den övergripande risken med 
köpet är hög.   
 
Enligt Fuller et al är transaktioner över Internet fyllda med upplevd risk som är viktiga för 
konsumenterna att ta hänsyn till. 32 % av de 34 respondenterna instämde medan 15 % in-
stämde helt i att de upplever att risken med att en transaktion genomförs två gånger som låg 
vid köp av böcker online. 23 % av respondenterna instämde delvis i att de upplever risken 
med att en transaktion genomförs två gånger som låg. Cunningham et al menar att forskning 
har visat att den finansiella risken (transaktioner etcetera) är en viktig bidragande faktor till 
upplevd risk. Upplevs risken med transaktioner som hög menar författarna att detta leder till 
att det finns en stor sannolikhet att konsumenten inte genomför transaktionen.  
 
Påståendet om att tidigare erfarenheter, både egna och andras, av kreditkortsbedrägerier gör 
att risken vid köp av böcker upplevs som hög höll 3 % av de 34 respondenterna helt med om.  
9 % höll däremot med om och 41 % höll delvis med om att tidigare erfarenheter av kredit-
kortsbedrägerier gör att de upplever risken vid köp av böcker som hög. Bhatnagar et al menar 
att kravet på att konsumenten ska ange sina kreditkortsuppgifter på Internet gör att konsumen-
ten blir införstådd med informationsrisken för bland annat kreditkortsbedrägerier och skapar 
därmed erfarenheter, vilket också kan leda till att konsumenten avstår från att genomföra kö-
pet. Av de 34 respondenterna höll dock 26 % inte alls med om att de upplevde risken som 
hög. 21 % hade ingen åsikt huruvida erfarenheter av kreditkortsbedrägerier gör att de upple-
ver risken som hög vid köp av böcker online  
 
Enligt Hui och Wan (2007) är säkerhet ett vanligt problem när det gäller e-handel. Om kon-
sumenter upplever säkerheten med köpet som låg leder det till att de avstår från att genomföra 
köpet. Detta är något som 35 % av de 34 respondenterna höll med om, 29 % höll helt med och 
24 % menade att detta var något som de delvis höll med om. Chen och Barnes (2007) menar 
att säkerhet är den främsta anledningen till varför vissa konsumenter väljer att avstå från att 
handla online. 
 

29 % höll inte alls med om att de ofta avstår från att genomföra köp att genomföra köp av 
böcker online på grund av att de upplever en osäkerhet kring hur deras personliga information 
används. Detta överensstämmer inte med det George (2004) menar att många studier sedan 
tidigare visar att konsumenter ofta avstår från att genomföra köp via Internet på grund av att 
de är oroliga över hur deras personliga information används. Däremot höll 6 % helt med om 
och 35 % höll med om att de ofta avstår från att köpa böcker online på grund av att de upple-
ver en osäkerhet kring hur deras personliga information används vilket är i enlighet med Ge-
orges (2004) resonemang.  
 

5.2.3 Högt pris 
6 % av de 34 respondenterna höll helt med om att pris är en oviktig faktor att ta hänsyn till 
och 3 % av respondenterna höll med om att priset är en oviktig faktor att ta hänsyn till vid köp 
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av böcker online vilket är något Nisel (2001) poängterar. Dock ansåg 73 % av respondenterna 
det för dem inte alls stämmer att pris är en oviktig faktor. Av de 34 respondenterna instämmer 
53 % helt att de kommer avstå från att genomföra ett köp om de upplever att priset är högt. 29 
% var eniga att det stämmer överens att de kommer att avstå köpet om de upplever priset som 
högt. Warden et al menar att ett för upplevt högt pris ofta leder till avbrutna köp. 0 % av re-
spondenterna menade dock att det inte alls stämmer överens att de avstår från att genomföra 
köpet om de upplever priset som högt.  
 

5.2.4 Hemsidans design 
För 59 % av respondenterna stämmer det överens och 32 % instämmer helt att det är viktigt 
att det tydligt framgår på återförsäljarens hemsida hur ett köp genomförs. Monsuwé et al me-
nar att konsumenters intentioner att handla online exempelvis beror på användarbarheten. 
Enligt Fransi och Viadiu (2007) är det viktigaste med hemsidans design att det tydligt framgår 
hur konsumenten ska gå tillväga för att genomföra ett köp. Framgår det inte tydligt menar 
författarna att konsumenter väljer att inte genomföra något köp. Ingen av respondenterna an-
såg att det inte är viktigt att det tydligt framgår hur köpet genomförs.  
 
Många elektroniska affärer kräver att konsumenterna registrerar viss medlemsinformation för 
att kunna genomföra köpet. 32 % håller helt med om och 41 % håller med om att det händer 
att de avstår från att genomföra köp online på grund av att det är besvärligt att registrera sig 
som medlem när detta krävs. Detta är något som Liang och Lai (2002) framhåller, det vill 
säga att om det är besvärligt att bli medlem minskar sannolikheten att konsumenten genomför 
köpet. Författarna menar vidare att det bör vara lätt att kunna registrera sig för att genomföra 
köpet. Endast 3 % av respondenterna menar att det inte händer att det väljer att inte genomfö-
ra ett köp online på grund av att det är besvärligt att registrera sig som medlem när det krävs 
för att genomföra köpet. Om det inte finns en sökfunktion på återförsäljarens hemsida för att 
underlätta vid letandet av böcker menade 26 % av respondenterna att detta är något som får 
dem att inte genomföra köpet vilket även 18 % höll helt med om. 21 % hade ingen åsikt i frå-
gan medan 29 % delvis höll med om att om det inte finns någon sökfunktion kommer de inte 
att genomföra köpet. Känner konsumenten att det är svårt att hitta det han eller hon behöver 
kan även detta enligt författarna leda till att konsumenten inte genomför något köp, vilket är 
något som Liang och Lai (2002) poängterar. Författarna menar att en inbyggd sökfunktion på 
återförsäljarens hemsida underlättar för konsumenten att hitta det han eller hon behöver.  
 

5.2.5 Inte kunna känna på produkten före köp 
Att man inte har någon möjlighet att bläddra i boken före köp leder, enligt 59 % av respon-
denterna, inte till att de avstår från att genomföra köp av böcker online. 32 % ansåg dock att 
påståendet delvis stämde överens. Detta är inte i enlighet med det bland annat Kotler och Kel-
ler (2006, s 192) poängterar att konsumenter som inte kan se eller röra vid produkterna före 
köp ofta leder till att de väljer att inte genomföra köpet. Detta eftersom det enligt författarna 
fortfarande finns konsumenter som har ett behov att känna på produkterna före köp.  
 
 
 
 
 
 
 



 35 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
Nedanstående kapitel innehåller svaren på våra forskningsfrågor samt en slutdiskussion där bland annat en 

återkoppling till syftet ges och där studiens bidrag behandlas.  

 

 

6.1 Vilka faktorer påverkar konsumentens köpbeteende vid köp av 
böcker online på så sätt att det leder till ett köp? 

De faktorer som har visat sig påverka konsumentens köpbeteende på ett sådant sätt att det 
leder till att de väljer att genomföra ett köp av böcker online är hög tillit, låg upplevd risk, lågt 

pris, bekvämlighet, hemsidans design samt erfarenhet.  
 
Konsumenterna vill känna tillit till återförsäljaren, uppleva en låg risk med köpet och ha ett 
lågt pris på böcker online. Konsumenterna menar även att Internet som inköpskanal är ett be-
kvämt verktyg, att återförsäljarens hemsidas design är viktig och att det är mer troligt att de 
väljer en återförsäljare som de har positiva erfarenheter från. 
 

6.2 Vilka faktorer påverkar konsumentens köpbeteende vid köp av 
böcker online på så sätt att det inte leder till ett köp? 

De faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende vid köp av böcker online på så sätt att 
de väljer att avstå från att genomföra ett köp är låg tillit, hög upplevd risk, högt pris och hem-

sidans design. 
 
Upplever konsumenterna att tilliten är låg och den upplevda risken är hög finns risken att de 
väljer att avstå från att genomföra ett köp av böcker online. Även ett allt för högt pris samt en 
dåligt designad hemsida kan påverka konsumenten på så sätt att de väljer att avstå från köp. 
  

6.3 Var i beslutsprocessen väljer konsumenten att inte genomföra 
ett köp av böcker online? 

Endast beslutsprocessens andra steg, som handlar om informationssökning, var det steg som 
inte direkt kan kopplas till avhopp vid köp av böcker online. Var och ett av de fyra övriga 
stegen var däremot kritiska i det avseende att konsumenterna av olika anledningar avstår från 
att genomföra köp av böcker online. Beslutsprocessens femte och sista steg, transaktionsste-
get, var dock det steg där flest respondenter valde att inte genomföra ett köp av böcker online.   
 
Av de olika faktorerna var det priset som visade sig vara den vanligaste anledningen till att 
konsumententerna valde att avstå från att genomföra ett köp av böcker online, detta framkom i 
fyra av de fem stegen. Det var endast i transaktionssteget, där bland annat information om 
beställningen ska fyllas i och betalningssätt ska väljas, som den upplevda risken istället an-
sågs vara den bidragande faktorn till att köp av böcker online avbröts.     
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6.4 Slutdiskussion 
För att återkoppla till studiens syfte som var att öka förståelse för konsumenternas köpbeteen-
de vid köp av böcker online kan vi konstatera att det finns mycket att studera inom detta om-
råde. Det har visat sig att konsumentens köpbeteende är komplext och det finns mycket att 
lära sig. Vi kan trots det påstå att vår studie ökat förståelsen kring konsumenters köpbeteende 
vid köp av böcker online i och med att vi studerat hur olika faktorer påverkar konsumentens 
köpbeteende och studien visar på vilka av faktorerna som dels påverkar konsumentens köpbe-
slut positivt men även vilka som påverkar köpbeslutet negativt. Vi anser även att vi funnit 
intressanta aspekter under studiens gång, som har bidragit till en ökad förståelse kring detta 
ämnesområde. Olika författare tvistar exempelvis om huruvida pris är en viktig faktor eller 
inte för konsumentens köpbeteende. Vissa författare anser att pris har en stor roll vid köp on-
line, medan andra författare anser att pris har en oviktig roll och att det däremot finns andra 
aspekter som är viktigare. Utifrån vår studie visade sig pris vara en viktig faktor och ha stor 
roll för konsumentens köpbeteende, då priset oftast låg bakom beslutet om att avstå från att 
genomföra ett köp av böcker online. Detta var fallet i fyra av fem steg, det var endast transak-
tionssteget som kopplades till en annan faktor.  
 
Som tidigare nämnt var det när det blev dags att bland annat välja betalningssätt som konsu-
menterna oftast avstod från att genomföra ett köp av böcker online och den bidragande fak-
torn till det beslutet var den upplevda risken med köpet. Detta skulle kunna kopplas till den 
osäkerhet som att handla online medför. Risken för bland annat kreditkortsbedrägerier upp-
levs troligtvis som högre vid köp online, än vid köp i en traditionell butik. Det här kan i sin 
tur kopplas till det faktum att transaktionssteget trots allt är mest framträdande i beslutspro-
cessen som gäller för köp online. Det finns mycket att lära av detta. Konsumenterna efterfrå-
gar säkerhet, vilket i sig inte är något nytt men i ett samhälle där Internet som inköpskanal blir 
allt vanligare är det viktigt att se över säkerheten vid bland annat betalningen och användan-
det av konsumenternas personliga information. I och med att den upplevda risken är en så 
pass viktig faktor att ta hänsyn till för återförsäljaren, då den mycket väl kan leda till att kon-
sumenterna avstår från att handla online är det nästintill ett måste för återförsäljaren att arbeta 
med detta. En bristande upplevd säkerhet hos en återförsäljare leder troligtvis till att konsu-
menten vänder sig till en konkurrerande återförsäljare istället, vilket gör att ökad säkerhet och 
minskad risk blir viktiga konkurrensmedel i framtiden.  
 
Eftersom specifik teori kring var i konsumentens beslutsprocess vid köp online konsumenter-
na väljer att avstå från att genomföra något köp var något som saknades har studien således 
bidragit till att utveckla teori kring detta. Rekommendationer kan ges till olika beslutsfattare 
på företag som använder sig av e-handel som försäljningskanal, exempelvis IT-ansvariga. IT-
ansvariga bör exempelvis tänka på att faktorn hemsidan design är viktig, i och med att det är 
en faktor som både kan leda till köp men även vara en faktor som leder till ett avhopp. 
 
Enligt den teoretiska referensramen var att inte kunna känna på produkten före köp en viktig 
faktor som hade en stor roll i konsumentens köpbeteende vid köp online. Denna studie visade 
dock att denna faktor inte alls var särskilt betydelsefull för konsumenten, i alla fall inte vid 
köp av böcker online. Detta skulle kunna kopplas till att böcker kan tyckas vara av den typen 
av produkt där konsumenten inte upplever att det är viktigt att kunna röra och bläddra vid 
produkten före ett köp, vare sig det handlar om köp online eller att handla i traditionell butik.   
 
I och med detta komplexa ämnesområde finns det ett stort utrymme för vidare forskning. Som 
förslag till fortsatt forskning föreslår vi att det dels skulle kunna forskas vidare kring var i 
beslutsprocessen konsumenter väljer att inte genomföra köpet, eftersom det uppenbarligen 
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saknas forskning om detta. Tänkbart är även att göra en studie om var och ett av de olika ste-
gen i konsumentens beslutsprocess, för att på så sätt undersöka mer ingående hur vanligt det 
egentligen är med avhopp samt undersöka mer precist hur de olika faktorerna påverkar kon-
sumentens val att inte genomföra något köp. Ett annat förslag till vidare forskning skulle kun-
na vara att genomföra en liknande studie, men i en större utsträckning eventuellt med inter-
vjuer som insamlingsmetod. 
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BILAGA - ENKÄT 
 

E-handel – Köp av böcker online 
 

Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats om e-handel och köp av böcker online. Vi 

vore tacksamma om du skulle kunna delta i vår undersökning genom att fylla i denna enkät. 

Alla svaren är givetvis anonyma. Tack på förhand!  

 
1. Kön: 

 
Kvinna                  Man 

 
2. Ålder: 

 
18-29                   30+ 

 
3. Utbildning: 

 
Ekonom Ingenjör Lärare         Annat  

 
4. Har du använt Internet som inköpskanal vid köp av böcker? 

 
 Ja                    Nej 
 

5. Har du varit på väg att använda Internet som inköpskanal vid köp av böcker men av 
någon anledning valt att avstå? 

 
 Ja                    Nej 
 
OBSERVERA! Om du har svarat nej på både fråga 4 och 5 så tackar vi för din medverkan! 

Om du har svarat nej på fråga 4, men däremot svarat ja på fråga 5 hoppa direkt till fråga 22 

(s 3). Om du har svarat ja på fråga 4, fortsätt till fråga 6.  

 

 

 

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig vid köp av böcker online? Markera ditt val 

genom att ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
6. Om jag litar på återförsäljaren kommer jag troligtvis att genomföra köpet 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

7. Att återförsäljaren har ett bra rykte är viktigt för att jag ska känna tillit till återförsälja-
ren och genomföra ett köp 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 
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8. Det är mer troligt att jag väljer att genomföra ett köp av böcker online när jag upplever 
att den övergripande risken med köpet är låg 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

9. Jag upplever risken med köp av böcker online som låg  
 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

10. Jag upplever risken med att en transaktion/betalning genomförs två gånger (på grund av 
oavsiktlig dubbelklickning på köpknappen eller tekniska fel) som låg vid köp av böcker 
online 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

11. Om jag kan välja mellan olika betalningsmöjligheter upplever jag att risken med köpet 
är låg 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

12. Jag förväntar mig ett lägre pris på böcker online än i traditionella butiker 
 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

13. Om priset på boken är lågt har jag inga förväntningar på bokens kvalitet (exempelvis 
hållbarhet, hur boken är bunden etc) 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

14. Jag upplever att Internet är ett bekvämt verktyg att använda för att köpa böcker 
 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

15. Det är av största vikt för mig att kunna handla 24 timmar om dygnet, utan att lämna 
hemmet och få böckerna levererade hem 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

16. Jag väljer att köpa böcker online om det finns olika leveransmöjligheter 
 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

17. Det är viktigt för mig att återförsäljarens hemsida är designad på ett professionellt sätt, 
med exempelvis rätt färgsättning och lätt navigation 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 
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18. Jag förväntar mig att kunna genomföra ett köp av böcker oavsett min uppkopplingsmöj-
lighet i form av exempelvis webbläsare och upplösning 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

19. Om jag får hjälp att hitta det jag söker genom exempelvis en sökfunktion på återförsäl-
jarens hemsida kommer jag troligtvis att genomföra köpet 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

20. Det är mer troligt att jag vänder mig till en återförsäljare (online) som jag har positiva 
erfarenheter ifrån än till en återförsäljare (online) som jag har negativa erfarenheter 
ifrån 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

21. Mina tidigare positiva erfarenheter av e-handel har gjort att jag genomfört köp av böck-
er online  

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 
OBSERVERA! Svarade du nej på fråga 5 behöver du inte svara på resterande frågor. Vi 

tackar för din medverkan! 
 
 

 
 
Följande frågor handlar om vad som påverkar dig på sådant sätt att du avstår/någon gång 

valt att avstå från att genomföra köp av böcker online. Ringa in det alternativ som stämmer in 

bäst på dig. 
 
 

22. Den vanligaste anledningen till varför jag avstår från att köpa böcker online är att jag 
inte litar på återförsäljaren 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

23. Återförsäljarens rykte påverkar mig mer om jag har liten erfarenhet av återförsäljaren 
 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

24. Om jag inte litar på e-handel som inköpskanal kommer jag troligtvis avstå från köp av 
böcker online och istället välja andra inköpskanaler 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 
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25. Jag upplever risken med köp av böcker online som hög  
 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

26. Om jag upplever att den övergripande risken med köpet är hög är det troligt att jag av-
står från att genomföra köpet 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

27. Jag upplever risken med att en transaktion/betalning genomförs två gånger (på grund av 
oavsiktlig dubbelklickning på köpknappen eller tekniska fel) som låg vid köp av böcker 
online 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

28. Mina och/eller andras erfarenheter av kreditkortsbedrägerier gör att jag upplever ris-
ken som hög vid köp av böcker online 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

29. Om jag upplever säkerheten med köpet som låg leder det till att jag avstår från att 
genomföra köpet 

 
 Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

30. Jag avstår ofta från att genomföra köp av böcker online på grund av att jag upplever en 
osäkerhet kring hur min personliga information används 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

31. Priset är för mig en oviktig faktor att ta hänsyn till vid köp av böcker online 
 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

32. Om jag upplever att priset är högt kommer detta leda till att jag avstår från att genom-
föra köpet 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

33. Det är viktigt för mig att det på återförsäljarens hemsida tydligt framgår hur jag ska gå 
till väga för att genomföra köpet 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 
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34. De händer att jag väljer att inte genomföra ett köp online på grund av att det är besvär-
ligt att registrera sig som medlem när det krävs för att kunna genomföra köpet 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

35. Om det exempelvis inte finns en sökfunktion som hjälper mig att hitta det jag söker på 
återförsäljarens hemsida kommer jag troligtvis inte att genomföra köpet 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

36. Det faktum att jag inte har någon möjlighet att exempelvis bläddra i boken före köp le-
der ofta till att jag avstår från att genomföra köp av böcker online 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

 
  
Nedanstående frågor handlar om när du väljer att avstå från att genomföra köp av böcker 

online. B-frågorna behöver inte besvaras ifall påståendet på a-frågan inte alls stämmer över-

ens eller ifall du inte har någon åsikt. 
 
 

37 a) Jag väljer oftast att inte köpa en bok online innan jag sökt information (om boken, 
återförsäljare etc) trots att jag har ett behov 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

37 b) När jag väljer att avstå från köp enligt ovan (37 a) är den vanligaste faktorn till att jag 
avstår (ringa endast in ett alternativ): 

 
Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

 
 

38 a) Under tiden jag söker information (om boken, återförsäljare etc) väljer jag av olika 
anledningar oftast att inte köpa någon bok online 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

38 b) När jag väljer att avstå från köp enligt ovan (38 a) är den vanligaste faktorn till att jag 
avstår (ringa endast in ett alternativ): 

 
Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

 
 

39 a) Under tiden jag väljer bland olika böcker/återförsäljare bestämmer jag mig av olika 
anledningar oftast att inte köpa någon bok 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 
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39 b) När du jag väljer att avstå från köp enligt ovan (39 a) är den vanligaste faktorn till att 

jag avstår (ringa endast in ett alternativ): 
 

Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 
 
 

40 a) Jag väljer oftast att avstå från att genomföra köp av böcker online trots att jag redan 
fattat ett beslut om att köpa en viss bok 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

40 b) När jag väljer att avstå från köp enligt ovan (40 a) är den vanligaste faktorn till att jag 
avstår (ringa endast in ett alternativ): 

 
Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

 
 

41 a) När jag ska fylla i information om beställningen och välja betalningssätt 
väljer jag av olika anledningar oftast att inte köpa boken online 

 
Stämmer inte alls överens Stämmer delvis överens Ingen åsikt Stämmer överens  Stämmer helt överens 

 
 

41 b) När jag väljer att avstå från köp enligt ovan (41 a) är den vanligaste faktorn till att jag 
avstår (ringa endast in ett alternativ): 

 
Tillit Upplevd risk Pris Hemsidans design Inte kunna bläddra i boken 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
 


