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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar hur pass internationella konsumenter är när de handlar på internet. 

Ursprungsland och språk är attribut som kommer studeras närmare samt vilken inverkan dem har på 

konsumenter när de gör sina inköp på internet. Teorierna togs fram för att få en vetenskaplig grund 

till ämnet, där förklarades dem olika begrepp. För att få svar på våra frågor genomfördes en 

enkätundersökning som skickades ut till studenterna på Mälardalens Högskola.  I metoden visas det 

tillvägagångssättet, det för att underlätta för dem andra som vill studera liknande ämnen i framtiden. 

Vi analyserar respondenternas svar samt diskuterar kring de utvalda frågorna från 

enkätundersökningen. Där dras det kopplingar mellan frågeställningen, empirin och teorin.  Med 

hjälp av resultatet i arbetet kan slutsatserna sammanställas. Där iakttas det hur pass internationella 

konsumenterna är när de handlar på internet, samt hur de blir påverkade av ursprungsland och språk 

när de gör sina inköp. 

 



 

 

 

 

Titel: Internationaliseringen på Internet – Ursprungslandets & språkets betydelse vid 

köp på internet 

Seminariedatum:  2011-06-14 

Akademin:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens Högskola 

Kurs:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp 

Författare:  Astrid Proper & Mai Truong 

Handledare:  Cecilia Lindh 

Examinator: Anna Byström  

Frågeställning: Hur pass internationella är konsumenterna på internet, när det gäller 

produktens ursprungsland och språk? 

Syfte:  Syftet med vår uppsats är att ta reda på i vilken utsträckning konsumenterna är 

internationella när det kommer till produktens ursprungsland och språk på 

internet. Vi vill se hur internationella Mälardalens Högskolas studenter är 

gentemot utländska produkter respektive webbsidans språkval.  

Metod: Vi valde att samla in vår primärdata genom en enkätundersökning,  därmed 

valdes en kvantitativ studie. Genom resultatet ska enkätundersökningen 

analyseras med hjälp av teorin. 

Slutsats: De respondenter som har deltagit i enkätundersökningar har skilda meningar 

angående produktens ursprungsland samt hur pass internationell 

internethandel är. Respondenter säger emot sig själva i enkätundersökningen, 

vilket tyder på osäkerheten de känner inför den internationella marknaden. 

Produktens ursprungsland har till viss uträckning betydelse för 

respondenterna, men inte tillräckligt mycket för att avgöra deras köpbeslut på 

internet. Många handlar på internet i dag, men enkätundersökning visar att 

internethandel är långt ifrån att kunna ersätta den fysiska butiken.  

Nyckelord: Internationalisering, Ursprungsland, Språk, Internethandel, Image och Psykisk 

distans.  

 



 

 

 

Abstract 
 

Title: The internationalization of the Internet – the importance of the country of 

origin & language in the purchase on the Internet. 

Seminar date:  2011-06-14 

Institution:  Mälardalens Högskola, Institution for sustainable society and technology 

Course: Bachelor thesis in Business Administration 

Authors:  Astrid Proper & Mai Truong 

Advisor:  Cecilia Lindh 

Examinor: Anna Byström 

Issue:  How international are the consumers on the Internet, in terms of product 

country of origin and language? 

Purpose:   The purpose of our essay is to determine the extent to which consumers are 

international when it comes to products country of origin, and language on the 

Internet. We want to see how international Mälardalen University students are 

in relation to foreign products and web page language. 

Method: We chose to collect our primary data through a survey, thereby was a 

quantitative study chosen. Through the survey results were analyzed by using 

the theory. 

Conclusion: The respondents, who participated in the survey, had different opinions on the 

product's country of origin and how international Internet shopping is. 

Respondents contradict themselves in the survey, which indicates the 

uncertainty they feel about the international market. Origin of the product has 

to a certain extent a meaning for respondents, but not enough to determine 

their buying decisions on the internet. A lot of people shop on the internet 

today, but the survey shows that Internet shopping is far from being able to 

replace the physical store. 

Keywords: Internationalization, Country of Origin, Language, Internet shopping, Image 

and Psychic distance. 
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1. Bakgrund 

Här nedanför följer en snabb inblick i vad som ska undersökas samt syftet till varför denna studie 

genomfördes. Informationen som ges i bakgrunden till problemet ska undersökas genom arbetes 

gång.  Frågeställningen kommer presentera för att visa läsarna vad målet är med undersökningen till 

kandidatuppsatsen. 

 

Dagens internationella handel motsvarar begreppet ”handel och sjöfart” som användes för att 

beskriva handel mellan olika länder för årtusenden sen. Begreppet ”handel och sjöfart” kom till 

genom att all transport skedde främst till sjöss. De viktigaste handelsvaror som transporterades på 

de stora sjövägarna var salt, tjära och metaller. Anledningen till att länder driver handel med 

varandra grundades i att både länderna har ett gemensamt intresse för en byteshandel. Både 

länderna vill byta till sig något som de själva inte har, vilket leder till att de får saker som de inte 

själva kan producera i hemlandet.  Idag finns det flera sätt att transportera varor, samt att utbudet av 

handelsvaror har ökat för konsumenterna. Ordet export och import används dagligen för att beskriva 

den internationella handeln mellan olika länder. Handel har medfört positiva fördelar, exempelvis blir 

priset lägre på en del varor på grund av ökad specialisering i produktionen.  Handeln har även 

medfört en ökad kunskap, samt en djup förståelse för andra kulturer. Andra fördelar med dagens 

teknik och kommunikation är att produkter lättare kan förflytta sig mellan kontinenter för att 

tillfredsställa konsumenternas behov. Dock blir den personliga kontakten ersatt av telefon, fax och 

internet. (Holmvall och Åkesson, 2010) 

När konsumenter handlar på internet är det viktigt för dem att veta produktens egenskaper, som i 

slutändan kan avgöra ett köp. En egenskap kan till exempel vara vad produkten har för pris, 

fraktavgift och betalningsmedel. Andra egenskap som kan påverka konsumentens köp är produktens 

ursprung och språk. Produktens ursprung kan förklaras på två sätt, den första förklaringen är det land 

som produkten är tillverkad i samt producerad ifrån. Den andra förklaring är i vilket land produkten 

marknadsförs. Dessa förklaringar brukar konsumenten blanda ihop och se dem som ett gemensamt 

attribut. I det här fallet talas det om produkten som är tillverkad i varje enskilt land, där det namnges 

som produktens ursprungsland. (Al-sulaiti & Baker, 1998) 

Idag har försäljningen på internet fått många namn, webbsidor, webbshopp, internet butik och e-

butik. Alla dessa namn har samma betydelse, nämligen en samlingsplats där du kan sälja dina 

produkter till vem som helst, var som helst och året om. I vårt arbetes gång har vi valt att använda 

oss av ordet webbsidor för att beskriva den samlande platsen för försäljningen av produkter på 

internet. Många nya företag utnyttjar möjligheten inom e-handel för att nå ut till flera kunder runt i 

hela världen. Företag som har funnits länge på marknaden, har nu tagit ett steg längre och börjar 

med nätförsäljning för att komplettera sin fysiska försäljning. De andra företaget som annars inte 

skulle ha kunnat existera, började nu tjänar pengar på grund av e-handelns utveckling. Det visade sig 

att nästan alla människorna använder internet idag för att söka efter information. Enligt Google 

söksidan är det 91 % av konsumenter som använder deras söksida för att leta efter information om 

varor och produkter innan de göra sina köp på internet. Vilket säger att kunderna finns på 



2 

 

webbsidorna och därför bör även företagets produkter finnas tillgängliga där. 

(www.granatwebbyra.se) 

 

1.1 Problemformulering 

De senaste åren har internethandel fått en snabb utveckling, blivit en trend som håller i sig och fått 

sitt fäste i konsumentens liv (Lindstedt & Bjerre, 2009). Anledningen till detta är att webbsidans 

information blivit råvaran i dagens industri. Idag lägger företag mer energi och kapital på att 

framställa produkter som är anpassad för enskilda kunder, istället för att ta fram en produkt som 

passar alla konsumenters behov. Vilket gör det naturligt att fokus ligger mest på produkten och dess 

marknadsutveckling, support och service för att få konsumenten att köpa produkten. Den nya 

internettrenden har medfört att företag har blivit mer beroende av informationsflödet mellan olika 

parter. Tillverkningen av en produkt sker hos olika underleverantörer runt om hela världen, men 

marknadsansvar och produktutveckling måste däremot vara på ett ställe. (Exportrådet, 1999, s. 250) 

Internet har blivit en kommunikationslänk mellan konsumenten och data, där säljare och köpare kan 

kommunicera med varandra. Internet ger konsumenten möjligheten att nå ut till en global marknad 

och ger samtidigt företag chansen att nå fram till alla kunder i hela världen. (Exportrådet, 1999, s. 

252-254) Detta ger konsumenten en större möjlighet att handla utanför hemlandets gränser, vilket 

gynnar båda konsumenten och företag emellan. Båda parter tjänar på att utbyta tjänster med 

varandra.  

Enligt Bilkey & Ness (1982) som har flera empiriska undersökningar och observationer om att 

produktens ursprungsland påverkar uppfattningar när det gäller produktens kvalitet.  Kan en del 

produkter som är tillverkade från ett land ger konsumenten en uppfattning om dess kvalitet. 

Konsumenten kan bilda olika uppfattningar om en produkt när det står ”made in” på produkten. 

(Bilkey & Ness 1982) 

Vi tycker att detta område är intressant, eftersom ämnet är nytt och aktuellt. Många konsumenter 

använder sig av den elektroniska köpvägen, för att göra sina inköp av produkter. Även internethandel 

utanför hemlandets gränser skapar flera valmöjligheter och ger ett större utbud för konsumenterna. 

 

1.2 Frågeställning 

Hur pass internationella är konsumenterna på internet, när det gäller produktens ursprungsland och 

språk? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på i vilken utsträckning konsumenterna är internationella när 

det kommer till produktens ursprungsland och språk på internet. Tanken är att se hur dessa två 

attribut kan integrera med konsumenternas tänkande, som därefter leder till ett köp på en webbsida. 

Därför kommer vi att göra en enkätundersökning på studenterna från Mälardalens Högskolan, för att 
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titta på deras attityder gentemot utländska produkter respektive webbsidans spårkval. Genom 

undersökningen skapas en uppfattning om hur internationaliseringen kan påverka konsumenterna på 

internet.  

 

1.4 Avgränsningar 

Internethandeln är ett brett område, därför kommer vi att avgränsa oss till att titta på 

internationaliseringen gällande produktens ursprung samt språkvalet på webbsidor. Vår fokus ligger 

främst på enkätundersökningen som våra respondenter har fått möjlighet att svara på och de består 

av studenter från Mälardalens Högskola.  



 

1.5 Uppsatsen disposition 

 

Syfte

• Här beskriver vi att vi vill kolla på hur ursprungsland och språk 
påverkar konsumenterna när de gör inköp på internet.

Teoretisk-
referensram

• Här beskriver vi begrepp och teorier om det som har med 

internationalisering och ursprungsland att göra

Metod

• I det här kapitlet tas medtoderna upp som vi har använd för att 
utfroma arbetet, samt hur validitet och reliabilitet uppnås. Det 
kommer även upp hur vi har gått tillväga med 

enkätudersökningen

Empiri

• Här redovisas vi svaren från enkätundersökningen som 
genomfördes av studenterna från Mälardalens Högskolaresultatet 

från enkätundersökning

Analys & 
Diskussion

• Här anlyserar kring studenternas svar i enkätundersökningen samt 
tolkar deras svar. Det kommer även finnas en diskussion kring 
frågorna och anlysen.

Slutsats

• I det här kapitlet redovisar vi slutsatser om det vi har kommit fram 
om i vårt arbete. Senare tar vi även upp förslag till fortsatt/nya 
studier kring vårt ämne i uppsatsen.

1.5 Uppsatsen disposition  

Här beskriver vi att vi vill kolla på hur ursprungsland och språk 
påverkar konsumenterna när de gör inköp på internet.

Här beskriver vi begrepp och teorier om det som har med 

internationalisering och ursprungsland att göra. 

I det här kapitlet tas medtoderna upp som vi har använd för att 
utfroma arbetet, samt hur validitet och reliabilitet uppnås. Det 
kommer även upp hur vi har gått tillväga med 

enkätudersökningen.

Här redovisas vi svaren från enkätundersökningen som 
genomfördes av studenterna från Mälardalens Högskolaresultatet 

från enkätundersökning. 

Här anlyserar kring studenternas svar i enkätundersökningen samt 
tolkar deras svar. Det kommer även finnas en diskussion kring 
frågorna och anlysen.

det här kapitlet redovisar vi slutsatser om det vi har kommit fram 
om i vårt arbete. Senare tar vi även upp förslag till fortsatt/nya 
studier kring vårt ämne i uppsatsen.

4 
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påverkar konsumenterna när de gör inköp på internet.

Här beskriver vi begrepp och teorier om det som har med 

I det här kapitlet tas medtoderna upp som vi har använd för att 
utfroma arbetet, samt hur validitet och reliabilitet uppnås. Det 

Här redovisas vi svaren från enkätundersökningen som 
genomfördes av studenterna från Mälardalens Högskolaresultatet 
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det här kapitlet redovisar vi slutsatser om det vi har kommit fram 
om i vårt arbete. Senare tar vi även upp förslag till fortsatt/nya 



5 

 

2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer vi att titta närmare på fem olika begrepp. Dessa begrepp är 

Internationaliseringen, internethandel, produktens ursprungsland, image och psykisk distans.  Vår 

fokus kommer därmed att ligga på produktens ursprungsland, vilket även är vårt syfte med detta 

arbete. Medan resterande rubriker kommer att ligga som grund för att skapa en bättre förståelse och 

samtidigt lyfta fram produktens ursprungslands betydelse hos de undersökta respondenterna.  

 

2.1 Image 

Sedan stenålderstiden har konsumenternas tankevärld bestått av olika föreställningar och 

uppfattningar av sig själva som individer. Detta har de sedan förmedlat vidare till omvärlden genom 

olika bilder. Idag har dessa tankar av föreställningar och uppfattningar fått ett namn, image. Från 

början bestod imagebildningen endast av illusioner, men sedan 1900-talet förändrades detta och 

företag blev mer intresserade av konsumentens tänkande, känslor och uppfattningar. Anledningen 

till detta är att företag måste kunna förstå konsumenternas behov bättre för att sedan hitta en 

lösning som kan tillfredsställa deras målgrupp. (Grunig, 1993, s.98) 

Begreppet image har fått ett starkt fäste i samhället som ett kommunikationsinstrument för företag 

att använda gentemot sina konsumenter. Där företag kan förmedla ut sitt budskap till sina 

konsumenter och samtidigt visa dem vad de representerar och vill uppnå i framtiden. När företag 

sedan har lyckats skapa en bra image på marknaden, kan imagen växa automatiskt på grund av att 

den redan är etablerad på marknaden. Image föreställer ett företags verklighet, därför bör de tänka 

på hur imagen skapas för att ge konsumenterna rätt budskap. (Normann, 1992 s.130)  

Image är därför viktigt och har en påverkande roll i en konsuments beslutsprocess. Konsumenter har 

en förmåga att återvända tillbaka till samma plats där de har fått en bra upplevelse, eller en image 

som motsvarar deras förväntningar. Detta gör företag genom att skapa fram positiva upplevelser och 

förväntningar som kan fånga deras intresse och uppmärksamhet. Dessa upplevelser kan komma ifrån 

externa marknadsföringskampanjer, personlig försäljning, word-of-mouth och tidigare erfarenhet av 

ett företag. En stark image kan även ge konsumenten ett större förtroende för företaget och därmed 

ökar dess chans gentemot konkurrenter på marknaden. (Mossberg, 2003 s.168) 

 

2.1.1 Landsimage 

Studierna kring landsimage har studerats sedan 1960-talet, där forskarna är överens om att 

konsumenterna har olika uppfattningar kring produkter som är tillverkad i olika länder. 

Konsumentens allmänna uppfattning om ett land kan påverka deras attityder gentemot andra 

varumärken från samma land. (Han, C. 1990) Den första forskare som tittade på landsimage är 

Nagashima. I en av hans första studier definierade han landsimage som: …” den bild, det anseende 

eller den stereotyp som affärsmän och konsumenter sammankopplar med produkter från ett specifikt 

land. Denna image skapas av variabler som representativa produkter, nationell karakteristika 

ekonomisk och politisk bakgrund, landets historia och traditioner” (Roth & Romeo, 1992, s. 479, 

översatt). Medan en annan forskare vid namn Narayana’s (1981) tycker att konsumentens 
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uppfattningar om en landsimage refererar inte bara till en produkt, utan till hela landets 

sammanlagda produkter. Dessa två forskare har en liknande syn på landsimage. Från ett 

marknadsföringsperspektiv är definitionen på landsimage mer inriktad på specifika produkters 

uppfattningar, vilket många andra forskare inom samma område försökte få definition till landsimage 

som konsumenterna ” allmänna uppfattningar”. Men hur konsumenterna uppfattar landsimage är 

baserat på deras tidigare erfarenhet och uppfattningar om landets produktion, marknadsföring, 

styrkor och svagheter. Detta är ett sätt för konsumenter att göra sina bedömningar angående 

produkter i landet. Det är lättare för konsumenter att ta till detta medel för att göra bedömningar, 

istället för att titta på produkternas tillverkningskapacitet, stil och tekniska innovation. (Roth & 

Romeo, 1992, s. 480) 

Enligt Kaynak och Kucukemiroglo (1992) består landsimage av två komponenter. Den ena är det 

kognitiva, som förklarar hur konsumenter förstår de attributen som finns i ett land på ett 

intellektuellt sätt. Dessa attribut är exempelvis den socioekonomiska-, kulturella- och politiska miljö 

som upplevs av konsumenten. Den andra komponenten är affektiva och står för konsumentens 

emotionella attribut. Affektiva komponenten representerar även konsumenters attityder och känslor 

gentemot landet i fråga. Dessa affektiva komponenter har utvecklats genom konsument kontakt och 

erfarenhet av landet samt dess invånare och produkten. (Niss, 1996) 

 

2.1.2 Produktimage  

Produkten definieras som något som går att erbjuda på en marknad för att uppmärksamma, 

förvärva, använda, konsumera, och för att tillfredsställa ett behov. Där räknas det in fysiska varor, 

service, upplevelse, evenemang, personer, platser, organisationer och tjänster. (Kotler, 2000, s. 394) 

Produkten kan delas in i tre dimensioner som kan beskriva produktimage mer ingående. Det första är 

grundprodukten, det är den mest vanliga av alla och är en grundläggande produkt som ofta köps av 

konsumenter. Den andra dimensionen är den faktiska produkten, det är saker som finns runt om 

själva kärnprodukten. Det kan vara allt från produktens olika delar, kvalitetens nivå, design och 

märke. Den sista dimensionen är den utökande produkten, där inkluderas allt med produktens nytta 

så som garantier, fri leverans och installation. Alla dessa dimensioner bör vara inräknade i 

marknadsföringsplanen när en produkt utvecklas och lanseras på marknaden. Ett företag behöver 

veta de grundläggande egenskaperna hos en produkt för att kunna tillfredsställa konsumenterna. 

Därefter kan marknadsförare utveckla den faktiska produkten som konsumenterna efterfrågar. För 

att få konsumenter att ta det sista steget till inköp av produkten, finns det flera sätt att locka de 

genom att exempelvis utöka produktens fördelar. (www.scribd.coms.32) 

Det finns ett viktigt samband mellan landsimage och produktimage, vilket beror på att de hänger 

ihop med varandra och kan på det sättet påverka varandra positivt och negativt. Om konsumenten 

har fått en negativ bild av ett land, kan detta som vi tidigare nämnt i landsimagedelen påverka 

landets alla produkter negativt. De nackdelarna påverkar inte bara landets produkter, utan även 

invånare i landet blir influerade.( Niss, 1996) 

I figur 1 nedan beskrivs det två olika faktorer som påverkar produktimage. Den första faktorn är 

landsimage (Country Image) som i sin tur är indelad i två komponenter, kognitiva (kunskapsmässiga) 
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och affektiva (emotionella) som rör landet, dess invånare och produktutbudet. Den andra faktorn är 

ursprungslands image (Country of origin image) som handlar om själva produkten i sig (Product 

Image).  Själva produkten (Product image) delas sedan in i två delar, den ena är media, den består av 

estetiska kvaliteter som har utökas genom exempelvis reklammeddelanden. Medan den andra är 

produkten som handlar om funktionella attribut, vilket räknas som kärnattribut. Dessa faktorer 

betraktas som påverkande krafter och ger köparen en uppfattning om det främmande landets 

produkter och former samtidigt som den ger köparen en bild av produkten. Därför går det att se 

längst ner i figuren faktorn om köparens personliga erfarenheter och kunskap (Buyer´s personal 

experiences and prior knowledge) pekar uppe mot själva produkten (Product Image). Forskningen 

har även visat att det är bra för konsumenten att lära sig om produktens ursprungsland. Anledningen 

är att konsumenten blir mer intresserad, samt lägger mer tid på att ta reda på produkternas attribut. 

( Niss, 1996) 

Country Image

Cognitive Components Affective Components

Country of origin Image

Product ImageMedia Product

Buyer’s personal expierences and prior knowledge

 

Figur 1. (Bilden kommer från: Niss, 1996 s.9) 

 

2.2 Vad är ursprungsland? 

Många forskare är oeniga om begreppet ursprungsland och dess betydelse. En del forskare som 

Ozsomer och Cavusgil (1991) vill beskriva begreppet som ett land där företagets huvudkontor för 

marknadsföring av produkten finns eller där varumärket kommer ifrån. Forskare som Papadopoulos 

(1993) och White (1979) tycker däremot att begreppet ska förklaras med där produkten tillverkas 

eller monteras, med andra ord produktens tillverkningsland.  
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På 1960-talet var det enkelt att veta vad begreppet ursprungsland betydde, eftersom de flesta 

företag hade sin egen fastställda nationalitet som var starkt kopplad till företagets namn. Idag är det 

svårare och mer komplicerat att spåra en produkts ursprungsland. Företag som flyttar deras 

produktion till ett annat land eller blir transnationella, vilket innebär att företag köps upp eller går 

ihop med andra företag (Ahmed et al. 2002). Detta innebär att en produkt innehåller flera 

beståndsdelar från många länder och har blandade produkter, även kallad för hybridprodukter. 

Konsekvensen av detta syns vid märkningen av produktens ”Made in”, det är där produktens verkliga 

ursprung blir otydligt för konsumenten. Begreppet ursprungsland menas med där den sista 

tillverkningen av en produkt sker, detta oavsett om huvudkontoret ligger i det landet eller inte (Al-

Sulaiti & Baker, 1998, s. 150) 

Forskare är inte överens om hur viktigt det är med en produkts ursprungsland som ett attribut i en 

konsuments köp. Ursprungsland har beskrivits av Agrawal och Kamakura (1999) som en viktig ledtråd 

som kan bli använd av globala marknader för att påverka konsumentens utvärdering av varumärket. 

En del forskare påstår att ursprungslandet har en betydande roll i konsumenters utvärdering av 

produkter, där kvalitet och pris på produkter blir några av de egenskaper som påverkar konsumenten 

(Verlegh & Steenkamp, 1999). Ursprungslandets påverkan i konsumentens beteende spelar en viktig 

roll i produkt-utvärderingen. Effekten tenderar att bli mindre och svagare när konsumenten går 

vidare från en kvalitets uppfattning av produkten till attitydbildande samt till beteendemässiga 

avsikter. Dessutom konkurrerar ursprungsland som en informativ signal med andra yttre- och inre 

signaler samt ledtrådar, signaler som pris och varumärke. Följaktligen blir den relativa effekten av 

ursprungsland på de verkliga valen vid köp av produkter att det riskerar att bli mindre viktigt för 

konsumenten.(Agrawal & Kamakura, 1999 s.255-257) 

 

2.2.1 Stereotyper 

En stereotyp vid ursprungsland är hur konsumenter associerar länder med produktkategorier. Ett 

land kan utnyttja det genom att specialisera sig på specifika områden, med det kan landet bli känt för 

att producera bättre produkter på detta område än andra länder. En positiv stereotyp ger en positiv 

ursprungslandseffekt för konsumenten till produkten. (Niss, 1996) Även om ett land har en generellt 

dåligt image kan de ändå fått en bra stereotyp över en annan produktkategori. Ahmed et al. (2002) 

har exempel på ett sådant fall är att konsumenter har en positiv attityd mot Colombias kaffe däremot 

har Colombia för övrigt inte en bra landsimage. Dessutom påstår även Han (1989) att när folk är 

bekanta med ett lands produkt, förknippar konsumenterna produktinformation till landets image, 

som sedan påverkar konsumenternas attityder till andra produkter. Erickson, Johansson och Chao 

(1984) har utvecklat en modell som går ut på att ursprungslandet och andra produktegenskaper som 

kvalitet och prestation påverkar konsumentens uppfattning om en produkt genom att veta 

ursprungslandet. De har hittat en effekt som de kallar för "halo effekt" av ursprungsland: det vill säga 

landets image påverkar föreställningar om materiella produkters attribut, och i sin tur påverkar den 

övergripande utvärderingen. 
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2.3 Psykisk Distans 

Psykisk distans definieras av Vahlne och Wiedersheim-Paul (1977) som störningar som orsakas av 

faktorer som hindrar eller stör möjliga eller faktiska flöden av information. Det finns fortfarande en 

oenighet över vad som bör tas med i begreppet psykisk distans. Vissa som Kogut & Singh, 1988 och 

Klein & Roth, 1993 tycker att begreppet psykisk distans handlar om kulturella skillnader, medan 

Nordström & Vahlne tycker att det handlar om båda kulturella skillnader och affärsmässiga skillnader 

samt att de överlappar varandra. Förklaringsvis finns mycket oenighet över vad begreppet betyder 

därför har definitionen av den ändrats många gånger.(Hadjihani, Safari & Thilenius, 2011) 

Hallén och Wiedersheim-Paul (1982)påstår att psykisk distans bestäms av faktorer eller grupper av 

faktorer på tre nivåer. Dessa tre nivåer är landsnivå, organisationsnivå och individuellnivå. De här 

nivåerna är förklarade som kulturell samhörighet (Cultural affinity), förtroende (Trust) och erfarenhet 

(Experience). I figur 2 har de beskrivit hur de påverkar varandra samt att dessa tre faktorer leder till 

psykisk distans. Kulturell gemenskap är ett begrepp som syftar till att uttrycka den upplevda effekten 

av kulturell likhet i olika dimensioner som språk, företagsbeteende, kulturella miljön, rättsliga miljön 

och mycket mer. Förtroende är viktigt, eftersom många aspekter av relationen mellan kunder och 

leverantörer inte kan formas eller grundas på rättsliga kriterier. Istället behöver relationer grundas 

på ömsesidigt förtroende. En relation består alltid minst av två eller fler individer. De byter ut 

information samt utvecklar relationer som påverkar beteendet hos organisationer i en affärsrelation. 

Enskilda erfarenheter kan leda till fördomar om leverantörer och kunder. Dessa fördomar kommer 

sannolikt att påverka attityder och beteenden mot dessa leverantörer och köpare. Enskilda 

erfarenheter tidigare och nuvarande kommer att, ihop med de andra variabler, leda till att gör vissa 

företag mer eller mindre passande för att skapa relationer med. (Hallén & Wiedersheim-Paul, 1982)  

 

Experience
(Erfarenhet)

Trust
(Förtroende)

Cutural affinity
(Kultur samhörighet)

Psychic
Distance

(Psykisk distans)

National level

Organisation level

Individual level

 

Figur 2. (Bilden från: Hallén & Wiedersheim-Paul (1982, p.6)) 
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2.4 Internationalisering 

Internationaliseringen växte på grund av den ökade utvecklingen inom internethandel. Det kom även 

nya deltagare som använde sig av internethandel på den internationella marknaden som nämligen 

var konsumenter. Genom växandet av internet gav det möjligheter för företag att nå ut till 

konsumenter över hela världen. (Hadjikhani, Safari, & Thilenius, 2011) 

 

2.4.1 Online internationalisering 

Den snabba informations- och kunskapsutbytet gör att internationaliseringen ökar samt att 

konsumenterna får tillgång till mer information. (Hadjikhani, Safari, & Thilenius, 2011)Begreppet 

online internationalisering vill Yamin och Sinkovics (2006) beskriva som genomförandet av 

affärstransaktioner över de nationella gränserna, som genomförs på den virtuella marknaden.  De 

menar även att det finns två olika sorters online internationalisering, det finns en ”standard” och en 

”aktiv” online internationalisering. Standard internationalisering avser situationer där skapandet av 

en webbplats inte nödvändigtvis tyder på en avsikt att internationalisera. Det kan vara ett företag 

vars webbplats där företagets ursprung inte är tydligt, då kan konsumenter från många länder känna 

sig hemma på denna webbsida, därför kan webbsidan locka till sig kunder från hela världen. De anger 

inte heller vilka utländska länder och marknader de riktar sig mot. I den aktiva online 

internationaliseringen riktar företagens webbplatser sig mot särskild utländska länder. Men det finns 

en medförd risk när det gäller internethandel särskilt när det gäller att göra inköp utanför 

hemlandets gränser. Därför riktar aktivt online internationalisering sig mot de länder som har en bra 

fungerande och pålitligt internethandel samt betalningssystem som är pålitliga. Därmed är aktivt 

online-internationalisering mest förekommande i de utvecklade ekonomierna. (Yamin & Sinkovics, 

2006) 

Det finns även stora skillnader mellan företagens online-internationalisering och konsumenters 

online-internationalisering.  I företagens online-internationalisering är företagets identitet och 

ursprungsland på den utländska marknaden tydlig för de samarbetande parterna. Det finns dessutom 

en tydlig koppling mellan parterna och deras ursprungsland.  Medan en detaljists identitet inte alltid 

framgår. I motsats till företagens internationalisering kan detaljhandlare online uppträda i 

anonymitet. (Yamin & Sinkovics, 2006) 
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Figur 3. (Bild från: Yamin & Sinkovics, 2006 s.347) 

 

I figur 3 beskriver Yamin & Sinkovics (2006) hur online-internationalisering hänger ihop med psykisk 

distans, samt hur den påverkar psykisk distans. I figuren påstår de att psykisk distans består utav 

kulturell distans och affärsmässig distans. Online-internationalisering har online-leverantörer, den 

inbäddade marknaden och deras online-konsumenter. Som beskriven i figur 3 finns det en 

interaktion mellan leverantörer och konsumenter dessutom finns det en låg kontakt mellan 

leverantörer och den inbäddade marknaden. Det som händer på online-internationaliseringens 

marknad påverkar uppfattningen om psykisk distans. De fokuserar på hur de karakteristiskt dragen 

av online-internationalisering - online interaktivitet och isolering från värd marknaden sannolikt 

kommer att forma erfarenheten av företag och hur, den i sin tur påverkar uppfattningen av 

upplevelsen av psykiska avstånd.  Yamin & Sinkovics påpekar även att online-internationalisering 

minskar den psykiska distansen. (Yamin & Sinkovics, 2006) 

 

2.5 Internethandel 

”De svenska termerna e-handel (elektronisk handel) och näthandel bör betraktas som synonyma 

motsvarigheter till de engelska termerna e-business och e-commerce. Eventuellt kan näthandel ses 

som mer underordnat; då avses elektronisk handel som enbart bedrivs via Internet”. 

(www.datatermgruppen.se) 

 

2.5.1 Internethandels uppkomst 

Internet uppkom i mitten av 1960-talet under kalla kriget. USA funderade över hur de skulle kunna 

kommunicera mellan deras myndigheter under krigets gång. De ansåg att det var för känsligt att 

använda sig av telefonlinjen för att ha kontakt. Försvarsdepartementet vände sig till ett 
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forskningsprojekt som heter Advanced Research Projects Agency (även avkortat ARPA). Därmed 

skapade de en kommunikationsteknik som militären kunde använda sig av för att kommunicera med 

varandra. Denna lösning var alltså ett datanätverk, som senare 1983 utvecklades till 

internet.(Hermundstad, 1999) Den första e-handeln kom i slutet av 1960-talet, så som då stora 

företag började handla elektroniska filer över internet. Det var inte förens i slutet av 1990-talet som 

den första internetbutiken kom till Sverige. Det var då konsumenter fick tillgång till handel på 

internet.(Lindstedt & Bjerre, 2009; Hermundstad, 1999) 

 

2.5.2 Internethandel idag 

Philsgård(2001) menar att internet idag har blivit en stor del av människors vardag, och att det är 

ungefär 110 miljoner människor som använder sig av internet dagligen. Internet används främst för 

att söka information, skicka e-post, chatta, besöka diskussionsgrupper, göra hemsidor och för att 

köpa varor och tjänster. Informationssökningen på internet är vanligt och enkelt, eftersom internet 

är ett stort nätverk där alla kan lägga till information. Köp av produkter samt tjänster på internet är 

något som växer. Många konsumenter handlar på internet för att det underlättar för dem och spara 

tid. Konsumenterna behöver inte leta i butikerna utan kan sitta vid datorn där de får tillgång till 

produkter från hela världen, eftersom internet är världens största handelsplats och därmed har 

störst utbud. (Philsgård, 2001) 

För att driva en fysisk butik behöver du en säljare som finns där för att arbeta, samt representativa 

lokalytor, vilket innebär en högre kostnad för verksamheten. Försäljningen via internet innebär att 

den delen av arbetet blir lättare vilket leder till en mindre kostnad. Vid en bra fungerande 

internethandel går det mesta att göra effektivt samt att det blir mer automatiserad. (Frankel, 2007) 

Tarasewich, Nickerson & Warkentin (2002) samt Wolgers (2004) beskriver internethandel som ett 

elektroniskt utbyte av information, produkter, tjänster och betalningar över telekommunikativa 

nätverk.  

På fem år har den svenska distanshandeln ökat med över 50 procent. Distanshandeln omsatte 2004 

13,4 miljarder kronor, 2009 omsattes det mer än dubbelt så mycket, och uppnådde 28,1 miljarder 

kronor. Mossberg (2010) tror att det beror på att allt fler handlar dyrare produkter via internet, 

dessutom konsumerar de oftare. Det är främst gruppen i åldern 15-29 år som har ökat sitt handlande 

via internet. (Mossberg, 2010)  
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3. Metod 

I följande kapitel redogör vi vårt tillvägagångssätt som kommer att användas i arbetet. Kapitlet 

innehåller flera rubriker som redovisar hur allt har gått tillväga vid insamling av information. Där 

motiverares även varför dessa metoder har valts ut till undersökningen. 

 

3.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ studie för att få en mer omfattande information till våra 

undersökningar. De kvantitativa studierna fokusera nämligen på mätning, siffror och variabler som 

sedan ska analyser samt bearbetas statistiskt. (Christensen, L. et al. 2001, s. 67). Den kvantitativa 

metoden är samtidigt mer brett och riktar sig till flera olika personer. Vilket är passande till vår 

undersökning, där behövs ett stort antal svar sekvens från många respondenter. Medan den 

kvalitativa studien är mer djupgående i ämnet, där en bättre förståelse för ett speciellt ämne eller 

händelse är i fokus och genomförs med intervjuer. Kvalitativa metoder passar därför bäst till 

undersökningar som kräver svar från ett fåtal respondenter. (Björklund & Paulsson, 2003, s.63)  

 

3.2 Informationsinsamling 

Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata för att lättare kunna ge läsaren en djupare 

förståelse för vad som ska undersökas i vår kandidatuppsats. Sekundärdata är information som har 

tagits från litteraturstudier och har ofta ett vinklat synsätt eller något som inte har ett heltäckande 

innehåll. Primärdata är information som har samlats in för användning av den studien som skrivs om. 

(Björklund & Paulsson, 2003, s. 69-71)Vi kommer använda oss av en enkätundersökning för att samla 

in primärdata.  Artiklar och litteratur har studerats som sekundärdata för att kunna ta fram teorier 

från forskare vilka skapar en grund till arbetet. För att få en bred information har den elektroniska 

och fysiska sökvägen valts ut. Denna metod är bra för att inskaffa information för att kunna besvara 

frågeställningen i arbetet. 

 

3.3 Val av respondenter 

Anledningen till att studenterna från Mälardalens Högskola valdes var på grund av att det finns 

många internationella studenter på skolan. Vår enkätundersökning går ut på att få svar från både 

svenska och utländska studenter för att öka trovärdigheten. Studenterna blev tillfrågade eftersom att 

de har av olika nationaliteter, vilket behövs för att bredda undersökningen. Variationen på 

nationaliteter på studenterna från Mälardalens Högskola ger oss olika perspektiv på 

internetanvändning bland studenterna. Orsaken till att Mälardalens Högskola har många 

nationaliteter bland studenterna beror på att de har många utbytesstudenter från hela 

världen.(www.mdh.se) Studenterna befinner sig även inom rätt målgrupp som dagligen har kontakt 

med internet.  Tillgängligheten att nå ut till studenterna var en annan orsak till det givna valet av 

respondenter till enkätundersökningen.  Det fanns tillgänglighet till att få skicka ut ett mail med 

enkätundersökningen till alla studenter från Mälardalens Högskola. Det är meningen att 

enkätundersökningen ska skickas ut till både svenska och utländska studenter på högskolan. Därmed 
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ställdes frågorna på engelska för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt från både svenska samt 

utländska studenter. Engelskan ansågs vara ett bra språkval, på grund av att det är det tredje största 

språket i världen. (www.lawebb.se) Därför skrevs enkätfrågorna på engelska för att underlätta för de 

utländska studenterna. Om enkätfrågorna ska översätta från engelskan till svenskan finns det en risk 

att betydelsen av frågorna inte överensstämmer med originalet. Vilket skapar fram ny innebörd av 

frågan och kan missleda läsaren. 

 

3.4 Insamling av enkätundersökningen 

Valet av att använda studenterna på Mälardalens Högskola för att svara på våra enkätfrågor, var 

eftersom de representerade den målgrupp vi ville mäta i undersökningen.  De passar bra med tanken 

på deras dagliga kontakt med internet. Enligt uppgifter på www.mdh.se har Mälardalens Högskola ca 

13 000 studenter, och för att få den bästa kontakten med dem valdes den elektroniska vägen. Vilket 

innebär att enkäten skickades ut till studenternas e-post, tillsammans med all information om vem 

som var ansvarig, och syftet med enkätundersökning. För att höja svarsfrekvensen hade 

projektgrupperna bestämt att lotta ut 6 priser till de deltagande som ett tack för medverkan i vår 

enkätundersökning. I e-posten fanns det en länk som studenterna kunde trycka på för att komma 

vidare till Netigate, där våra enkätfrågor fanns för dem att genomföra. Anledningen till valet av 

webbenkäten var att det gick snabbt att få svar från respondenten samt att de kunde fylla i enkäten 

när de hade tid. Det är kostnadseffektivare, enklare, högre kvalitet i öppna svar och vi slipper 

bearbetning efter datainsamling (Christensen, L. et al. 2001, s. 142). Vår enkätundersökning hade 

även färdigkodade svar, vilket underlätta mycket då svaren analyserades. Detta gjorde att det inte 

behövdes slösas tid på att gå igenom svaren från enkätundersökningen för hand.  

För att öka svarsfrekvens samt se till att många studenter deltog i vår undersökning bestämdes det 

för att gå ut personligen och prata med studenterna på Mälardalens Högskola både i Västerås & 

Eskilstuna. Dagen innan enkätundersökningen publicerades den 18 maj 2011, valdes det att gå ut 

med informationen på Facebook. Syftet var att uppmärksamma alla studenter på Mälardalens 

Högskolan, via Facebook, att vår enkätundersökning kommer att skickas ut dagen efter, den 19 maj 

2011.  

Torsdag, den 19 maj 2011, fanns enkätundersökningen tillgänglig på studenternas e-post. För att 

försäkra oss om att de fanns tillräckligt många respondenter som skulle svara, vände vi oss till de 

säkraste respondenterna, som skulle vilja ställa upp med att svara på enkäten. Dessa respondenter är 

våra vänner på Mälardalens Högskola. De kontaktades via sms med mobilen där bads de till att fylla i 

enkäten. Hela torsdagen gick ut på att ta kontakt med alla vänner för att få dem att fylla i enkäten. Vi 

var tillgängliga via mobilen ifall de ville fråga något angående enkäten.  

Fredag, den 20 maj 2011, bestämdes det att vara i Mälardalens Högskolan i Eskilstuna för att prata 

med studenter om vår enkätundersökning. Vi tillbringade förmiddagen med att baka muffins som 

skulle delas ut till studenter som ett tack för deras engagemang och deltagande i vår 

enkätundersökning. På eftermiddagen vid 13.00 tiden, gick vi runt och pratade med olika studenter 

för att dela ut muffins. Denna tidpunkt var bra eftersom de flesta studenter hade ätit sin lunch samt 
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var sugna på något sött efter maten. Detta gjorde att de blev mer mottagligt till den informationen 

de fått och det i sin tur ökar deras intresse för att delta i vår enkätundersökning.  

Måndag, den 23 maj 2011 var vi i Mälardalens Högskolans, Västerås och delade ut muffins. Där 

samma rutin utfördes som tidigare, den 20 maj 2011, genom att ägna förmiddagen med att baka 

muffins och på eftermiddagen vara ute i skolan och prata med studenterna.  

Efter fyra arbetsdagar hade det kommit in 379 svar från respondenterna, till Netigate. Eftersom det 

blev så pass många svar, fick vi en bred svarsfrekvens därmed kunde analysen påbörjas av frågorna 

från enkätundersökningen och börja med våra mätningar.  

 

3.5  Bortfall 

Trots att det kom in ett stort antal svar på våra enkätfrågor, inom en kort period, fanns det bortfall 

på grund av många olika skäl. Bortfall finns sannoligen i de flesta undersökningar, vilket bör ta hänsyn 

till. Eftersom vi inte vet varför vissa respondenter avstod från att svara på enkäten, räknas de som 

bortfall i vår undersökning. De respondenterna som svarade på enkäten kan inte representera hela 

mål-populationen, vilket gör att om bortfallet är stort kan resultatet blir missvisande. ( Christensen, L. 

et al. 2001, s. 111) Därför granskades på vårt bortfall i undersökningen och kom fram till vissa 

faktorer som kan har orsakat bortfallet.  

Vår enkätundersökning innehåller totalt 65 frågor, vilket tar minst 10 minuter för varje respondent 

att besvara. Vilket medför att respondenter tröttnar och väljer att hoppa över och inte delta. Vi kan 

se att en del av respondenterna ändå försökte göra enkätundersökningen, men gav till slut upp på 

grund av brist på engagemang eller att det tog för lång tid. Många respondenter har ofta inte tid, 

eftersom en del båda jobbar och pluggar, vilket gör att de värderar sin fritid högt. Enkäten är gjord på 

ett sätt som gör att respondenterna inte kan ta en paus under tiden som de håller på att fylla i den. 

Konsekvensen av detta blir att studenter som tar längre tid på sig att fundera, eller behöver mer tid 

till att svara på enkätfrågorna, blir utkastade av systemet efter en tid av vilande. På grund av detta 

kom det in ofullständiga svar.  

 

3.6 Enkätfrågorna  

Vår gemensamma enkätundersökning innehåller 65 frågor tillsammans. Alla dessa frågor mäter olika 

saker, beroende på vad varje uppsatsgrupps valt att inrikta sig i sina respektive kandidatuppsatser. 

Ett gemensamt ämne som alla uppsatsgrupper skriver om är internationalisering. Men eftersom 

fördjupningen inom internationaliseringen är olika kan vi inte använda oss utav alla frågor i 

enkätundersökning till vår kandidatuppsats.  Därför valdes det ut sju frågor som är relevanta för just 

vår mätning. Dessa frågor kommer hjälpa oss att besvara vår frågeställning i arbetet. För att få en 

allmän bild av respondenten som svarade på enkäten, samt fyra grundfrågor. Där det tas mått på 

respondentens ålder, kön, medborgarskap och hur ofta de använder internet. Med anledning till att 

det är bra för oss att veta hur gammal respondenten är, för att titta på vilken målgrupp 

respondenten tillhör. Genom det kan det även ses hur respondentens ålder kan kopplas ihop med 

deras resterande svar och på det sättet hitta en sammankoppling emellan dem. Det är ett känt 
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faktum att män och kvinnor agera och tänker olika, vilket som även förväntas av oss att det kommer 

göra i vår undersökning. Därför är frågan om respondenten är manlig eller kvinnlig bra att veta i vår 

undersökning. Frågan om vad respondenten har för medborgarskap, visar oss var respondenten 

kommer ifrån. Vi tror att respondentens kultur kan påverkar deras åsikter och värderingar vilket 

antagligen kommer att synas i enkätundersökningen. När det kommer till frågan om hur ofta de 

använder internet, vill ser man om de är vana internetanvändare. Respondenter som brukar har 

kontakt med internet ha en större erfarenhet av att handla på internet medan de ovana inte har lika 

mycket att säga eller tycka till om eftersom de inte brukar handla så mycket på nätet.   

Den följande sju frågor är mer inriktad inom vårt ämnesområde. Med hjälp av dem ska vi besvara vår 

frågeställning i kandidatuppsatsen.  

 

1. It is great that the internet gives me access to products and services from all over the 

world. 

2. I prefer web shops that are in my native language. 

3. Is the web site of the shop in your native language? 

4. The country that the web shops comes from does not matter to me 

5. I don’t care at all about the product´s country of origin when buying things on web shops.  

6. The product´s country of origin was a very important factor when o chose this web shop.  

7. Web shops from my home country meet my expectations much better than foreign web 

shops. 

 

 

3.7 Validitet 

Med validitet menas att uppnå att ta fram resultatet som var avsikten att tå mått på från början av 

arbetet. Hur mycket relevans finns det i slutsatserna av undersökning i samband med det som ska ha 

tagits reda på genom undersökningen.(Bryman, 2008, s 32-33) 

Vid mätning av validitet handlar det främst om hur mycket undersökningen återspeglar konceptet av 

arbetet. Därmed används detta villkor främst vid kvantitativ forskning.  Den interna validiteten visar 

om det finns ett orsakssamband mellan de variabler som har valts i arbetet och undersökningen. 

Extern validitet handlar om hur mycket det går att generalisera resultaten från det specifika 

forskningsområdet. Sedan till slut så finns det ekologisk validitet som handlar om hur det går att 

tillämpa de resultaten som har tagits fram från undersökningen, kan tillämpas på människors dagliga 

liv. (Bryman, 2008, s 32-33) 

De kan vara att validiteten i vårt arbete kan vara osäkert på grund av att vi valde att ha engelska som 

språk i enkätundersökningen, därför kan det ha uppstått svårigheter med att förstå frågorna. Även 

kan frågorna ha varit otydliga vilket sänker validiteten av arbetet. Frågorna testades därför på en 

pilotgrupp innan de blev utskickade till alla studenter. Genom att testa enkäten innan kunde ändra 

och ta bort frågor som var otydliga och därmed fick arbetet en högre validitet. 
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3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder hur bra det går att göra om resultatet som har tagits fram från undersökningen 

är. Det betyder alltså att det går att få samma resultat om undersökningen skulle göras om eller om 

det påverkas av omgivningen eller en slump att undersökningen får ett visst resultat. (Bryman, 2008 

s.31) Det som ger en hög reliabilitet är alltså när det går att göra om undersökningen och det 

kommer fram ett likadant resultat. 

Reliabilitet har även att göra med tillförlitlighet där den hänvisar till hur konsekvens undersökningen 

är genom vilka mått och begrepp som används. Det finns tre faktorer som avgör om en mätning är 

tillförlitligt; Stabilitet, intern tillförlitlighet och inter- observatör konsistens. Stabilitet handlar om hur 

stabil en mätning är över en längre tid. Det är då det går att vara säker på att resultaten för 

mätningen går att använda för ett urval och då inte varierar. Detta innebär att när det har gått en 

längre tid efter resultaten och mätningen av undersökningen och vill vi sedan registrera denna 

mätning på nytt kommer mätningen inte skifta långt ifrån den första mätningen som registrerats.  

Intern tillförlitlighet handlar om hur mycket det går att lita på de instrument som används för att 

mäta undersökningen. Inter-observatör konsistens betyder hur konsekvent iakttagaren är när den 

översätter och tolkar data som tas fram ur undersökningen. (Bryman, 2008, s. 149-150) 

Eftersom forskarna hjälpte till vid utformningen av frågorna till enkätundersökningen anser vi att det 

finns en hög reliabilitet på vår enkätundersökning. Det gjorde även en test på enkäten innan den 

skickades ut. Frågorna formulerades om flera gånger för att få så bra frågor som möjligt.  Egna samt 

personliga uppfattningar blev inte inblandade kring enkätundersökningen. Det var för att 

enkätundersökningen inte delades ut personligen, den skickades ut till respondenternas mail-

adresser. Respondenternas svar kunde inte påverkas för att enkätundersökningen var elektronisk, 

dessutom svarar respondenten ärligare när de kan vara anonyma. Däremot är det svårt att hålla sig 

helt objektivt vid skrivandet av arbetet. Vi har ändå varit objektiva vid resultatet och analysen av 

arbetet. 

 

3.9 Replikering 

Betydelsen av begreppet replikering ligger mycket nära betydelsen av det som reliabilitet betyder.  

Replikering innebär att använda resultat från andra forskare. Det kan även vara att en forskare vill 

göra om en undersökning en annan forskare redan har utfört eller att det finns andra argument som 

är mer relevanta. Det kan vara på grund av att det har gått en längre tid och resultaten inte känns 

trovärdiga längre. För att kunna utför en replikering behöver forskaren som har utfört undersökning 

först ha beskrivit i detalj hur han eller hon har gått tillväga. Därmed kan undersökningen upprepas 

eller användas i en ny studie. Replikering används sällan i social forskning.(Bryman, 2008, s.32) 

För att uppnå detta kommer det visas stegvis hur vi har gjort för att komma fram till vårt resultat.  

Först visas vår problemformulering samt vad det är som ifrågasättes och vill komma fram till i vår 

uppsats. I inledningen ges det en grund till begreppen. Sedan kommer ett kapitel om vilka teorier 

uppsatsen använder för att ge en förklaring av ämnet.  Efter det kommer metoden med hur resultat 

mäts hur dessa resultat tolkas. I analysen kopplas resultatet från empirin och teorierna till 

frågeställningen vi ställde oss i inledningen. 
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3.10 Analysmodell 

I arbetet valdes det att använda oss av en deskriptiv analys, på grund av att den kvantitativa metoden 

används i vårt arbete. En deskriptiv analys är där dem flesta analyser börjar, där finns 

frekvensberäkningar som visas med bland annat tabeller och diagram. Många analytiker ser denna 

sortens analys mer som en statistik rapportering än en analys. (www.relationbrand.com) 

I början av arbetet har en teoretisk referensram tagits fram till vår frågeställning. Med hjälp av teorin 

som har letats fram gick det att göra frågor till enkätundersökningen. Genom frågorna som ställdes i 

enkätundersökningen och dess resultat i empirin kunde det analyseras hur internationella 

konsumenterna är när de handlar på internet, samt hur pass internationella webbsidorna och 

produkterna är som konsumenten köper/ köper ifrån. Det kan även bedömas hur viktigt det är för 

konsumenten med internet handel, på den internationella marknaden, samt om konsumenterna 

tycker det är viktigt med den internationella marknaden.  

Vi kommer analysera vårt arbete genom att använda oss av den teoretiska referensramen som 

kommer tillämpas på enkätfrågornas resultat som det har skrivit om i empirin. Samtidigt analyseras 

resultatet i empirin kapitel för kapitel. Där kollas det på svaren av enkätfrågorna och jämför dem 

med varandra, för att kunna analysera hur stor internationaliseringen på internet är. Genom att 

jämföra statistiken på frågorna kan vi komma fram till svar till vårt syfte.  

 

Analys

Empiri

Enkätfrågor
Teori

 

Figur4. Analysmodell  
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4. Empiri 

Det här kapitlet visar resultatet från enkätundersökningen, som har ställdes upp i figurer. Varje 

enkätfråga redovisas resultat med text och en figur. Vi har delat in frågorna efter internet, språk samt 

ursprungsland, det för att ge en tydligare översikt av frågorna.  

 

4.1 Enkätens respondenter 

Det var totalt 379 respondenter som svarade på enkätundersökningen. Det skiljer sig från fråga till 

fråga hur många av alla respondenterna som svarade. De som svarade på frågan om deras ålder var 

främst i åldern 21-25 år, denna åldersgrupp stod för 55,5 % av respondenterna. Vid frågan om 

respondenternas kön blev resultatet att det var fler kvinnor som svarade på enkätundersökningen, 

det fanns 56 % kvinnor som svarade på enkätundersökningen samt 44 % män.  De flesta studenter 

som svarade på enkätundersökningen vilket var 69 % hade ett svenskt medborgarskap, medan 

resterande av studenterna som inte hade svenskt medborgarskap var 31 %. En viktig fråga i vår 

undersökning var att ta reda på hur mycket respondenterna använder sig av internet. Det för att 

kunna se om respondenterna var den målgruppen vi behövde svar dels ifrån, och på grund av det 

ville vi titta på internet handel. Internet användningen bland studenterna var hög, majoriteten med 

83,8 % av respondenterna använder internet flera gånger om dagen.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kön    Figur 6. Ålder 
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Figur 7. Medborgarskap   Figur 8. Internet användning 

 

4.2 Svar på enkätfrågorna 

Här redovisas svaren enkätundersökningen gav oss.  I enkätundersökningen kunde respondenterna 

svara på en fråga i en skala från ett till sju, där ett var att de inte håller med alls och där sju är att de 

håller med helt och hållet. Fyra valdes vara ett alternativ för respondenterna som svar där de kunde 

vara neutrala.  För att lättare kunna se vad respondenterna har svarat tolkar vi svaren som följande, 

1-3 är att de inte håller med påståendet eller frågan, 4 är neutral och 5-7 är att respondenten håller 

med. 

 

4.2.1 Internet 

För att kunna få svar på hur viktigt det är med internet och hur pass viktigt det är med 

internationalisering av produkter ställdes frågan “It is great that the Internet gives me access to 

products and services from all over the world” i enkätundersökningen.  Genom denna fråga fick vi 

reda på vad respondenterna tycker om internationalisering på internet. Det var få respondenter som 

svarade att det inte höll med om påståendet. De flesta av de svarande 60,34 % höll med helt och 

hållet, de som svarade 7 på skalan. Totalt var det ungefär 89,65 % som svarade 5-7 där de håller med 

om det här påståendet samt ungefär 2,87 % som inte håller med om påståendet, de som svarade 1-3 

på skalan. Det var ungefär 7,47 % som var neutrala, svar 4 på skalan. Resultatet från respondenterna 

som svarade på frågan går att se i figur 9. Det finns en positiv trend i svarsresultatet från 

respondenterna. 
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Figur 9. Internet & Produkt tillgänglighet 

 

4.2.2 Språk 

Ett viktigt attribut är språk, för att kunna ta reda på hur internationellt internet handel är behöver 

det att kännas till vilket/vilka språk en webbsida använder. Vi vill därför även veta om respondenten 

föredrar sitt modersmål eller samt om det har någon betydelse för respondenten om webbsidan 

använder ett annat språk än deras modersmål.  

För att kunna ta reda på hur viktigt det är med språk för konsumenter ställdes frågan ”I prefer web 

shops that are in my native language”. Genom den här frågan kan vi se om respondenterna bara 

handlar från webbsidor som har deras modersmål eller om de inte bryr sig så mycket om vilket språk 

webbsidan använder sig av. Respondenterna som svarade på påståendet var något utspridda, 

majoriteten med 25 % svarade att de var neutrala över påståendet. Övrigt var det 51,5 % som 

svarade på 5-7 att de håller med om påståendet och det var 23,5 % som svarade 1-3 på skalan, de 

som inte håller med om påståendet. Det visar att det var fler som håller med om att detta påstående 

stämmer. Resultatet av respondenternas svar på påståendet går att se i figur 10. 
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Figur 10. Modersmål 

 

För att sedan kunna se om respondenternas webbsida använder sig för språk, ställde vi frågan ” Is 

the web site of the shop in your native language?” Genom denna fråga kan vi se om respondenten 

föredrar sitt modersmål på de webbsidor de använder. Dessutom går det genom detta påstående att 

få reda på om språk är ett viktigt attribut när konsumenter väljer en webbsida. De svar 

enkätundersökningen gav oss från respondenterna var att de flesta, 68 % använder sig av webbsidor 

som är i deras modersmål. De som svarade nej på den här frågan är 32 %. Det här svaret kan sedan 

jämföras med hur många av de respondenter, på enkätundersökningen, svarade på vilket 

medborgarskap det har. Det för att kunna se om det finns ett samband mellan dessa två frågor. 

Resultatet av respondenternas svar på frågan går att se i figur 11. 
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Figur 11. Webbsidans Språk 
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4.2.3 Ursprungsland 

Det vi vill ta reda på i vår uppsats är hur stor betydelse ursprungsland har i internethandel på den 

internationella marknaden. För att kunna ta reda på hur viktigt webbsidans ursprung är när 

konsumenter väljer en webbsida att handla ifrån, ställdes följande fråga till respondenterna ” The 

country that the web shop comes from does not matter to me”. Genom att få svar på den här frågan 

går det att se om webbsidans ursprungsland har en betydelse för konsumenten. De svar vi fick fram 

från respondenterna var att det var många som svarade att de inte håller med, där 27,4 % av 

respondenter svarade två, på skalan från ett till sju. Gruppen 1-3 på skalan där respondenterna inte 

håller med om påståendet var den största med, 64,4 % av svaren. De som svarade att de håller med 

om påståendet svarsfrekvens 5-7 var ungefär 21,6 % av respondenterna och 14 % av respondenterna 

var neutrala över påståendet och svarade därmed med fyra på skalan. Resultatet av respondenternas 

svar på påståendet går att se i en tabell i figur 12. Det finns en avtagande trend i svaren på 

påståendet, där från och med där flest respondenter ha svarat två tills där minst antal respondenter 

har svarat på påståendet med sju, på skalan från ett till sju. 
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Figur 12. Webbsidans ursprungsland 

 

För att gå djupare in på vilken betydelse ursprungsland har för konsumenten ville vi även kolla på 

vilken betydelse produktens ursprung har när konsumenterna handlar sina varor på internet. Vi 

undrar om konsumenter kollar på ursprungen av en produkt när de gör sina inköp. Därför ställdes det 

ett påstående om produktens ursprung till respondenterna, påståendet var ” I don't care at all about 

the product's country of origin when buying things on web shops”. Respondenternas svar var 

varierande, vanligaste svaret med 24,5 % var att de flesta respondenter var neutrala över 

påståendet. Gruppen 1-3 som inte håller med var ungefär 45,9 % samt de som höll med om 

påståendet var gruppen 5-7 som stod för ungefär 29,7 % av svaren. Resultatet av frågan från 

enkätundersökningen finns i figur 13. 
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Figur 13. Produkts ursprungsland 

 

Genom att ha fått svar på föregående fråga ska det nu ses på resultatet på följande påstående ” The 

product's country of origin was a very important factor when I chose this web shop”. Med det här 

påståendet går det även att se om uppfattningen om produktens ursprung fortfarande är lika viktigt 

för respondenten. Dessutom kan vi mäta hur viktigt det är med produktens ursprung när 

konsumenten behöver välja en webbsida att handla ifrån. När respondenterna valde webbsidan inför 

att kunna svara på de enkätfrågorna vi ville ställa om en specifik webbsida de brukar använda. Av den 

webbsida respondenterna valde så svarade största andelen, vilket var 23,1 % att de inte håller med 

om påståendet alls (De svarade ett på skalan). Gruppen som var störst efter denna var på 

svarsfrekvensen fyra, 22 % av respondenterna valde att vara neutrala vid detta påstående. Gruppen 

1-3 som svarade att de inte håller med om påståendet var ungefär 50,1 % av respondenterna och 

gruppen 5-7 är de respondenter som håller med om påståendet var ungefär 27,8 %. Resultatet av 

respondenternas svar på påståendet går att se i ett diagram i figur 14. 
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Figur 14. Produkts ursprungslands betydelse vid val av webbsida 

 

Vi valde även att ha med påståendet” Web shops from my home country meet my expectations 

much better than foreign web shops”.  Vi valde den frågan för att kunna se om konsumenter har 

högre förväntningar på en webbsida från deras hemland. Svaren som kom från respondenterna gav 

tydliga resultat, 39,8 % av de respondenterna var neutrala. Sedan var det 36,7 % som svarade 1-3 de 

tycker att påståendet inte stämmer in på deras förväntningar av en webbsida. De som håller med om 

påståendet svarade 5-7 var 23,5 % av respondenterna. Respondenternas svar går att se i en tabell i 

figur 15. 
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Figur 15. Förväntningar på webbsidor 
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5. Analys & Diskussion 

I kapitlet nedanför diskutera och analyseras arbetet samt resultat vi fick fram genom vår 

enkätundersökning. Därefter kopplas empiri till teorierna som har tagits fram till stöd för studierna. 

Enkätfrågorna kommer att analyseras och diskuteras var för sig, för att ge en tydligare överblick av 

innehållet. Syftet är att koppla enkätfrågorna till frågeställningen som har ställts i arbetet.  

  

5.1 Internet 

“It is great that the Internet gives me access to products and services from all over the world” 

 

Vi ställde detta påstående i enkäten till respondenterna om hur bra det är att vi som konsumenter 

kan köpa produkter över hela världen. Som resultatet; se ovan figur 9, visar att många av 

respondenterna tyckte om att ha möjligheten till det breda utbudet av produkter som finns över hela 

världen. Medan 2,87 % av respondenterna inte höll med om påståendet, de som svarade 1-3 på 

skalan.  

Vi valde detta påståendet för att veta vad respondenterna tyckte om möjligheten att kunna köpa 

produkter utanför hemlands gränser. Genom detta kan deras inställning mot den internationella 

marknaden bedömas, via enkätundersökningen kom sedan en bekräftelse på hur pass internationellt 

internet är. Enligt enkätundersökningen visade det sig att de flesta studenter från Mälardalens 

Högskola tyckte att detta gav dem en bra möjlighet. Därför har detta påstående en koppling till 

frågeställningen, vilket bidrar till en del av undersökningen. 

Enligt Yamin och Sinkovics (2006) hänger online internationalisering och psykisk distans ihop med 

varandra.  När respondenterna inte håller med om det här påståendet kan det tyda på att det finns 

en psykisk distans mellan dem och webbsidan eller produkterna. Psykisk distans beror på olika 

faktorer finns i både kulturella- och affärsmässiga skillnader. När informationen om produkten är 

otydligt kan det medföra till psykisk distans, men även respondentens härkomst kan påverka deras 

syn på internet. Eftersom kulturella skillnader kan vara en påverkande faktor som avgör 

konsumenternas värderingar och avsikter angående köp på internet. De respondenter som svarade 

att de tycker att det är bra att ha tillgång till produkter över hela världen upplever att 

internationaliseringen är något bra. Trots att resultat från enkätundersökningen visar en stor 

dominans om detta, finns det fortfarande respondenter som inte samtycker om detta. Dessa 

respondenter upplever en psykisk distans, eftersom de känner av ett geografiskt avstånd samt att 

produkterna inte kan vidröras innan köpet. Samtidigt kan det bero på att dem känner en osäkerhet 

inför att handla på internet, vilket även kan vara en avgörande faktor till att köp uteblir. När 

konsumenter upplever psykisk distans från produkterna eller internet handel kan det tyda på att 

internationaliseringen inte har kommit så pass långt att den psykiska distansen är borta.  

Vid online-internationalisering finns det ett högt utbyta av information och kunskap om produkterna, 

det kan leda till att den psykiska distansen minskar för konsumenterna som handlar på internet. 

Genom att informationsutbytet ökar, växer även online-internationaliseringen. Internetköp är något 

som ökar och genom resultaten vi fick från påståendet som visar respondenternas rutiner vid köp på 
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internet. Denna köpväg används på grund av att det är ett enklare sätt att göra inköp på, dessutom 

finns det mycket information om produkterna. Informations tillgänglighet är det som påverkar 

konsumenten. De respondenter som höll med om påståendet kan tycka att det finns mer information 

om produkter på internet. Konsumenten kan även göra jämförelser mellan produkternas egenskaper 

på olika webbsidor innan ett köp, denna möjlighet finns inte i den fysiska butiken. Tillgängligheten till 

olika utbud av produkter ökar konsumenternas valmöjligheter, på den internationella marknaden. 

Denna marknad ger konsumenterna en inblick i andra länders kulturer. Vilket ökar deras förståelse 

för de olikheterna som finns bland folk samt minskar deras osäkerhet inför att handla utanför 

hemlandets gränser.  

 

5.2 Språk 

“I prefer web shops that are in my native language” 

Ett viktigt attribut vid köp från webbsidor är informationen som finns om webbsidan och 

produkterna. För att förstå informationen behöver webbsidan innehålla ett språk som 

konsumenterna behärskar. Påståendet om hur viktigt modersmål är för konsumenten ger oss ett svar 

på konsumentens syn på språk användningen på internet. Det svarar på om hur pass internationellt 

internet är genom att känna till deras åsikter om språk på webbsidor. Tanken med påståendet var att 

ta reda på hur viktigt webbsidans information finns på konsumentens modersmål. Mätningen visar 

hur viktigt språket på en webbsida är för respondenterna. Är språket ett viktigt attribut som kan 

avgöra om konsumenten handlar eller avstår från ett köp? Om respondenten föredrar sitt 

modersmål betyder det att han/hon främst handlar från webbsidor som har konsumentens 

modersmål. Trots att de föredrar att handla från webbsidor som har deras modersmål bevisar det 

inte att de utesluter webbsidor som inte har detta.  Modersmålet underlättar läsandet för 

konsumenterna när de söker information på webbsidan. Det uppstår en psykisk distans när 

konsumenten inte förstår webbsidans information. Det växer fram miss kommunikation mellan 

webbsidan och konsumenten, som gör att konsumenten inte genomför ett köp från denna webbsida. 

Eftersom psykisk distans och online-internationalisering hänger ihop, minskar online-

internationaliseringen i den här situationen. Respondenterna i enkätundersökningen var främst 

neutrala över vikten av deras modersmål på en webbsida.  Det kan tyda på att betydelsen av att ha 

modersmål på en hemsida inte är den viktigaste faktorn som avgör ett köp. Att respondenterna var 

neutrala kan ha att göra med att respondenterna behärskar flera olika språk, och därmed inte bryr 

sig över vilket språk som används på en webbsida. Trots detta fanns det respondenter som föredrog 

deras modersmål på en webbsida, som visar att det fortfarande är ett viktigt attribut för en del av 

respondenterna. Detta visar att online-internationaliseringen inte har slagit sig igenom helt. Denna 

målgrupps åsikter väger in mycket med tanke på hur mycket kontakt studenterna behöver ha med 

internet i vardagen. Samtidigt behöver företaget dessa studenter som potentiella kunder för att 

kunna bredda sin verksamhet på den internationella marknaden. 

” Is the web site of the shop in your native language?” 

Innan respondenterna fick svara på den här frågan i enkätundersökningen, fick de en förfrågan, där 

de själva fick fylla i från vilken webbsida som de regelbundna handlar. En del av 
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enkätundersökningen är utformad på det viset för att kunna tyda vad de mest besökta webbsidorna 

har för språkval. Genom att studera valet av språk på dessa utvalda webbsidor kan vi finna ett 

mönster på vad studenterna egentligen föredrar för språkval på internet. Genom detta kan vi se om 

de flesta av de använda webbsidorna har det utländska språket eller deras modersmål.  

För att veta vad de flesta respondenternas valda webbsidor har för respektive språkval, har följande 

fråga ställts till respondenten, Is the web site of the shop in your native language? Respondenterna 

som svarade att deras valda webbsida har deras modersmål som språkval, stärker ytterligare 

påstående om att språkets val i webbsidorna har en betydelse för respondenten. Respondenterna 

som svarade på frågan att deras valda webbsida använder sig av deras modersmål som språk tyder 

på att antingen webbsidan är anpassad efter varje hemlandets marknad eller att webbsidan inte har 

hunnit etablera sig på den internationella marknaden. Psykisk distans ökar när det inte går att förstå 

webbsidans språk, då minskar den online internationaliseringen och därmed minskar internet 

handelns internationalisering. Psykiska distansen uppstår hos respondenten när den inte kan känna 

ett förtroende för webbsidan på grund av språket.  

Respondenten som använder sig av en webbsida utan deras modersmål, kan ha haft en tidigare 

erfarenhet med webbsidan som minskar den psykiska distansen, vilket kan upplevas av en 

konsument. Förtroende byggs upp hos konsumenterna, vilket leder till att de får en ökat tillit och 

trygghet inför den internationella marknaden. En annan faktor till varför respondenten använder sig 

av en webbsida utan deras modersmål kan bero på att det finns en kulturell samhörighet mellan 

webbsidans ursprung och språk, samt respondentens modersmål och medborgarskap. Genom svaret 

på frågan går det att jämföra med den föregående fråga som ställdes till respondenterna. Där frågan 

handlade om respondenten föredrar en webbsida med deras modersmål. Där visade det sig att de 

flesta respondenter tycker att det inte spelade någon roll för dem vad webbsidor har för språkval. 

Trots det fanns det även många respondenter som prefererar en webbsida som använder deras 

modersmål, samt i svaret på den här frågan även väljer en webbsida som har deras modersmål. De 

flesta respondenterna använde sig av en webbsida som hade deras modersmål som språkval. Det 

tyder på att konsumenter inte är helt internationaliserade på internet, eftersom de fortfarande 

vänder sig till inhemska marknaden och deras modersmål. Detta agerande är undermedvetet med 

tanke på deras tidigare svar, där de anger att de inte spelade någon roll om webbsidan har deras 

modersmål. Med hjälp av denna fråga har vi fått fram det verkliga svaret som respondenten känner 

inför val av språk. 

I den här frågan kan även samband dras mellan medborgarskapet av studenterna som svarade på 

enkätundersökningen och modersmålet på deras valda webbsidor. Det fanns ungefär lika många 

svenska medborgare i procent som det fanns respondenter som använde sig av en webbsida som 

hade deras modersmål. Enkätundersökningen visade en stark majoritet av ja svar. Vilket innebär att 

de flesta av respondenterna använder sig utav en webbsida som har deras modersmål. Från egna 

erfarenheten tycker vi att webbsidorna med vårt modersmål inger en känsla av trygghet och 

förtroende. Denna känsla kan vara olika starka, beroende från person till person, men den är för 

viktigt för att ignorera. Därför tycker vi att svaret på denna fråga är realistiskt och bra grundad till 

verkligheten.  
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5.3 Ursprungsland 

“The country that the web shop comes from does not matter to me” 

Tanken med detta påstående var att se hur mycket respondenterna bryr sig om webbsidans 

ursprung, om det är viktigt för dem när de handlar produkter på internet. Svaret visar att de flesta 

respondenter tycker att webbsidans ursprung inte spelade någon roll, där är det total 27,4 % av 

respondenterna som tycker det. Detta visar hur internationellt internet har blivit, eftersom 

respondenten inte bryr sig om webbsidans ursprung, utan tittar mer på vad webbsidan har att 

erbjuda för produkter. Vilket är bra för varje respektive företag som försöker ta sig in på den 

internationellt marknaden. En del av vårt syfte är att titta närmare på hur landsimage kan påverka 

konsumentens syn vid internethandel. Genom enkätundersökningen visade det att konsumentens 

omdöme har att göra med en landsimage. Imagen av ett land påverkar de webbsidor som kommer 

från detta land, därmed får respondenterna olika uppfattningar om webbsidor beroende på vilket 

land den kommer ifrån. Eftersom landsimage har en påverkande roll hos konsumenter, bör företag 

ha detta i baktanken vid nyetablerade online webbsidor. När konsumenter handlar på internet är det 

svårt att undvika den psykiska distansen mellan olika länder, därför är det viktigt att veta vad 

webbsidors ursprungsland är. Konsumenter som tycker webbsidans ursprung är viktigt, brukar de 

inte ha lika stor erfarenhet med att handla på internet. Det gör att de är försiktiga innan de tar ett 

köpbeslut på internet. Detta är en bra sak, eftersom respondenten bör vara försiktigt med var de 

köper sina produkter, för att det alltid finns en liten risk att bli lurad. De neutrala respondenter tittar 

inte lika mycket på webbsidans ursprung, fast de är medvetna om riskerna som finns på internet. 

Webbsidan bör ha tydlig information om var den kommer ifrån, detta kan ge konsumenterna ett 

intryck av hur seriös webbsidan är. Den motsatta effekten är när företag är otydlig med information 

på webbsidan ger konsumenterna ett oseriöst intryck. 

 

Om konsumenter i ett land har en fördömande syn på utländska produkter, kan detta göra det svårt 

för ett företag att stadga sig i det landet. Om ett land har fått ett dåligt anseende kan detta påverka 

landets produkter och skapa en sämre image för dess produkter. Detta beror på att konsumenterna 

kopplar varje respektive produkt till detta land. Respondentens svar skulle visa oss hur mycket en bra 

eller dålig landsimage kan påverka respondentens val av webbsida. Den visade det vi trodde, att de 

flesta respondenterna har en bra inställning till produkter från andra länder samt tycker det är viktigt 

med webbsidans ursprung. Fast respondenter koncentrerar sig mer på produkter, och dess 

egenskaper, vilket är precis vad företag vill.   

 

” I don't care at all about the product's country of origin when buying things on web shops” 

Här vill vi ta reda på hur viktigt attributen produktens ursprungsland har för betydelse för 

respondenterna. Enligt enkätundersökningen visade det sig att 24,5 % av respondenterna hade 

svarat neutral, att produktens ursprungsland inte spelade någon roll för dem när de handlar på 

internet. Vilket tyder på att det inte är viktigt för konsumenten att veta var produkten är tillverkad 

eller kommer ifrån. Trots att de flesta respondenten har svarat neutral, så lutar de flesta röster på att 

det är viktigt att veta produktens ursprungsland.  Svaret vi fick från enkätundersökningen var väntat. 

Produktens ursprungsland har en viktig betydelse och spelar en stor roll för konsumenterna när de 

handlar på internet. Det har blivit svårare att avgöra produktens ursprungsland nuförtiden, eftersom 
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produktens alla delar kan komma ifrån leverantörer som finns över hela världen. Vilket gör det ännu 

svårare att definiera produktens ursprungsland samtidigt som det kan missleda konsumenter och ger 

dem ett felaktigt budskap. Detta betyder att respondenter handlar produkterna på webbsidan, trots 

att de inte får information om var produkten kommer ifrån. Deras behov av att köpa en produkt är 

större än vetskapen om produktens ursprung. Företag tjänar pengar på att skapa fram ett behov hos 

konsumenten som har ett mål att locka kunderna med att vilja ha produkten. Därför kan 

konsumenten bli påverkad av produkt- och landsimage från företag. En dålig eller bra landsimage kan 

påverka produktens uppfattning hos konsumenten. Dessa två imager går hand i hand med varandra 

samt har en avgörande roll när konsumenten vill handla. Konsumenterna som vill ta reda på 

produktens ursprung, lägger sina omdömen på dessa faktorer innan de gör ett köp på internet.  

 

”The product's country of origin was a very important factor when I chose this web shop” 

För att gå djupare in på det förgående konstaterande, har vi valt att ställa detta följande påstående 

för att se hur viktigt produktens ursprungsland är som attribut vid val av webbsidor. Denna fråga ska 

hjälpa oss att se hur viktigt eller i vilken betydelse produktens ursprungsland är för konsumenten vid 

deras köp på internet. Resultatet från enkätundersökningen visade att de flesta respondenter inte 

tycker att produktens ursprungsland är en avgörande faktor vid val av webbsida. Vilket säger emot 

respondenternas svar på föregående fråga, där de tycker det är en viktig faktor. Vi tolkar resultatet 

att produktens ursprungsland är ett viktigt attribut, men inte tillräckligt för att avgöra ett val av 

webbsidor. Detta innebär att det finns andra faktorer som betyder mer för respondenten och som 

kan avgöra deras köpbeslut. Vilket är realistiskt, eftersom många konsumenter är priskänsliga och 

produktens kvalitet är även ett viktigt attribut för de flesta konsumenter när de köper produkter. 

Produktens kvalitet påverkas utav produktimagen, där konsumenter får olika uppfattningar om 

produkten beroende på var den är producerad. Produkter ska ha en bra kvalitet och vara värd 

pengarna. De respondenterna som är neutrala i denna fråga, tittar mer på andra faktorer som 

kvalitet och pris. Trots detta vet konsumenterna att produktens ursprungsland både kan och inte kan 

avgöra produktens hållbarhet.  De respondenter som inte bryr sig om ursprungsland på produkten, 

vid val av webbsidor, har en positiv syn på internationaliseringen. Vilket säger emot deras tidigare 

svar i enkätundersökningen om köp på internet.  

 

“Web shops from my home country meet my expectations much better than foreign web shops” 

Vi valde att ställa detta påstående för att se vad respondenterna har för förväntningar på inhemska 

och utländska webbsidor. Meningen är att kunna tolka studenternas uppfattningar om webbsidorna. 

Med hjälp av svaren från respondenterna kunde vi se om deras förväntningar var högre på inhemska 

webbsidorna. Enligt våra åsikter borde konsumenter ställa högre krav på de inhemska webbsidorna, 

eftersom den psykiska distansen mellan företag och konsumenterna är mindre om de kommer från 

samma land. Landsimage kan påverka konsumenternas förväntningar på webbsidorna, vilket är 

vanligt med tanken på att olika länder inte har samma landsimage. Ländernas anseende skapas och 

tolkas olika, därför känner konsumenterna sig osäkra för att handla på den internationella 
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marknaden. De borde känna sig säkrare när de handlar från en inhemsk webbsida, det på grund av 

tillgängligheten och kännedomen om det egna landet.  

Enligt enkätundersökningen var respondenterna framförallt neutralt inställda till frågan, samtidigt 

inriktar sig deras svar mer åt att de inte håller med om påståendet. Den neutrala inställningen gjorde 

oss förvånad, men resultatet beror troligen på studenternas likgiltighet inför webbsidans ursprung. 

Bristen på kunskapen om den inhemska webbsidan kan vara en annan orsak som skapar fram den 

neutrala attityden. Vilket innebär att studenterna har samma förväntningar på utländska och 

inhemska webbsidor. Orsaken till detta kan förklaras att de ser webbsidorna som något 

internationellt och inte från ett specifikt land. På det viset har webbsidorna lyckats 

internationaliseras bland studenterna från Mälardalens Högskola.  

De som håller med påståenden är ovana internet användare, därför har de brist på erfarenhet samt 

kunskaper om den internationella marknaden. Här kan även förklaras med att dessa respondenter 

känner en vis psykiskt distans mellan dem och webbsidan, detta beror antagligen även på den 

kulturella skillnaden som finns mellan länder. Då kulturen mellan de olika länder skapar en unikhet 

för varje respektive land och sätter prägel på dess självständighet som en nation.  

Trots att det finns en viss osäkerhet inför den internationella marknaden, som vi kan se från de 

tidigare frågor, ger studenterna dem utländska webbsidor tillräckligt mycket förtroende för att 

handla ifrån dem. Vi tror även att det finns andra attribut som har en mer betydande roll för val av 

webbsidor. Dessa attribut kan vara exempelvis bättre priser på de utländska webbsidorna samt att 

den internationella marknaden har ett större utbud till konsumenterna. Fler attribut kan säkerligen 

nämnas och som anses vara viktiga för konsumenterna när de ska handla på internet, men två av 

dem är absolut pris och kvalitet.  
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7. Slutsatser 

I det här kapitlet kommer vi dra slutsatser om vår studie, Internationalisering på internet - 

Ursprungslandets & språkets betydelse vid köp på internet. Här redovisar vi även resultat från 

enkätundersökningen samt sammanställer vad som kommit fram under arbetets gång. På slutet 

kommer förslag till nya studier inför framtida forskning.  

 

7.1 Slutsatser av studien 

Vår enkätundersökning har främst blivit besvarad av kvinnliga respondenter. De manliga 

respondenter ligger inte långt efter de kvinnliga, vilket ger undersökningen en bra fördelning mellan 

både könen. Fördelningen mellan könen ger oss en bra förutsättning till en bra mätning till vår 

frågeställning i arbetet. Vårt syfte är att mäta hur internationaliserad studenterna på Mälardalens 

Högskola är, där inkludera vi både könen. Respondenterna som hade deltagit i undersökning ligger 

främst i åldern 21-25 år. Det visade sig att studenterna i den åldern är den passande målgruppen, 

eftersom de brukar handla på internet. Genom detta ökar trovärdigheten på enkätundersökning 

vilket leder till ett bra resultat. Det visade sig att respondenterna använder sig av internet dagligen, 

det gör att de är vana med internet och därmed har ett större förtroende för att göra inköp på 

internet. De som svarade på enkätundersökningen var främst de som har ett svenskt medborgarskap, 

medan ett mindre antal respondenter har ett annat medborgarskap. Det påverkar våra svar genom 

att andelen utländska studenter är mindre än de svenska studenterna, det gör att svaren kom främst 

från folk med samma kulturella bakgrund. Deras bakgrund påverkar synen på inköp på internet, 

vilket leder till att de skapa olika uppfattningar om internet. Samtidigt kan olika erfarenheter och 

uppfostran i det egna hemlandet bidra till varierande värderingar.  

 

7.1.1 Hur pass internationella är konsumenterna på internet, när det gäller produktens 

ursprungsland och språk? 

Enligt enkätundersökningen har det visats att de flesta respondenterna är neutralt inställda mot 

produktens ursprungsland. Vilket gör att de intar en passiv roll när det gäller produktens 

ursprungsland vid inköp av produkter på den internationella marknaden. Tolkningen av 

enkätundersökningen visade även att det fanns många respondenter som tyckte att produktens 

ursprungsland var viktigt. Fast betydelsen av produktens ursprungsland varierade från situation till 

situation för respondenterna. Produktens ursprungsland har exempelvis en mindre betydelse vid val 

av webbsidor, men högt när det kommer till själva köpet. Detta beror på att konsumenterna lägger 

större vikt på själva produkterna. Vilket är rimligt, därför att produkten för konsumenter har en 

större roll än webbsidan. Det underlättar mycket för konsumenter om webbsidorna har bra 

information eller en välgjort design. Konsumenterna får rätt information och blir nöjda. Men det är 

vanligt att konsumenterna tycker bäst om att få något mer utav ett köp. En snygg och välgjord 

webbsida ger konsumenten en känsla av uppskattning, men riktar sig mer till den generella 

kundkretsen. Medan en bra produkt kan gynna kunden personligen.  

Enkätundersökning visar även att respondenterna bryr sig mer om produktens ursprungsland, men 

det är absolut inte det viktigaste attributet som kan avgör respondenternas köpbeslut. Det finns 
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andra attribut som är inblandade i processen och dessa kan vara exempelvis pris och kvalitet. Dessa 

attribut som pris och kvalitet väger tyngre än produktens ursprungsland. Vilket förklarar och tyder på 

att utsträckningen av produktens ursprungslands betydelse är betydligt mindre för konsumenterna 

när de ska handla på internet. Förutom pris och kvalitet finns det många andra attribut som är 

betydande för konsumenter. Attributens betydelse är olika för en del av konsumenterna, allt har med 

personens egenskaper som behov av produkten eller situation för tillfället. Betydelse av produktens 

ursprung kan vara värt mycket ena tillfället och mindre i ett annat tillstånd. Det vi vill komma fram till 

är att olika saker har olika betydelse för personer vid olika situationer. Därför kan inte alla attribut 

skapa samma nivå av betydelse för alla konsumenter. Därmed kan många attribut spela in i ett 

tillstånd som där av kan avgöra konsumentens beslut.  

Enkätundersökningen visar att dem flesta respondenterna tycker det är bra med att ha tillgång till 

produkter från över hela världen. Vilket visar att respondenterna tycker det är bra med 

internationaliseringen. Detta ger dem möjligheten att ta del av andra produkter från kulturer i hela 

världen. Många finner detta breda utbud som ett bra tillfälle att lära känna andra länders marknad. 

Länderna ligger olika i exempelvis den teknologiska utvecklingen, möjligheten att få tag på en 

produkt som är tillverkad från det landet och som inte finns i ens eget hemland gör många 

konsumenter tillfredsställda. 

Många av respondenterna var neutrala över att ha sitt modersmål som språk på en webbsida.  De 

bryr sig inte om vilket språk som används på webbsidor, vilket ger fördel för företag som har 

utländska webbsidor. Trots att många var neutral inställda fanns det även samtliga som föredrog att 

webbsidorna använder deras modersmål. Detta märktes tydligt när de angav en valfri webbsida de 

brukar handla ifrån, där visades att de flesta webbsidorna var på respondenternas modersmål. 

Enkätundersökning visar att språkets betydelse var ett viktigt attribut som kan avgöra val av en 

webbsida när respondenterna gör sina inköp. Det här visar att företag borde anpassa språk efter 

land, för att få konsumenterna att känna förtroende samt skapa illusioner om att de handlar från sitt 

hemland. Det visar att respondenterna vill vara internationella men dem är inte det, eftersom de 

föredrar sitt modersmål på webbsidorna. En annan orsak till varför respondenterna inte anser vara 

internationella är på grund av deras inställning till valet av webbsida. Undersökningen visar att de 

tycker det är viktigt att få reda på webbsidans ursprungsland. Det kan tyda på att respondenterna är 

osäkra på att handla från vissa länder. Vilket återigen förklarar att respondenterna inte har blivit 

internationella. Respondenterna har inte högre förväntningar på inhemska webbsidor än vad dem 

har för utländska webbsidor. Där säger de emot deras tidigare svar vi fick i enkätundersökningen. 

Eftersom respondenterna har samma förväntningar på både inhemska- och utländska webbsidor, 

visade det sig att de ser webbsidorna som likartade. Vilket antyder att de internationella gränserna 

inte existerar på internet. Internet handel har blivit som en vardagssak för konsumenterna, men det 

har inte utvecklats så mycket att den kan ersätta den fysiska butiken. Eftersom vi kan se tolkningar i 

enkätundersökningen som visar på tvärtom tecken. Trots att många av respondenterna brukar 

handla på internet så har de inte fått så stort förtroende för den internationella marknaden. Därför 

vänder de sig till den inhemska marknaden där förtroendet är större och tillgängligheten är bättre. 

Men eftersom internet handel kan erbjuda respondenterna flera utbud och andra villkor som bättre 

pris och kvalitet, är det många respondenter som inte kan stå emot. Därför handlar konsumenter på 

både den fysiska butiken och på internet. De kan komplettera varandra utefter vad de har för behov 

och möjligheter. Hur internationellt är internet egentligen? Svaret som kom fram genom vår 



34 

 

enkätundersökning visar att respondenter är internationaliserad till en viss grad, men långt ifrån det 

de vill påstår i deras svarande. Internet är därmed inte internationellt som vi trodde i början av 

denna studie. Genom respondenternas svar kan vi tyda det undermedvetna beslutet som görs vid 

köp på internet. Dessa handlingar visar att internationaliseringen inte har lyckas slagit sig fast i 

konsumenternas vardagsliv. Internationaliseringen har blivit en del av konsumenterna livsstil och den 

kommer att fortsätta och utvecklar sig i fortsättningen. Men oavsett hur internationaliserad 

konsumenterna blir så kommer internet inte kunna ersätta den fysiska butiken inom den närmaste 

framtiden. Anledningen till detta är att konsumenter i grund och botten är fäst vid vårt egen 

hemlandet. Vilket innebär att det kan blir svårt för företag att etablera sig på den internationella 

marknaden.  

 

7.2 Förslag till nya studier  

Vår enkätundersökning i arbete har begränsat sig enbart till Mälardalens Högskola studenter i 

Västerås och Eskilstuna. Därför skulle det vara intressant om det genomfördes en större 

enkätundersökning som riktar sig mot en större allmänhet. Där mätningen kan genomföras och riktar 

sig mot flera respondenter. Vi tror att resultatet kan bli annorlunda än det vi fick fram, eftersom 

respondenterna kommer variera i ålder samt intressen. Stigande ålder kan medföra en större 

osäkerhet för internet handel, därför skulle det vara spännande att se resultatet av en sådan 

enkätundersökning. 

Vår studie riktar sig främst till betydelsen av produktens ursprungsland, därför skulle det vara 

intresseväckande att ta reda på hur mycket konsumenterna vet om deras inköpta varor på internet. 

Undersökningen kan rikta in sig och fråga konsumenterna om de vet varifrån deras inköpta varor 

ursprungligen kommer ifrån för land. Om undersökningen visar att konsumenterna inte är medvetna 

om produkternas ursprung kan företag se det som en åtgärd och förbättra detta. Företag kan vara 

extra tydliga med informationen samt märkningen av produkternas ursprung för att underlätta för 

konsumenterna. Mer information medför att konsumenterna kan känna ett ökat förtroende och 

konsumerar mer.  

En annan studie som kan göras en djupare undersökning på är en jämförelse mellan två företag. Där 

båda företagen är utländska, som har etablerad sig på den internationella marknaden. Företag A ska 

ha en webbsida som har språket anpassad och webbsidans efter land. Medan företag B använder sig 

av det internationella språket, engelska. Genom detta går det att se vilket företag är det mest 

populär i det valda landet. I denna mätning går det att se hur ofta konsumenter besöker varje 

respektive webbsida. Genom denna studie tror vi att det går att se hur internationella 

konsumenterna är i det valda landet. Därmed går det att se landets inställning mot den 

internationella marknaden. 
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Bilaga 1 

 

Hej, 

Vi heter Astrid & Mai och går det sista året av ekonomiprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi 

håller just på att skriver vår kandidatuppsats om internationalisering. Vi har därför sammanställt en 

enkätundersökning tillsammans med två forskare vid namn Peter och Aswo, från Uppsala universitet.  

Vi är tacksamma om ni kan ta er tid och svara på vår enkätundersökning som finns på eran student-

mail från och med den 19 maj 2011.  

Som tack för mödan, kommer vi att lotta ut sex stycken presentkort från Adlibris på 500 kronor till de 

respondenterna som har deltagit i vår enkätundersökning.  

Adlibris är en känd webbsida som säljer billigt studentlitteratur. Därför kommer ett presentkort på 

500 kronor vara väl till hands när det är tid att köpa studentlitteratur till terminsstart.  

 

Enkätfrågorna ta högst en kvart att svara på, och frågorna är lättlästa.  

Era åsikter och svar är viktiga för oss och den framtida forskningen.  

 

Tack i förhand för insatsen! 

Astrid & Mai 
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Bilaga 2 

 

1. Age:        

 

Besvarades av: 380/390 

Ålder <20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 55+ 

Procent % 8,42  55,53  23,16  6,32 3,42 1,32 0,79 0,26 0,79 

 

 

3. Citizenship:  

 

     Besvarades av: 378/390 

Medborgarskap Svenskt Annat 

Procent % 68,52 31,48 

 

 

 

7.  How often do you use the internet?  

 

     Besvarades av: 365/390 

Hur ofta Flera 

gånger 

per dag 

Dagligen Veckovis Månadsvis Några 

gånger per 

år 

Mindre än en 

gång per år 

Procent % 83,84 15,62 0,00 0,55 0,00 0,00 

 

 

 

 11. It is great that the Internet gives me access to products and services from all over the world. 

      

Besvarades av: 348/390 

Skalan 1-7 1 2 3 4 5 6 7 

Procent % 0,86 0,57 1,44 7,47 12,93 16,38 60,34 
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12. I prefer web shops that are in my native language. 

 

     Besvarades av: 348/390 

Skalan 1-7 1 2 3 4 5 6 7 

Procent % 4,31 8,05 11,21 25,00 19,25 13,51 18,68 

 

 

 

 

14. The country that the web shop comes from does not matter to me. 

 

     Besvarades av: 343/390 

Skalan 1-7 1 2 3 4 5 6 7 

Procent % 17,20 27,41 19,83 13,99 10,50 6,41 4,66 

 

 

 

18. I don't care at all about the product's country of origin when buying things on web shops. 

 

     Besvarades av: 331/390 

Skalan 1-7 1 2 3 4 5 6 7 

Procent % 9,37 17,22 19,34 24,47 11,78 10,27 7,55 

 

 

 

19. Web shops from my home country meet my expectations much better than foreign web shops. 

 

     Besvarades av: 327/390 

Skalan 1-7 1 2 3 4 5 6 7 

Procent % 10,70 10,40 15,60 39,76 14,98 6,73 1,83 

 

 

 

24. Is the web site of the shop in your native language? 

 

     Besvarades av: 298/390 

Svars alternative Ja Nej 

Procent % 69,13 32,55 
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33. The product's country of origin was a very important factor when I chose this web shop. 

 

     Besvarades av: 281/390 

Skalan 1-7 1 2 3 4 5 6 7 

Procent % 23,13 13,52 13,52 22,06 13,88 7,47 6,41 

 


