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SAMMANFATTNING 

 

Ungdomar i vår närmiljö handlar allt mer på Internet. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka om ungdomar, trots deras nyfikenhet fortfarande handlar mest regionalt eller om 

deras beteende på den digitala marknaden är präglad av ett globalt agerande. 

 

Frågeställningarna och undersökningsarbetet i detta examensarbete har inriktat sig på en 

kvantitativ studie bland ungdomar runt om i världen i kombination med teorier kring 

konsumentbeteende och gravitationsmodellen. Samtidigt har vi undersökt hur Statistiska 

centralbyrån och Svensk handel förhåller sig till detta. 

 

Resultatet blev en undersökning bland ungdomarna i 15 olika länder i fem världsdelar. Det 

visade sig att det finns ett gemensamt handelsmönster i konsumentbeteendet och att de 

externa barriärerna i gravitationsmodellen stödjer både ett regionstänkande och ett globalt 

agerande. Trots detta visar undersökningen att den större majoriteten av ungdomarna väljer att 

handla regionalt. 

  

Nyckelord 

Digital marknad, internethandel, kundperspektiv, gravitationsmodell, regionalism, 

globalisering, konsumentbeteende och köpbeslutsprocessen på Internet. 
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1 INLEDNING 

 

Det framställs ofta som att världen krympt i och med Internets framtåg. Det är intressant att 

undersöka om detta gäller även för handel. Utifrån en observation att ungdomarna i vår 

närmiljö handlar allt mer på Internet både regionalt och globalt, väcktes funderingarna om det 

finns ett gemensamt handelsmönster bland ungdomar runt om i världen. 

 

Globalisering är ett samlingsbegrepp som avser ökad rörlighet över gränserna. Bakom den 

ökade rörligheten ligger den ökade öppenheten mot omvärlden som är ett resultat av 

avregleringar och den digitala informationsrevolutionen (Fregert & Jonung, 2010). När 

nationalstaterna avlägsnar alla hinder för global konkurrens, förflyttningar av varor och 

tjänster, kapital, multinationella insatser och finansinstitut, kommer det att medföra ökad 

effektivitet och bättre utnyttjande av världens resurser (Lee & Carter, 2009). 

 

I medier och offentliga debatter har globaliseringen oftast betraktats som ett renodlat 

ekonomiskt fenomen – och diskuterats som en relativt ny företeelse. Begreppet ekonomiska 

globaliseringen är inte ny (Lee & Carter, 2009). Nedbrytning av ekonomiska hinder, till 

exempel ägde rum i den laisse-faire eran av artonhundratalet (Mohamad, 2002). Enligt 

Internationella Valutafonden är den ekonomiska globaliseringen en historisk process, ett 

resultat av mänsklig innovation och tekniska framsteg. 

 

Teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att handla varor och tjänster mellan 

länder. Det ökade utbytet gör att ekonomierna knyts närmare varandra, de integreras. Internet, 

datorer och mobiltelefoni parallellt med ökad integration mellan länderna har gjort att 

globaliseringen har gått längre än någonsin tidigare (Ekonomifakta, 2010). 

 

Paradoxalt nog i en värld där globalisering nämns allt mer finns det också en ökad regional 

integration vid sidan av en allt växande globalisering. Den ökade regionalismen bero på att 

globaliseringen saknar kontroll och styrning. Det har skapat en regionalisering som handlar 

om transnationella prestationer samt legitimering och identitet. (Wiik, 2000)  

 

Med regionalism avses en sammansättning idéer som stöder ett regionalt projekt. Med andra 

ord är regionalism en sorts medveten konstruktion, en identitet som representerar en specifik 

region. Regionalism handlar vanligtvis om gemensamma mål, gemensamma strategier och det 

leder ofta till upprättandet av institutioner. (Wiik, 2000) 

 

Nyregionalism är ännu en ny term som avser subregionalt samarbete, dvs. projekt där delar av 

nationer samarbetar med delar av andra nationer för ett gemensamt mål (Stubb & Underhill, 

2000). EU, NAFTA och handelsorganet WTO är exempel på sådana samarbeten. Där har man 

exempelvis sänkt eller tagit bort tullar och andra handelshinder för att underlätta handeln 

(Ekonomifakta, 2010). 
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Att identifiera den digitala marknaden ger en förståelse för den miljö som påverkar 

handelsmönstret bland ungdomar. Enligt Koufaris (2002) är varje konsument på den digitala 

marknaden också en datoranvändare. Detta betyder att som konsument på internet utför 

ungdomarna alla funktioner som en traditionell konsument samtidigt som de interagerar med 

ett kommunikationssystem t.ex. World Wide Web. Utöver detta, har den fysiska butiken 

förändrats till den virtuella butiken genom informationsteknologi. Med internethandel har 

teknologi lyfts fram och Web-sidan, oavsett vart geografiskt den utformades, har blivit 

butiken.  

 

En tidigare Kanadensisk studie visar på att gravitation håller när det gäller konsumtion av 

digitala produkter över Internet. Konsumenterna handla mer från närliggande länder än från 

länder längre bort och det är dessutom oberoende av språk, inkomst, kultur och många andra 

faktorer. För varje 1% ökning i fysiskt avstånd från hemlandet minskar besöket på 

webbplatsen med 3.25% för produkter som är smakbaserad, till exempel musik och spel. För 

andra produkter har avstånd ingen statistiskt effekt. (Blum & Goldfarb, 2005) 

 

Syftet med uppsatsen är att analyserna om ungdomar trots deras nyfikenhet fortfarande 

handlar mest regionalt och om det finns ett gemensamt handelsmönster. Vår frågeställning 

blir därmed: Är den digitala marknaden präglad av ett regionstänkande eller ett globalt 

agerande och hur förhåller sig teorierna om konsumentbeteende och gravitationsmodellen till 

den frågeställningen? Finns det ett gemensamt mönster av internethandel över gränserna? 

 

Problemet analyseras utifrån ett kundperspektiv i relation till gravitationsmodellen och teorier 

om konsumentbeteende. Vårt val av produkter i enkäten ger inte så stort utslag i 

fraktkostnader och är därmed oberoende av vart någonstans man köper varan. Om man 

däremot handlar något som har en större vikt än de produkter som vi nämner kan 

fraktkostnaderna ha avgörande konsekvens för handel. 

 

Vi kommer endast att ägna oss åt målgruppen ungdomar på den globala marknaden. Urvalet 

baseras på personliga kontakter i olika länder men populationen är okänd för oss. Under 

bearbetning av enkätfrågorna kom det fram att få ungdomar i vår närmiljö har sålt någonting 

på Internet och därför har vi inte tagit med den aspekten och i stället lagt fokus i handel på 

köpta varor eller tjänster.  
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2 TEORETISKA REFERENSRAMAR 

2.1 Gravitationsmodellen 

Med den växande globaliseringen och regionalismen har gravitationsmodellen blivit det 

dominerande verktyget vid empiriska analyser av internationell handel. Modellen är 

egentligen inte baserad på ekonomisk teori utan kommer ursprungligen från Newtons 

gravitationslag. Förenklat säger denna lag att dragningskraften mellan två kroppar är 

proportionell till kropparnas massor och omvänt proportionell till avståndet mellan dem. 

(Krugman & Obstfeld, 2009) 

  

I internationell handel innebär det att storleken på handeln mellan två länder är proportionell 

mot ländernas samlade BNP och omvänt proportionell mot det geografiska avståndet mellan 

dem. Utfallet blir således att ju större marknad och ju kortare avstånd det är mellan två länder 

desto mer handel har de sinsemellan (Westerberg 2009). 

 

Gravitationsmodellen kan förklara en stor del av handelns riktning men inte allt. Vid analyser 

av handelns storlek och mönster brukar man vanligtvis komplettera gravitationsmodellen med 

ett antal ytterligare faktorer som har betydelse. Dessa faktorer är av både ekonomisk och 

politisk natur och vanligtvis inkluderar: 

(i)   tullar (ökade tullar och skatter har en negativ effekt på handeln mellan två länder), 

(ii)  gemensam valuta (positiv effekt på handeln mellan två länder), 

(iii) gemensam landsgräns (positiv effekt på handeln mellan två länder), och 

(iv) gemensamt språk (positiv effekt på handeln mellan två länder). (Westerberg 2009) 

 

Med gravitationsmodellens användning i uppsatsen vill vi pröva att se om dragningskraft i 

ovanstående faktorer gör att ungdomar handlar regionalt eller globalt. 

2.2 Teknologiska Acceptansmodellen (TAM) 

Att kunna förutsäga konsumentens preferenser, behov och efterfrågan var lättare för företag 

förr. Det fanns starka samband mellan ett visst beteende och en viss livsstil, ålder, inkomst 

eller bostadsort. Rogers S-curve är en traditionell modell använt inom konsumentbeteende. 

Graden av diffusion är en funktion av den hastighet med vilken försäljning sker, hur den 

sprids och storleken på marknaden. Detta innebär att spridning inte sker på en konstant eller 

förutsägbar hastighet men att det kan vara snabbt eller långsamt (Baines, Fill & Page, 2008). 

 

Idag är konsumentmarknaden mycket mer oregelbunden och komplex än tidigare. 

Familjesituationer har förändrats och människor spenderar allt mer pengar. Konsumenternas 

karakteristika består i att de är illojala, kräsna, köpmedvetna och oförutsägbara (Jedbratt, 

1999).  

 

Då konsumentbeteendet på Internet inte nödvändigtvis överensstämmer med det traditionella 

konsumentbeteendet möter e-handelsföretag nya utmaningar, vilket medför att vanliga 
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konsumentbeteendeteorier inte direkt kan appliceras för webbplatser. Det finns olika metoder 

för att undersöka konsumentbeteende på en webbplats och en av dem är TAM (Technology 

Acceptance Model) som utvecklades av Fred Davis 1989. (So, Wong & Sculli, 2005).  

 

Med TAM kan beteendemässiga intentioner för att använda ny teknologi bestämmas genom 

att se till individens attityder gentemot teknologin, i detta fall Internet (Monsuwe, Dellaert & 

Ruyter 2004). Genom TAM kan både hedonistiska (vällust) och utilitaristiska (nytta) aspekter 

beaktas eftersom båda påverkar konsumentens attityd gentemot Internet. Motivationer för 

konsumenter att engagera sig för e-handel inkluderar därför både av utilitaristiska och 

hedonistiska dimensioner. En del e-handlare kan beskrivas som problemlösare (utilitarister) 

medan andra söker efter en kul (hedonister), stimulerande och glädjeväckande upplevelse 

(Monsuwe, Dellaert & Ruyter 2004). I studien används modellen för att undersöka om det är 

av nöje eller praktiskt njuta som respondenterna använder sig av Internet handel oavsett den 

geografiska placeringen.  

 

2.3 Köpbeslutsprocessen på Internet 

Studier har gjorts på konsumentbeteende under åratal för att kunna förstå köpprocessen. 

Engel, Blackwell och Miniard har utarbetat den mest kända modellen över konsumenters 

beslutsfattandeprocess. Genom att vara medveten om dessa fem moment i köpprocessen kan 

företag utforma sin e-handel på ett sådant sätt att webbplatsens struktur följer konsumentens 

beteende. (Jakobsson, 1995) 

 

Nedan följer en beskrivning av de fem momenten enligt Huarng & Christopher (2003), och 

vad företag ska tänka på vid design av e-handel. 

 

1. Identifiera behovet 

Första steget i köpprocessen är när konsumenten upptäcker ett behov eller en önskan som inte 

är tillfredsställt. En webbplats ska framkalla konsumentens intresse för att handla på sidan. 

För att locka till sig kunder kan webbplatsen förses med banner-annonsering, anpassade 

erbjudanden och just-nu-produkter. 

 

2. Informationssökning 

Vid det här laget vill kunden få mer information för att kunna genomföra ett köp. En 

webbplats ska därför förse kunden med tillräcklig och nödvändig information för dem. 

Designattribut som kan användas är exempelvis: FAQ (frequently asked questions), tydlig 

meny, produktindex och sökfunktion. 

 

3. Utvärdera alternativen 

När kunden väl har hittat den relevanta informationen kommer kunden börja utvärdera de 

olika alternativen för att kunna fatta ett köpbeslut. Metoder som kan användas är 

produktrelaterade webbplatser, kundomdömen och diskussionsforum.  
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4. Köpbeslut 

Beslutsprocessen omfattas här av val av försäljningsställe och transaktionsprocessen 

Webbplatsen behöver därför få kunden att känna att det är lätt och säkert att handla från 

företaget ur aspekter såsom övertygande säkerhet angående betalning, prisval samt ha en 

tydlig policy kring ångerrätt och byten.  

 

5. Efterköpsbeteende 

Kundnöjdhet är en nyckelfaktor för behållandet av kunden. Även på Internet är det viktigt för 

företag att bygga långsiktiga och starka relationer med sina kunder. Med hjälp av Internets 

teknologi, har e-handelsbutiker framför allt möjligheten att bygga en god kundrelation.  

 

En positiv utveckling är att företag kan erbjuda produkter på ett enkelt och smidigt sätt som 

intresserar och underlättar inköp och leder till en köpprocess. Bekvämligheten med e-handel 

och den låga kostnaden för kommunikation via Internet uppmuntrar och möjliggör en snabb 

kommunikation mellan företag och konsument. Ett företag som har som syfte att öka sin 

försäljning via sin webbplats måste utforma den så att konsumenten agerar som önskat för att 

uppnå resultat (Tapp, 2005). De fem olika delarna av köpbeslutsprocessen används i 

uppsatsen för att se om det finns ett gemensamt mönster av Internet handel hos ungdomarna.  
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3 METOD 

 

3.1 Undersökningssyfte  

Undersökningen har i första hand ett beskrivande syfte men även till viss del ett explorativt 

syfte (Jacobsen, 2010). Det innebär att vid studiens början har vi relativt liten kännedom om 

undersökningsproblemet och därför har tagit ett beslut att testa olika webbaserade 

handelsforum till exempel, Blocket.se och eBay.com. Som resultat har en kontakt tagits med 

författaren till artikeln Handla på nätet – enbart för unga och välutbildade? vilket ledde till 

hänvisning av ytterligare information. 

 

Genom att diskutera ungdomarnas köpbeteende tillsammans med några stycken har en egen 

uppfattning skapats av e-handelsmönster bland ungdomar i vår närmiljö. Detta har sedan 

undersökts vidare för att se om det finns ett gemensamt mönster runt om i världen. Utifrån 

resultaten analyseras och beskrivs utfallet av undersökningen. Med hjälp av underlaget tolkas 

problemformuleringen ”Är den digitala marknaden präglad av ett regionstänkande eller ett 

globalt agerande? Finns det ett gemensamt handelsmönster?” och slutsatser dras för att kunna 

användas av akademiker och andra intressenter inom företagsekonomi och marknadsföring 

 

3.2 Undersökningsmetod och ansats 

En konsumentbeteendeundersökning har används i form av enkät som både innehåller fasta 

svarsalternativ och utrymme för egna kommentarer. Frågorna som ställts har skrivits utifrån 

teorierna som presenterats. Personliga intervjuer med några ungdomar i vår när miljö har 

använts som bas för att utforma enkätens slutliga format. Tolkningarna samt analysen har 

sammanställts systematiskt, fråga för fråga, först på en excel fil för tydlig överblick, sedan i 

tabeller och diagram och till sist, i textformat. 

 

3.3 Urval  

Eftersom en undersökning av samtliga enheter skulle vara både väldigt tidskrävande och 

kostsamt så måste ett urval göras. Urvalet från den tilltänkta målgruppen får representera hela 

populationen men oavsett vilken urvalsmetod som används kommer aldrig urvalet motsvara 

den population forskarna ämnar undersöka exakt. (Jacobsen, 2010) 

 

Konsumentbeteendeundersökningen har genomförts i en kombinerad slumpmässig och 

breddurval. Enkäten var tänkt att lämnas ut till skolklasser med ca 30 studenter i åldern 16 till 

25 år i 9 olika länder där kontaktpersonerna var lärare eller föräldrar till ungdomarna. Det 

visade sig att flera av kontaktländerna hade lov när enkäten skickades ut och på grund av detta 

blev det ett bortfall av både undersökningsländer och antal respondenter. Länderna där 

skolklassarna föll bort var England, Japan, Mali och Uganda. På grund av bortfallet togs 

kontakt med en internationell skola där ungdomar från olika länder fick möjlighet att fylla i 
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enkäten. Som resultat blev ett mindre antal respondenter och från flera länder än vad som var 

tänkt från början.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

För att kunna undersöka ett problemområde krävs det en insamling av fakta. Alternativen som 

undersökarna kan välja mellan vid val av datainsamlingsmetod är sekundärdata och 

primärdata (Jacobsen, 2010). 

 

Datainsamlingsmetoderna är kombinerad i studien. Den primära källan som har använts är 

konsumentbeteendeundersökningen. De sekundära källorna är från Statistiska centralbyrån 

och Svensk handel. Tillvägagångssätt att överföra det insamlade data var att mata in varje 

enkät för hand till en excel fil och därefter har materialet överförts i diagram. Analysen är 

tagen procentuellt i excel filen till word dokument. På grund av brister i samband med 

inmatning kan det finnas marginella fel. 

 

3.5 Undersökningens giltighet och relevans 

Med giltighet och relevans menas att man faktiskt mäter det som önskas mäta, att det som 

mäts uppfattas som relevant, och att det som mäts hos några få också gäller för flera. 

(Jacobsen, 2010) 

 

Vi anser att reliabiliteten i konsumentbeteendeundersökningen är relativt hög eftersom alla 

personer som har tillfrågats har haft samma förutsättningar i form av språk och svarat på 

samma frågor. Tack vare att enkäterna har delats ut via personliga kontakter till ett okänt antal 

respondenter så har inte undersökarna personligen kunnat påverka svaren från deltagarna. Det 

som skulle kunna skilja förutsättningarna åt är i så fall att olika respondenter misstolkar eller 

uppfattar frågorna på olika vis. Enkäten har skrivits på engelska. Det höga antal respondenter 

och länder som deltar i enkäten har höjt validiteten för undersökningen. 
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4 EMPIRISKA REFERENSER 

4.1 Primärstudie 

 

 

 

Figur 1: Antal respondenter och länder 

Asien  

   Sydkorea 9 

   Japan 3 

Afrika 

   Uganda 3 

   Tanzania 2 

   Zimbabwe 1  

Östeuropa 

   Lettland 16 

   Rumänien 3 

Nord Amerika 

   Canada 19 

   USA 14 

Europa 

   England 1 

   Danmark 1 

Nederländerna2  

   Österrike 4 

   Tyskland 10 

   Sverige 20  

 

 

 

 

Studieenkäten har lämnats ut till respondenter från 15 olika länder, ifrån fem olika 

världsdelar. 108 respondenter har deltagit i undersökningen. Dessa är studerande i åldern 18-

25 år. Procentsatsen för varje fråga tas från olika antal respondenter beroende på vad frågan 

ska svara på och att vissa respondenter inte svarade på just denna specifika fråga. Flera frågor 

har flera svarsmöjligheter. 

 

För att stödja vårt val av målgrupp som relevanta inledas enkäten med generella frågor 

angående data användandet. Alla respondenterna svarade att de visste hur man använder en 

dator och det var så gott som alla, 104 stycken som surfade på nätet. 76 % hade egen dator 

men annars var det skoldatorer eller familjens dator som användes.  

 

91 personer av 108 har köpt något på Internet. Utav de 16 personer som inte hade köpt något 

på Internet angav hälften att det berodde på att de inte hade pengar. De afrikanska länderna 

skrev även i egna kommentarer att det berodde på att de inte litade på betalningssystemet och 

var rädda för bedrägerier Det flesta respondenter som svarade på enkäten handlar sällan eller 

då och då på internet. Det var bara 9 personer av 91 som svarade att de handlade ofta. 

 

Det var 84% av respondenterna som svarade att de tycker om att prova nya saker. Frågan vi 

ville ha svar på var om vi kunde dra paralleller med köpbeslutsprocessen. De som tycker om 

att testa nya saker, undersöker mer på nätet och har lätt för att upptäcka behov som de inte 

visste om att de hade innan.  
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Många av respondenterna tycker att det är lätt att handla från Internet (60%). Det kan ju 

variera beroende på vilken Internetsida som respondenten väljer att handla på, därför togs 

svarsalternativ yes/no med. Det var 30% som kryssade i detta. Det var endast 2% som hade 

svårigheter med att göra ett köp på Internet. Det var 95% som var nöjda med sitt köp ur 

aspekterna service (79%), kvalitet (92%), pris (81%) och leverans (65%). 

 

Utav de valmöjligheter som angavs för köpta varor och tjänster på Internet visar resultatet att 

resor, kläder, böcker, media och konsertbiljetter var en stor anledning till köp på Internet. 

Secondhand produkter, märkesvaror, skönhetsprodukter och övriga varor handlas inte i någon 

större mängd. I USA nämndes som övriga produkter räkor och verktyg som en kommentar. 

 

I frågeformuläret fanns det möjlighet att välja flera alternativ i frågan om varför 

respondenterna handlar på Internet. 84% av respondenterna gjorde ett köp på Internet för att 

det var något specifikt man ville ha. 74% angav att de inte handlade för nöjes skull. En stor 

anledning var också för att det är billigt, 70% tyckte det. En annan stor anledning var också att 

kunna jämföra priser på en tid som passar dem. 

 

Tre svarsalternativ gavs till frågan om vilket land respondenterna handlar ifrån. Det visar sig 

att 88% av respondenterna handlar från hemlandet, 37% från ett grannland och 40% från ett 

land längre bort. Eftersom respondenterna kunde välja flera alternativ så blir inte 

procentsatsen 100%. 

 

Den största anledningen till varför respondenterna handlar från hemlandet beror till största 

delen på att de inte behöver betala för tull eller valutaväxlingar (41%). Näst största anledning 

var snabb leverans (37%). På tredje plats kommer alternativet att de vet vad de köper (28%) 

och sist kommer att de känner sig tryggare (28%). 

 

Anledningen till varför respondenterna handlar ifrån utlandet beror till övervägande del på att 

de kan köpa varor för ett billigare pris (64%) och att det är svårt att få tag på produkten i det 

egna landet (61%). Det var inte på grund av bättre kvalitet (59%) eller att man känner någon i 

köplandet (47%). 

 

De som handlar från ett grannland, men inte från ett land längre bort gör det inte på grund av 

att språket (40%) och kulturen (40%) är lika. Inte heller närheten till hemlandet har någon stor 

betydelse (50%). Procentsatsen tas från 30 stycken som har handlat från ett grannland. 
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4.2 Tidigare studier 

4.2.1 Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och 

Näringsdepartementet genomfört en undersökning om privatpersoners användning av datorer 

och Internet. Uppgifter har samlats in genom tilläggsfrågor till ett urval av personer i åldern 

16 till 74 år som intervjuats i Arbetskraftsundersökningarna.(AKU). 

 

Med hjälp av SCB:s undersökning kan vi få en bild av vilka som använder e-handel och hur 

många som köpt och sålt varor eller tjänster på Internet. Deras undersökningsresultat stödjer 

vårt val av målgrupp som är ungdomar. 

 

De allra flesta använder Internet regelbundet. Andelen som använder Internet regelbundet 

skiljer sig dock mellan utbildningsgrupper. Högre utbildade använder Internet oftare än lägre 

utbildade. Framför allt är andelen regelbundna Internetanvändare klart lägre bland personer 

med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå än högre utbildade. En regelbunden 

användare är här en sammanslagning av två kategorier av svarande: de som använt Internet ”i 

stort sett varje dag de senaste 3 månaderna” och ”minst en gång per vecka de senaste 3 

månaderna”. 

 

Vid en uppdelning av grupper är det tydligt att den gruppen som använder Internet minst 

frekvent är pensionärer och andra. I den gruppen har en fjärdedel aldrig använt Internet. Mest 

frekvent används Internet av studerande. I den gruppen använder nästan alla Internet. 

 

De åldersgrupper där högst andel handlar via Internet är 25-34 åringarna samt 35-44 

åringarna. E-handel är dock också vanligt bland unga. Bland 16-24 åringarna handlade 

ungefär 75 procent på Internet under perioden april 2009 – mars 2010. Det framgår också att 

det inte finns någon större skillnad mellan könen. Däremot finns det många fler som köper 

eller beställer varor på Internet än säljer och bland dessa finns det en betydligt högre andel 

män än kvinnor.  

 

4.2.2 Svensk handel 

Svensk handels undersökning juli 2008 baseras på e-barometern som är en sammanslagning 

av posten och svensk distanshandel. Studien är en forskning av e-handel, svenska e-

handelsföretag och nordiska konsumenter. 

 

Enligt undersökningen så var Sverige den nation som upplevde flest hinder för att e-handla 

över gränserna. Det var då en upplevd osäkerhet kring betalningslösningar och leveranser som 

begränsade konsumenternas vilja att handla på utländska sajter, speciellt från länder som 

ligger långt från Sverige. 

 

När undersökningen gjordes hade USA gott om nätbutiker, och låg dollar, men trots dessa 
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fördelar hölls konsumenterna tillbaka av tullar och att alla butiker i USA ännu inte erbjöd 

frakt över Atlanten. 

 

I studien gjordes beräkningar för att ta reda på svenskarnas näthandel på utländska sajter. 

Resultatet visar att denna handel fortfarande låg på relativt låga nivåer. Trots att näthandeln är 

global agerar konsumenterna fortfarande lokalt och handlar gärna från sitt eget land eller 

möjligtvis från sina grannländer. 

 

Svensk handels undersökning visade att trots att all världens butiker finns till förfogande så är 

det ändå främst från våra grannländer som konsumenterna väljer att handla. Svenska 

konsumenter är redan vana att handla mycket, dels med sina grannländer, dels med Tyskland. 

Svensk handel kom fram till att dessa handelsmönster nu även finns på nätet. Bland dem som 

har handlat utomlands är det framförallt från EU utom Norden, Norden och USA eller Kanada 

som handeln görs. Fyra av tio konsumenter har inte handlat från utländska sajter under det 

senaste året. 

 

De flesta av alla konsumenter som handlar på utländska sajter uppgav att det beror på att 

utbudet är större där eller att varorna är billigare. Enligt svensk handel beror detta på att de 

varor som främst konsumeras via nätet stämmer bra in på denna beskrivning. Böcker, 

tidningar, CD-skivor och DVD’s finns det ett större utbud av i till exempel USA och där är 

det ofta också markant billigare att handla bland annat hemelektronik och verktyg. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION FRÅN RESULTATEN 

 

Resultatet av konsumentbeteendeundersökningen demonstreras i diagram form som återges i 

sin helhet i appendix. Analysen refereras till frågorna därifrån. 

 

5.1 Konsumentbeteende på Internet 

Varje konsument på den digitala marknaden också är en datoranvändare (Koufaris, 2002). 

Trots att undersökningen är ett litet stickprov av populationen i olika länder svarade var och 

en, d.v.s. 108 stycken, att de visste hur man använde en dator (fråga 4) och därmed en möjlig 

konsument. Enkäten delades ut för hand till 89% av respondenterna och därför var inte 

behovet av datakunskap ett krav för att kunna delta i undersökningen. Av de resterande 11% 

fylldes enkäten i direkt över internet från Sydkorea, Japan, Uganda, Tanzania, Zimbabwe och 

Rumänien, och kan därför påverka detta resultat eftersom de måste ha datakunskap för att 

fylla i enkäten (fråga 4). 

 

Med TAM kan beteendemässiga intentioner för att använda ny teknologi bestämmas genom 

att se till individens attityder gentemot teknologin, i detta fall Internet (Monsuwe, Dellaert & 

Ruyter 2004). I sin undersökning av privatpersoners användning av datorer konstaterar SCB 

att de allra flesta använder Internet regelbundet. Andelen som använder Internet regelbundet 

skiljer sig dock mellan utbildningsgrupper. 

 

Högutbildade använder Internet oftare och, enligt SCB, används det mest frekvent av 

studerande. Respondenter i vår undersökning är i åldern 16-25 år, 26% ligger bland den äldre 

gruppen och 73% ligger bland de yngre respondenter (fråga 1). Av de totala respondenterna är 

101 studerande (fråga 2). Andelen som har mellan till högre betyg är 93% (fråga 2) och det är 

större sannolikhet att de gå vidare till högre utbildning. Detta betyder att den grupp som SCB 

kom fram till att använda datorer mest är samma målgrupp som vår undersökning. 

 

Flertalet av respondenterna i undersökningen, 102 stycken av 108 surfar på nätet, vilket 

innebär att de samtidigt har tillgång till all världens domäner (fråga 5). De har också tillgång 

till en global marknad och den öppenhet som kommer med denna . 76% av respondenterna 

har dessutom en egen dator, vilket i sin tur innebär att de i större utsträckning är potentiella 

kunder för företag som har en marknadsplats på Internet (fråga 6). Det är ju enklare att handla 

om kunden har tillgänglighet till Internet dygnet runt och 54% av respondenterna köper på 

Internet för att de kan köpa på en tid som passar dem (fråga 12). De som inte har tillgång till 

egen dator, har möjlighet att använda datorer på skolan, 52%, eller familjens dator, 40% 

(fråga 6). 

 

Enligt köpbeslutsprocessen är första steget att konsumenten upptäcker ett behov eller en 

önskan som inte är tillfredsställt. Eftersom webbplatsen kan förses med banner-annonsering, 
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anpassade erbjudande och just-nu-produkter har företag stora möjligheter att på ett enkelt sätt 

locka till sig kunder på nätet. Ungdomarna kan lätt upptäcka behov hos sig själva som de blir 

påminda om när de går in på olika köpsidor. Bland respondenterna finns det ett stort intresse, 

84%, att testa nya saker,  (fråga 3). Resultatet stämmer överens med Roger’s S curve där den 

säger att ungdomar är villiga att prova nya saker och är så kallade innovatörer. 

 

Informationssökning på webbplatsen; enligt köpbeslutsprocessen, ska företaget förse kunden 

med tillräcklig och nödvändig information. Av respondenter som köper på Internet anser 60% 

att det är lätt att handla på nätet. Den näst största andelen kryssade i rutan både ja och nej, 

30% (fråga 11). Detta innebär att 90% av respondenterna inte fann några svårigheter att söka 

den information de behöver på webbplatserna. 

 

När kunden väl har hittat den relevanta informationen kommer kunden börja utvärdera de 

olika alternativen för att kunna fatta ett köpbeslut. 59% av respondenter uttryckte att de köper 

på Internet för att det är lätt att jämföra priser och 70% letar efter billigare pris (fråga 12). Det 

gör att det är lätt att utvärdera varor på nätet. 

 

Ungdomarna handlar för att de behöver något och inte pga. nöjet att handla. De utilitaristiska 

aspekterna i TAM är aktuellt i denna undersökning och inte de hedonistiska. 75% av 

respondenterna svarade att det inte köper varor på nätet för nöjes skull (fråga 12). De går 

alltså in för att köpa något motiverat. 84% vet exakt vad de vill ha när de ska köpa på nätet 

(fråga 12).  

 

Undersökningen visar att av de valmöjligheter som fanns i enkäten så köper respondenterna 

mest resor 64%, kläder 62%, elektronik 53% och böcker 48% (fråga 9). Det visar sig också att 

respondenterna, som ju är unga studerande, har egen ekonomi, endast 10 stycken skrev inget 

om hur mycket de tjänar. Detta visar på att även ungdomar som studerar har möjligheter att 

spendera pengar. 

 

Köp på nätet sker inte regelbundet. Till frågan om hur ofta respondenterna handlar svarade 

46% sällan respektive 46% någon gång då och då (fråga 10). Med sällan förklarades det som 

ett par gånger om året och med någon gång då och då förklarades det som en eller ett par 

gånger inom några månader . Frekvensen av handel är inte stor. Det finns fortfarande stor 

potential på den digitala marknaden.  

 

Som förklaring till frågan varför den andel respondenter som inte köper på Internet inte gör 

det svarade 50% att de inte hade pengar (fråga 8). Dessa respondenter kommer från Lettland 

och Zimbabwe och svaret har sin förklaring i den ekonomiska situationen i landet. Dessutom 

uttryckte flera av Afrikanerna med egna ord, en rädsla att köpa på Internet p.g.a. bedrägeri, 

fast det var inte ett hinder for alla. En annan relevant anledning till att respondenterna inte 

köper på Internet, är för att de inte är intresserade.  

 

Även på Internet är kundnöjdhet en nyckelfaktor. Enligt köpbeslutsprocessen är det viktigt att 

bygga långsiktiga och starka relationer med kunden. Bland respondenterna var 70% nöjda 
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med sitt köp och 25%, mycket nöjda (fråga 17). Procentdelen är hög i alla aspekter, kvalitet 

92%, pris 81%, service 79% och leverans 65% (fråga 18). Men, enligt Jedbratt (1999) är 

konsumenterna allt mer illojala, kräsna, köpmedvetna och oförutsägbara, vilket resultaten i 

vår undersökning inte visar. 

 

Webbplatsen behöver få kunden att känna att det är lätt och säkert att handla från företaget ur 

aspekter som t.ex. övertygande säkerhet angående betalning och prisval. Enligt Svensk 

Handel innebär betalningslösningar till utländsk sajt ett stort hinder att handla för de svenska 

respondenterna, medans i vår undersökning visade det sig att ungdomarna inte var speciellt 

oroliga för dessa delar. Det är minst andel av alternativen för anledning till köp i hemlandet, 

”Feels safer” (fråga 14). 

 

Bland respondenterna världen över visar vår undersökning att 88% köper varor mestadels i 

sitt hemland. Eftersom det fanns möjligheten att svara på fler alternativ visar det sig att ca 

60% varken köper från ett grannland eller utland (fråga 13). Undersökningen tar inte hänsyn 

till antal gånger respondenterna handlar, men istället från vilka länder varorna köps. 

Paradoxalt nog i dagens globaliserade värld finns det en ökad regional integration vid sidan av 

en allt växande styrning vilket undersökningen visar med ovanstående statisktik. 

 

Enligt Svensk Handels undersökning handlar majoriteten av alla konsumenter på utländska 

sajter på grund av att utbudet där är större eller att varorna är billigare. Detta beror med största 

sannolikhet på att de varor som främst konsumeras via nätet stämmer bra in på denna 

beskrivning. Böcker, tidningar, CD-skivor och DVD finns det ett större utbud av it till 

exempel USA och där är det ofta också markant billigare att handla bland annat 

hemelektronik. Detta kan vi stödja i vår egen undersökning som visar att av de 40% som 

köper från utlandet (fråga 13) finns det två främsta anledningar: priset är lägre 64% och 

utbudet är större 61% (fråga 15). 

 

Med regionalism avses en sammansättning idéer som stöder ett regionalt projekt (Wiik, 

2000). I vår undersökning bestäms regionalism som hemlandet. De flesta respondenter, 80 

stycken, har handlat på Internet någon gång i hemlandet. Därefter har respondenterna angett 

grannland, 34 stycken och utland, 35 stycken (tabell 4.1). En jämförelse av hur många som 

köper i hemlandet av respondenterna i olika världsdelar visar att: Asien 10 av 12, Östeuropa 9 

av 19, Nord Amerika 28 av 33, Europa 33 av 38, och Afrika 0 av 3 (tabell 4.1). Alltså de 

flesta oavsett världsdel väljer att köpa regionalt. I Svensk Handels undersökning har det också 

gjorts beräkningar för att ta reda på svenskarnas näthandel på utländska sajter. Resultatet visar 

att denna fortfarande ligger på relativt låga nivåer. Trots att näthandeln är global agerar 

konsumenterna fortfarande lokalt och handlar gärna från sitt eget land eller möjligtvis från 

sina grannländer. Detta stämmer överens med resultatet i vår undersökning. 
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5.2 Håller gravitationsmodellen? 

 

Gravitationsmodellen består av ett antal olika delar och i vår undersökning har inte tagits med den 

delen där jämförelser görs av BNP och summan av handel mellan länder. Däremot fokuserar 

undersökningen på ett antal ytterligare ekonomiska och politiska faktorer som har betydelse. Av 

respondenter som bara handlar i hemlandet angav den största delen, 41% att den främsta 

anledningen till handel hemma var på grund av att de inte behöver betala några extra avgifter för 

tull eller valutaväxlingar (fråga 14). Detta stöds av Svensk handels undersökning som kommer 

fram till samma resultat i handel mellan Sverige och USA. Trots att USA hade gott om nätbutiker 

och låg dollar hölls konsumenterna tillbaka av tullar. Om konsumenten behöver betala för tull och 

valutaväxlingar dras de till att handla från sitt hemland. 

 

Enligt vår undersökning så har 37% av 91 respondenter köpt från ett grannland och 40% har köpt 

något från ett land längre bort (fråga 13). Det visar sig att gemensam landsgräns inte ger någon 

direkt inverkan för handeln grannländerna emellan med det urval av produkter som anges i vår 

undersökning, eftersom det var ungefär lika stora delar som köpt från ett grannland som från ett 

land längre bort. Svensk handels undersökning av liknade produkter visade att trots att all världens 

butiker finns till förfogande så är det ändå främst från våra grannländer som konsumenterna väljer 

att handla. Detta kan inte tydas i vår undersökning och motsäger då gravitationsmodellen. 

 

Nyregionalism är en term som avser subregionalt samarbete, dvs. projekt där delar av nationer 

samarbetar med delar av andra nationer för ett gemensamt mål (Stubb & Underhill, 2000). I vår 

undersökning refererar vi till två sådana regioner, nämligen EU och NAFTA där man exempelvis 

sänkt eller tagit bort tullar och andra handelshinder för att underlätta handeln. Bland 

respondenterna i vår undersökning tillhör de europiska och östeuropiska länderna EU. Det visar sig 

att trots avtalet köper 74% av respondenterna i dessa regioner i sitt hemland. Mellan Kanada och 

USA finns NAFTA handelsavtal. Här visar det sig att kanadensare handlar mycket från USA 

medan amerikanare inte handlar i samma utsträckning av Kanada (tabell 4.1). 

 

Något som undersökningen också visar är att säkerhet och igen kännande, förvånansvärt nog inte 

var de främsta anledningarna till ett köp i hemlandet (fråga 14). Det var 28% av respondenterna 

som svarade att dessa faktorer inte hade någon betydelse, vilket var fler än de som tyckte att dessa 

var viktiga faktorer. 

 

Av respondenter som köper i ett grannland men inte i utlandet uttryckte 40% att faktorer som 

gemensamt språk och kultur med ett närliggande land inte var orsakerna till deras köp. Hela 50% 

svarade att närheten till grannlandet inte var en övervägande faktor. Länderna detta gäller är 

Sverige, Tyskland, Österrike, Kanada och Lettland. Detta motsäger gravitationsmodellen som 

säger att dessa faktorer ger positivare effekt på handeln mellan grannländer än med andra länder. 
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6 SLUTSATS 

 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om det finns ett gemensamt handelsmönster på 

den digitala marknaden bland ungdomar i världen och om de, trots deras nyfikenhet 

fortfarande handlar mest regionalt eller om deras beteende är präglad av ett globalt agerande.  

 

I första hand handlar det om att få en förståelse för den miljö som påverkar handelsmönstret 

bland ungdomarna. Populationen vi studerade samt informationen vi samlade in från både 

Statistiska centralbyrån och Svensk handel visar att det finns stor kännedom om hur man 

använder sig av en dator oavsett vart i världen man bor. Många har egna datorer och det finns 

ett intresse att testa nya saker. 

 

Finns det ett gemensamt mönster av internethandel över gränserna? 

Utifrån TAM (Technology Acceptance Model) upptäckte vi att även om den hedonistiska 

aspekten förekommer bland respondenterna är handel på Internet av utilitaristiska skäl. Det 

finns en specifik anledning till handlandet – ett billigare pris och det är något specifikt man 

vill ha. Vår undersökning visar även att det finns ett gemensamt mönster i det som köps: 

resor, kläder, elektronik och böcker. Detta handelsmönster gäller såväl inom det egna landet 

som på utlandet. Störste anledningen till att inte handla var av ekonomiska skäl och detta vara 

mest bland de fattigaste länderna.  

 

Med hjälp av köpbeslutsprocessen förstår vi att det finns både ett globalt agerande och 

regionalt tänkande hos populationen på den digitala marknaden världen över. Respondenterna 

uttryckte att när ett behov upptäckts söker de information på Internet och gör en utvärdering. 

Det upplevs som relativt enkelt att hitta på webbsidorna och positivt att kunna jämföra priser 

när som helst och var som helst. Dessutom oavsett om respondenterna köpte i hemlandet eller 

utlandet, verkar de flesta vara nöjda med sitt köp. De flesta känner ingen direkt oro att köpa 

från utländska sajter. 

 

Är den digitala marknaden präglad av regionstänkande eller globalt agerande? 

Av respondenterna som handlar utanför det egna landet är det lika stora delar som handlar 

ifrån grannlandet som från utlandet. På den digitala marknaden verkar det som den 

gemensamma landsgränsen inte har någon större betydelse för handel. Detta säger emot 

gravitationsmodellen, där den gemensamma landsgränsen ger positiv effekt på handeln. Det 

globala agerandet verkar vara oberoende avståndet det egna landet. 

 

Av de svarsalternativ vi hade till frågan om varför man bara handlade från det egna landet, 

svarade den största andelen att tullar eller valutaväxlingar var ett hinder. Detta stöds av 

Svensk handels undersökning som visade att trots att USA hade gott om nätbutiker och låg 
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dollar hölls konsumenterna tillbaka av tullar. Här ser vi att den barriären fortfarande är en 

faktor vid internethandel och skapar ett regionalt tänkande. 

 

Utöver hemlandets eget språk är de flesta hemsidor uppbyggda på det gemensamma språket, 

engelska. Språket som kan vara en barriär för handel utanför det egna landet upplevs inte som 

ett hinder på den digitala marknaden. Här kan vi konstatera att eftersom vår undersökning är 

skriven på engelska är inte detta ett hinder för vår population. 

 

För att sammanfatta utfallet av vår undersökning fann vi att det finns stöd för både ett 

regionstänkande och ett globalt agerande i teorierna om konsumentbeteende och teorin om 

gravitationsmodellen. Vidare har vi fått förståelse för att regionalism förstärker globalisering. 

Internethandel kommer indirekt att över tiden främja mer enhetlighet i kundernas beteende 

över nationsgränserna. Tonvikten ligger på att hitta likheter snarare än skillnader. 

Standardiserade marknadsundersökningsverktyg kommer att behövas. Geografisk 

segmentering kommer sannolikt att ge vika för livsstil segmentering.  

 

6.2 Självkritik 

Det vi kan ställa oss kritiska till i undersökningen är främst generaliseringen av resultaten, 

eftersom antalet respondenter från de olika nationaliteterna varierade. Men utefter de 

förutsättningar vi hade, och den korta tiden som svaren skulle skickas tillbaka på, så anser vi 

att generaliseringen lyckats relativt väl i uppsatsen. Dessutom, kan tolkningen av 

enkätfrågorna och det engelska språket, som inte var modersmål för alla respondenter, ha 

påverkat svaren. 

 

Vi fick inte riktigt den respons vi ville utav de länder som vi skickade enkäten till. Det visade 

sig att flertalet av kontakterna hade lov. Så skall man göra en liknande studie igen, 

rekommenderas att kontrollera traditionerna i landet innan enkäten beräknas fyllas i. Nu hade 

vi tur att finna respondenter från olika nationaliteter på en internationell skola som var på 

besök här i Sverige. De kunde svara på enkäten och därmed komplettera utfallet av antal 

respondenter. De personer som används till undersökningen anser vi är relevanta och 

representerar det generella samhället, vilket stärker både reliabiliteten och validiteten. 

 

6.3 Rekommendationer 

Efter genomgången studie har vi några rekommendationer till företag som arbetar med 

marknadsföring på den digitala marknaden. Som företagare, när man sitter och funderar över 

sin internethandelsida bör man tänka glokalt. Det vill säga, samtidigt som det är viktigt att 

snappa upp de globala influenserna som finns i samhället, måste man värna om sin lokala 

identitet. Vår rekommendation till marknadsförare och företagare efter denna uppsats är att ta 

lokalt och globalt tänkande och kombinera detta till ett agerande och skaffa sig nätverk och 

kunder ute i den stora vida världen. 

 

Dessutom vill vi föreslå att ett sätt att nå en större marknad är att göra en liknande 
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undersökning som vi har gjort på just en specifik målgrupp och i flera olika världsdelar. Detta 

för att komma fram till vad som är till exempel gemensam smak, agerande och livsstil för att 

sedan anpassa sin internethandelssida efter det gemensamma mönstret mellan människorna i 

de olika världsdelarna.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Individuella reflektioner av Teresa Rilling 

 

Metodkunskap 

Idén till uppsatsen utformades utifrån en observation. Redan i slutet av första terminen 

började Ann-Sofie och jag bolla idéer fram och tillbaka om vad som skulle vara roligt att 

undersöka närmare i ett examensarbete. Det var dels teorier i de olika kurser men också 

kopplat till egna erfarenheter, det vi läste i tidningsartiklar och hörde på radioprogram. Dessa 

olika faktorer påverkade den slutliga frågeställningen i vår uppsats. Men, anledningen till 

varför vi bestämde oss för just observationen om ungdomarnas handelsmönster på Internet var 

vetskapen om att det gick att genomföra en kvantitativ undersökning av populationen runt om 

i världen på grund av de kontakterna både Ann-Sofie och jag hade. 

 

Jag hade flera diskussioner med mina barn som är i den åldern och de var mer än villiga att 

visa mig var de handlade, hur de gick tillväga och förklarade de fördelar som de upplevde 

med Internethandel. Ann-Sofie och jag började läsa om andras uppsatser och artiklar på nätet 

och där, bland annat, hittade jag SCB:s artikel ”Handla på nätet”. Jag tog kontakt med 

författaren och fick hjälp med ytterligare material. Detta gav vår observation stöd och en 

trovärdighet. Här vill jag lägga till att detta är min del av arbetet. Ann-Sofie var lika aktiv med 

att söka material som vi har använt oss mycket av i vår uppsats. 

 

Datainsamlingen gick fram relativt bra men när enkäten var färdigskriven och skulle skickas, 

upptäckte vi att många länder hade lov just då och några av våra kontakter kunde inte få tag i 

respondenter inom den tidsram vi angav. Detta löste vi genom att ta kontakt med en 

internationell skola där eleverna vistas för bara en halvårsperiod.  

 

Sammanställning och utvärdering av materialet var väldigt tidskrävande. Vi satt tillsammans i 

flera dagar och överförde svaren till en excel fil som vi sedan gjorde diagram och analys av.  

Processen var arbetssam men också spännande vilket gav energi att fortsätta. Det var härligt 

att se resultatet. 

 

Faktakunskaper 

Under utbildningsgång har vi läst många olika teorier i både ekonomi och marknadsföring. 

Efter mycket diskussion och läsande bestämde vi oss för Gravitationsmodellen, Roger’s S 

Curve och Köpbeslutsprocessen. Vi började med kurslitteraturen, tittade på hänvisningen till 

vidareläsning och sökte information på biblioteket och Internet. 

 

Under forskningsgång upptäckte jag att det fanns en hel ny dimension till konsumentbeteende 

på den digitala marknaden som inte finns i den traditionella. Vidare insåg jag att de externa 

faktorerna i gravitationsmodellen hängde ihop med globalisering och regionalism. Det fanns 
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mycket skrivit om dessa ämnen och då blev arbetet att sortera igenom detta för att kunna ta 

med det som var relevant till vår uppsats. Å ena sidan kändes det som man läste och läste för 

att bara ta med några få meningar, å andra sidan kändes det som kunskapen var värdefull att 

ha en djupare förståelse i inför framtiden. 

 

Färdighetsutveckling 

Att sätta sig in i hur man skriver en uppsats var bland de viktigaste färdigheter i hela 

processen för mig. Innan var projektarbeten alltid utdelad och det kändes enkelt. Men, ett 

självständigtarbete är väldigt annorlunda eftersom det krävs att man få själv bestämma sig för 

vad som är syftet med uppsatsen, hur man utforma och lägga ihop den på ett formellt sätt. 

Steg för steg upplevde jag hur det växte fram och hur jag mognade i förmågan att utvärdera, 

vara kritiska och samarbetsvilliga. 

 

Ett annat område där jag utvecklades var i språket. Mitt modersmål är engelska, vilket 

upplever jag som positiv, men i processen att skriva uppsatsen på svenska har jag formulerat 

text, förkastat den, skrivet om den, ändrat den, kollat igenom innehållet, grammatiken, 

ordförrådet, strukturen, och formatet.  

 

Sedan utvecklades jag i kunskapen om hur man skriva en enkät och analysera insamlade 

material. När det gäller skrivandet av enkäten tänker jag både på innehållet men också på 

utformningen. Med analyserande av insamlade material menar jag processen att överföra data 

in i diagram och sedan till text. 

 

Sist vill jag nämna den färdighet i att jobba tillsammans i projekt. Jag har utvecklats i förmåga 

att ta hänsyn till andras tyckande och att ta vara på deras kunskaper samtidigt som jag har lärt 

mig att kunna få fram det jag tycker och önskar i ett projektarbete. 

 

Förståelseutveckling 

Jag har fått en djupare förståelse för dels skrivandet av en text, men också för ämnet vi valde. 

Under arbetsgång har jag förstått hur man kombinera teorier med empiri för att sedan kunna 

dra slutsatser och lägga fram en rekommendation. Detta kommer jag att använda mycket i 

skrivandet av projekt framöver. Dessutom ser jag hur viktigt det är att hålla den röda tråden 

genom projektet. 

 

Angående ämnet vi valde har jag fått en djupare förståelse för marknadsföring på den digitala 

marknaden. Den marknaden har otrolig potential ur ett glokalt perspektiv. Människor runt om 

i världen har gemensamma behov som utilister och hedonister. Vi har inte tittat på hur 

marknadsföring ska anpassas på olika kulturer men är mycket medvetna om den 

problemetiken, särkilt efter påminnelsen vi fick när det gäller olika lov tider.  

 

Arbetsförhållande 

Som nämnt tidigare, att arbeta med andra är både en utmaning och berikande. Jag skulle vilja 

säga att Ann-Sofie och jag har utvecklat en förståelse för varandra – hur vi tänker och reagera. 

Jag tycker vi har kompletterat varandra på det sättet att där jag är kanske för noggrann och 
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kommer alltid med förändringar, Ann-Sofie har varit grundat i teorier och frågesatt hur och 

varför. 

 

Vi har diskuterat och bollat i många timmar och sedan när vi har kommit överens och bestämt 

oss för något, har vi sett nya vinklar och ändrat om allt. Ibland har den ena varit trött och 

ibland den andra, men under hela tiden har vi burit och uppmuntrat varandra.  

 

Rent praktiskt har jag kanske skrivit mycket av uppsatsen eftersom Ann-Sofie har fått barn 

och är nyblivande mamma, men hon har alltid bidragit och varit med under hela processen. 

Hon ser saker som inte jag hade kunnat i ett självarbete. Uppsatsen vi har skrivit är ett 

gemensamt projekt som vi både är nöjda med.  
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Bilaga 2 

Individuella reflektioner av Ann-Sofie Warnström 

 

Metodkunskaper 

Den typ av metod vi använt för undersökningen, kvantitativ tvärsnittsstudie har varit 

spännande. Det jag har lärt mig bland annat är vikten av att skriva exakt formulering på frågan 

utefter det som man vill ha svar på, eftersom allt grundar sig på detta i uppsatsen. Teresa och 

jag utgick ifrån teorier och problemformulering när vi skrev frågorna. Men efter detta gjorts 

klart, kompletterades uppsatsen med ytterligare teorier som rörde mer specifikt 

internethandel. Det kanske hade varit bra om dessa varit med från början innan vi skrev ihop 

enkäten, för en mer specifik utformning mot internethandeln. Men jag tycker ändå att vi 

lyckats bra, och vi har kunnat använda oss av de frågor vi ställde till analysen och slutsatsen i 

undersökningen.  

 

En sak vi lärt oss är att noga kontrollera att respondenterna har ledig tid för att fylla i enkäten, 

så att de inte som i vårt fall, hade lov. Det beror ju också på hur lång svarstid respondenten 

har. I vårt fall hade de ju bara två veckor på sig. I en kvalitativ studie är det nog lättare ur 

denna aspekt, då det är färre respondenter involverade, och de man ju kontakt med i förväg på 

ett annat sätt. Det var nyttigt att lära mig de olika delarna som ska vara med i metoddelen, för 

att kunna slutföra en studie. 

 

Faktakunskaper 

Det har varit en utforskande resa i internetvärlden! Insikter vi fått är bland annat att internet 

som handelsplats har helt andra förutsättningar än vad traditionell handel har. Genom 

undersökningen fick vi reda på att nästan alla har handlat något på Internet. Då förstår man 

vilken potential det har för företag. Det insåg jag inte riktigt vidden av innan. Att internet har 

en annan köpprocess än den traditionella var också intressant att lära. Det är ju mycket 

enklare att jämföra varor och priser på Internet än vanliga butiker. 

 

Globalismen och regionalismen var intressant att lära. Det är viktigt att ha en egen identitet 

regionalt för att kunna ta till sig den globala världen och kunna marknadsföra sig utomlands. 

Annars är det nog lätt att försvinna i mängden . Ett företag måste veta vilka de är och veta 

exakt vad de vill innan de ger sig ut internationellt.  

 

Ungdomar världen över har samma sätt att närma sig teknik och deras köpvanor var väldigt 

lika i de olika länderna. Det är intressant ur ett globalt perspektiv när affärskontakter tas runt 

om i världen. Människor är olika och har olika traditioner och vanor runt om i världen, men i 

vissa aspekter ändå så lika. Det får man inte glömma av i marknadsföringen. 

 

Färdighetsutveckling, förståelseutveckling 

En del kunskaper i marknadsföring på ett globalt plan är något som jag tagit till mig. Vidare 

har färdigheter utvecklats i att formulera och skriva en enkät, och hur man sedan skall 

analysera svaren. Det var nästan det som var allra svårast i uppsatsen. Det var svårt att dels 

tolka svaren,.tex. vad betyder att 38 % tyckte si och 41% tyckte så. Kan vi dra slutsatser av 
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det?. Det är inte enkelt med statistik. Att tolka den och sedan skriva slutsatser av det var svårt. 

En insikt om att det är lätt att förvanska sanningen och förbättra, försämra en statisktik har jag 

fått en insikt om. Det beror ju faktiskt mycket på hur den som sätter ihop summeringen tolkar 

svaren. 

 

Att koppla och jämföra redan skrivna undersökningar till en egen forskning och sedan dra en 

slutsats från det var intressant och lärorikt. Det är något som jag också kommer att ta med mig 

ut i arbetslivet 

 

Att skriva en uppsats och föra ner på ett papper är en sak. Men sedan skall ju denna 

information förmedlas till läsare. Då är det ju viktigt att tänka på dels hur man formulerar sig 

och stavar rätt. Vidare hur man lägger upp en uppsats på ett logiskt sätt med rubriker, så att 

det blir en röd tråd igenom hela undersökningen. Detta är viktigt att tänka på för att få den att 

verka intressant att läsa. Något som vi också ställdes inför var, vem skall läsa, är det 

yrkesarbetare inom samma område som oss, inom företagsekonomi? Eller är det vem som 

helst, utan dessa kunskaper? Det är ju viktigt att ha med sig, för det influerar språket som 

används i skrivandet. 

 

Arbetsfördelningen 

Analysen har vi arbetat mycket med hela tiden tillsammans, och vi har tagit med och tagit bort 

information, dragit paralleller med teorierna, för att till slut dra slutsatser. Ovanstående 

tillsammans med den röda tråden, formuleringar, reflektioner och rekommendationer är 

kanske det som jag bidragit mest med. 

 

Utav de empiriska referensramarna har jag bidragit med Svensk handels undersökning. Där 

har jag skrivit om de viktigaste slutsatserna i denna utifrån vår uppsats syfte. Detta för att 

kunna dra paralleller och se vad som skiljer sig från vår forskning och deras. Det kändes 

viktigt att bara ta med sådant som är relevant för vår undersökning. 

 

Jag fick barn i våras, varför Teresa bidragit mest med den praktiska delen. Vi har kompletterat 

varandra och haft roligt samtidigt. Den färdighet som den ene varit svagare i har den andre 

bidragit med. Genom att vi lyssnat på varandra och tagit till sig den andres positiva och 

negativa kritik så har vi lyckats få ihop en riktigt bra uppsats tycker vi! 
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APPENDIX 
 

1. What is your gender and age? 

Female       57     53% of 108 responses 

Male       51     47% of 108 responses 

Age 16-20     79    73% of 108 responses  

Age 21-25     28    26% of 108 responses 

 

 

2. What grades do you get in school? 

 

 

Figure 2: Level of education among target group 

 

% taken from 101 responses. 

 

above average 56st 55% 

average 38st 38% 

below average 7st 7% 

  

 

 

3. Do you like to try new things? 

yes 91  84% of 108  responses 

no  9 08% of 108  responses  

 

 

4. Do you know how to use a computer? 

yes 108 100% of 108 responses 

no     0     0% of 108 responses 

 

 

5. Do you surf on the internet? 

yes 104  96% of 108, those who use a computer 

no     3  03% of 108, those who use a computer 
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6. Whose computer do you use? 

 

 

It is possible to choose 

several different alternatives. 

% taken from 108, those who 

use a computer. 

Own computer 76% 

School computer 52% 

Family computer 40% 

 

Figure 3: Communication Chanel 

 

 

 

7. Have you ever bought anything over the internet? 

yes  91 84% of 108, those who use a computer 

no 16 15% of 108, those who use a computer 

 

 

8. Why have you never bought anything over the internet?  

 

 

Figure 4: Reason for not buying over the internet 

It is possible to choose 

several different 

alternatives. % taken 

from 16, those who have 

not bought over the 

internet. 

No money 50% 

No interest 31% 
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9. What did you buy? 

 

 

Figure 5: Purchased items over the internet 

 

It is possible to choose 

several different 

alternatives. % taken 

from 91, those who 

have bought over the 

internet. 

 

Travel 64% 

Clothes 62% 

Electronics 53% 

Books 48% 

 

 

10. How often do you buy from the internet? 

seldom  42 46% of 91, those who buy over the internet 

occasionally 42 46% of 91, those who buy over the internet 

often    9 10% of 91, those who buy over the internet 

 

 

11. Do you think it is easy to buy over the internet? 

yes  59 60% of 91, those who buy over the internet 

no    2 02% of 91, those who buy over the internet  

yes/no  27  30% of 91, those who buy over the internet 
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12. Why do you buy over the internet? 

 

 

Figure 6: Reason for buying over the internet 
yes – top line (light blue) 
no - bottom line (dark blue) 

   

It is possible to choose 

several different 

alternatives. % taken from 

91, those who have bought 

over the internet. 

 

Something special 84% yes 

Cheap 70% yes 

Compare prices 59% yes 

Shop when suits 54% 

Fun 74% no 

Interesting 48% no 

 

 

13. From which country do you buy from over the internet? 

 

 

Figure 7: Location of purchase 
yes – top line (light blue) 
no -  bottom line (dark blue) 

It is possible to choose several 

different alternatives. % taken 

from 91, those who have 

bought over the internet. 

Home 88% yes, 13% no 

Neighbour 37% yes, 67% no 

Distant 40% yes, 61% no 

 

 

Tabell 4.1 Detailed list of responses per country 

 

PurchasingPattern Kor Jap Uga Tan Zim Lat Rom Can USA Eng Den Net Aus Ger Swe 

Buy home 7 3   0 6 3 15 13 1  2 3 10 17 

Not buy home 1  1 1  4  2   1  1  1 

Buy neighbor 2    0 2  11 1 1   3 5 9 

Not buy neighb 6 3 1 1  8 3 6 12  1 2 1 5 12 

Buy distant 2 1 1 1 0 8  7 2 1 1  1 4 7 

Not buy distant 6 2    2 3 10 11   2 3 6 11 
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14. If you only buy from your home country, over the internet – why? 

 

 

Figure 8: Reason for purchasing within the country 
yes – top line (light blue) 
no - bottom line (dark blue) 

It is possible to choose several 

different alternatives. % taken from 

80, those who have bought from 

home country. 

 

No customs/exchange 41% yes 

Faster delivery 37% yes 

Know what one gets 28% no 

Feels safer 28% no 

 

 

 

15. If you buy from outside your country, over the internet – why? 

 

 

Figure 9: Reason for purchase outside the country 
yes – top line (light blue) 
no - bottom line (dark blue) 

It is possible to choose several 

different alternatives. % taken 

from 70, those who have 

bought from outside the home 

country. 

 

Cheaper price 64% yes 

Hard to find product 61% yes 

Better quality 59% no 

Fun with foreign 49% no 

Know someone there 47% no 

 

 



32 

 

 

 

16. If you buy from a neighbouring country but not a distant country, over the internet – 

why? 

 

 

Figure 10: Reason for purchase in neighbouring country 
yes – top line (light blue) 
no - bottom line (dark blue) 

It is possible to choose several 

different alternatives. % taken 

from 30, those who have bought 

from a neighbouring country 

over the internet. 

 

Similar culture 40% no 

Similar language 40% no 

Closer to home 50% no 

 

 

 

 

 

17. Were you satisfied with what you bought? 

 

 

Figure 11: Purchase satisfaction 

% taken from 89 responses. 

 

definitely 25% 

mostly 70% 

a little 4% 

not at all 1%  
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18. In what way were you satisfied? 

 

 

Figure 12: Reason for satisfaction 
yes  – top line (light blue) 
no - bottom line (dark blue) 

It is possible to choose several 

different alternatives. % taken 

from 91, those who have bought 

over the internet. 

 

service 79% 

quality 92% 

price 81% 

delivery 65% 

. 

 

 

19. Are you the one who paid for what you bought? 

yes 73 80% of 91, those who buy over the internet 

no 19 21% of 91, those who buy over the internet 

 

 

20. Have you ever sold anything over the internet? 

yes 23 21% of 91, those who buy over the internet 

no 70 65% of 91, those who buy over the internet 

 

 


