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Sammandrag 
 
Syftet med denna studie är att undersöka varför triadiska köpprocesser avbryts och vilken som är 

den vanligaste anledningen till att detta sker. Vi vill få svar på om brist på tillit och upplevd risk, 

låg användarvänlighet eller bättre alternativ är anledningar till att triadiska köpprocesser avbryts. 

Vi undersöker även vilken av dessa tre anledningar som är den vanligast förekommande orsaken 

till att triadiska köpprocesser avbryts. Den empiriska datainsamlingen görs på e-handelsföretaget 

HinnerDu.se. Det teoretiska ramverket används som grund för den kvalitativa undersökningen 

som består av 30 intervjuer med personer som enligt empiriföretaget avbrutit köpprocessen på 

hemsidan. Vår studie visar på att brist på tillit och upplevd risk, låg användarvänlighet och bättre 

alternativ var orsaker till avbrutna triadiska köpprocesser. Brist på tillit och upplevd risk gentemot 

utförarna var den vanligaste anledningen. 
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1. Inledning och problemformulering 
 
Enligt en undersökning från Ehandel.org (2013) har mer än varannan svensk någon gång avbrutit ett påbörjat 

köp på Internet. Andra undersökningar visar på flera olika anledningar till att ett köp inte genomförs på 

Internet: ”nätkunder är otåliga, hela sex av tio avbryter köp på nätet på grund av att det är för krångligt eller tar 

för lång tid” (Market.se, 2013).  

 

Användandet av Internet har sedan 90-talet växt och blivit en allt starkare influens i vår vardag 

(Newell, 2000 s.153). Wang et al. (1998) menar att Internet har revolutionerat detaljhandeln då 

konsumenter nu, från sina hem, har möjlighet att välja från ett brett sortiment av producenter 

och återförsäljare världen över. Trots en undersökning gjord av Svensk Handel år 2010, som 

visade att 93 procent av de tillfrågade i undersökningen någon gång handlat på Internet, finns det 

dock många som inte känner sig bekväma med detta sätt att handla och är skeptiska mot e-handel 

(Svensk Handel, 2010). En svårighet inom e-handel är att konsumenten, när som helst, kan välja 

att avbryta sina påbörjade köp (Chen & Chang, 2003). Köpprocessen är enligt Kotler och Keller 

(2009 s.207) en psykologisk process som avgör hur och varför konsumenter fattar sina köpbeslut. 

Då vissa köpbeslut är mer omfattande än andra anstränger sig konsumenter olika mycket 

beroende på köpet som skall göras. Med andra ord varierar komplexiteten mellan olika 

köpprocesser vilket kan innebära ett högre respektive lägre involverande i själva köpbeslutet. 

(Solomon, 2009 s.332) 

 

Bente et al. (2011) beskriver att e-handel innehåller mer osäkerhet och upplevd risk än vanlig 

handel: “In contrast to face-to-face (f2f) encounters, online transactions have been characterized as fraught with 

uncertainty and risk” (s.1). En av anledningarna till detta är enligt Wang et al. (1998) att 

konsumenter upplever en rädsla för att personlig information skall läcka ut vid denna typ av 

handel. En annan anledning kan vara att tillit är svårare att bygga i denna nya miljö, jämfört med 

en vanlig fysisk butik med personligen närvarande personal (Bente et al., 2011). En undersökning 

från Market.se (2013) visar på att 60 procent avbryter köp på Internet på grund av att det tar för 

lång tid eller är krångligt, enligt Ehandel.org (2013) har mer än varannan svensk avbrutit ett 

påbörjat köp på Internet. Låg användarvänlighet innebär enligt Lin et al. (1997)  svårigheter att 

navigera på en hemsida bland annat på grund av dåliga funktioner och design. Hosmer definierar 

tillit inom e-handel som “...the expectation that the other parties will behave in accordance with commitments, 

negotiate honestly, and not take advantage, even when opportunity arises” (Hosmer, 1995 i Corbitt et al., 

2003 s.204). Vanligtvis skapas tillit genom möten med anställda, social aktivitet och delade 

erfarenheter. Dessa möjligheter försvinner inom e-handel och därmed försvåras tillitsbyggandet. 
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Ytterligare en anledning till att tillitsbyggandet försvåras är den begränsade möjlighet för köparen 

att använda alla sina sinnen. (Dann & Dann, 2011 s.246; Ratnasingham, 1998) 

 

Laudon och Traver, (2009, s.6-23) menar att den största anledningen till att inte fler e-handlar 

beror på “tillits-faktorn”. “Tillits-faktorn” innebär brist på tillit vilket enligt Laudon och Traver 

leder till en ökad upplevd risk att handla på nätet. Att uppleva risk är att förvänta sig något slags 

förlust (Stone & Winter, 1987 i Lim, 2003). Porter et al. (1975) menar att en rädsla att bli 

utnyttjad ej finns om man känner tillit "where there is trust there is the feeling that others will not take 

advantage of me" (s.497).  Den upplevda risken är enligt tidigare forskning en viktig ingrediens i en 

kunds köpprocess vid e-handel (Liebermann & Stashevsky, 2002). Ju högre den upplevda risken 

är desto mindre blir sannolikheten för att ett köp ska äga rum. (Bhatnager et al., 2000; Lim, 2003) 

För att ett köp skall genomföras måste konsumenten ha tillit till återförsäljaren (Lee & Meng, 

2004). Ett sätt att öka tillit är att minska den upplevda risken kring kundens personliga 

information och säkerhet (Castaneda, 2010; Anderson & Srinivasan, 2003), vilket enligt 

McKnight och Chervany (2002) kan uppnås genom erbjudanden av återbetalning, bytesrätt och 

olika sorters garantier. Tidigare forskning visar att behovet av tillit är större inom e-handel än vid 

vanlig handel då e-handelstransaktioner är mer komplexa (McKnight & Chervany, 2002). Handel 

präglas av olika relationer mellan aktörer och sammansättningar av dessa parter bildar olika 

situationer (Håkansson & Snehota, 1989), exempelvis en dyadisk- eller en triadisk situation 

(Ritter, 2000). 

 

Triadiska situationer innebär att det finns tre parter med relationer till varandra i motsats till den 

traditionella dyaden som innehåller två parter, köpare och säljare. I triadsituationer finns 

mellanhänder som har en relation till såväl köpare som säljare samtidigt som köpare och säljare 

har kontakt med varandra. (Havila et al., 2004) Då köpprocesser inom triader innefattar tre parter 

anses köpprocessen vara en triadisk köpprocess till skillnad från köpprocessen i en traditionell 

dyadisk situation. Håkansson och Snehota (1995) menar att en triad innebär att, “relationships are 

connected when a given relationship affect or is affected by what is going on in certain other relationships” (s.95). 

En triad kan enligt Ritter (2000) innefatta följande tre relationer, mellan konsument och företag, 

mellan konsument och leverantör samt mellan leverantör och företag. Då studien endast 

undersöker konsumenters relation till företag (y) samt konsumenters relation till leverantörer (z) 

utesluts relationen (x) mellan leverantör och företag i denna studie. Vi har valt att göra 

empririnsamlingen på HinnerDu.se, ett e-handelsföretag som befinner sig i en triadisk situation. 
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Figur 1. Triadsituation 
Källa: Ritter (2000) 

 

Inom e-handeln studeras ofta dyadiska köpprocesser (Kim et al., 2007) så som företag-till-

företag, företag-till-konsument eller konsument-till-konsument (Turban et al., 2006). Enligt Kim 

et al. (2007) har större delen av forskningen inom e-handel behandlat så kallade “lyckade” 

köpprocesser, det vill säga när ett köp genomförts. Det som gör vår studie unik är att vi studerar 

anledningar till att triadiska köpprocesser avbyts. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka varför triadiska köpprocesser avbryts, om brist på tillit 

och upplevd risk, låg användarvänlighet eller bättre alternativ är anledningar till att triadiska 

köpprocesser avbryts samt vilken av dessa tre anledningar som är vanligast förekommande. 

 

1.2 Disposition 

I följande avsnitt presenteras de teorier vi valt att använda, vilka bland andra är Kim et al. (2007) 

som beskriver betydelsen tillit och risk har för en konsuments incitament att köpa, Ritters (2000) 

resonemang angående triadiska relationer samt Kotler och Armstrongs (2009) köpprocessmodell 

som beskriver köpprocessen i fem olika steg. För att knyta ihop teoriavsnittet har vi skapat en 

analysmodell av de mest väsentliga delar i teorin som används för att analysera empirin. Därefter 

redogörs i metodavsnittet vårt metodval, metodurval samt vilket material vi använt och hur vi 

valt att genomföra vår undersökning. Slutligen presenteras i detta avsnitt vår analysmetod som 

beskriver hur vi analyserar vår empiri med hjälp av vårt analysverktyg. Efter det presenteras det 
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empiriska resultatet av den undersökning vi gjort. I slutet av empiriavsnittet visas en övergripande 

sammanfattning av det huvudsakliga resultatet. I följande avsnitt analyseras resultaten av den 

empiriska undersökningen med hjälp av vår analysmodell. Slutligen sammanförs analysen med 

våra egna tankar och reflektioner kring oavslutade köpprocesser på empiriföretaget HinnerDu.se 

i en slutsats som avslutas med förslag till vidare forskning.    

2. Teori 

 

2.1 Skillnad mellan köpbeteenden inom köpprocesser 

Köpbeteende inom köpprocesser varierar exempelvis mellan omfattande beslutsfattanden, eller 

omfattande köp, och begränsade beslutsfattanden, eller begränsade köp. De köp som kräver ett 

omfattande beslutsfattande är de som genomförs sällan och kräver mer engagemang av 

konsumenten (Mossberg & Sundström, 2011 s.103-106). De omfattande köpen är ofta dyra och 

innebär en större risk vilket leder till ett högt engagemang hos konsumenten. Till skillnad från det 

begränsade köpet, som ofta är billigare och genomförs mer regelbundet. (Kotler & Armstrong, 

2009 s.176). Graden av engagemang bestäms också bland annat av konsumentens uppfattning 

om de personliga konsekvenser köpet kan innebära för denne (Mossberg & Sundström, 2011 

s.119). Exempelvis kräver en bil ett stort engagemang, då det ses som en investering som kostar 

mycket pengar medan en liter mjölk å andra sidan är något vi köper ofta och inte därför funderar 

så mycket över (Kotler & Armstrong, 2009 s.175-176). Köpprocessen ser olika ut beroende på ett 

flertal faktorer, exempelvis situationen (Kotler & Keller, 2007 s.104) 

 

2.2 En triadisk köpprocess 

Enligt Havila et al. (2004) består relationer ofta av två parter, en köpande och en säljande. I vissa 

fall ingår dock en mellanhand i relationer vilket skapar en triad: “however, in some ... relationships an 

intermediary exists that has contact with both the selling party and the buying party, at the same time as the selling 

party and the buying party also have direct contact with each other, i.e. these relationships are triadic by nature” 

(s.172). En triadisk köpprocess är den köpprocess som uppstår när ett företag befinner sig i en 

triadisk situation. Ritter (2000) beskriver vad som krävs för att ett neutralt, ett positivt eller ett 

negativt resultat skall inträffa inom en triad och menar att enbart en av relationerna inom en triad 

behöver vara negativ för att det totala resultatet skall bli negativt. Detta innebär att om en 

konsuments inställning till en leverantör är positiv men negativ gentemot företaget, eller vice 

versa, blir den totala viljan till köp negativ, vilket slutar i ett icke-köp. Om relationen till såväl 
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utförare samt företaget är negativ uppstår samma resultat, icke-köp. (Ritter, 2000)  

 

2.3 Köpprocessmodellen 

Köpprocessmodellen består av fem olika faser; identifiering av behov, informationssamling, bedömning av 

alternativ, genomförande av köp och utvärdering av köp (Kotler & Armstrong, 2009 s.177). 

Köpprocessen beskriver alla steg i en konsuments beslutsfattande fram till att ett köp genomförs, 

processen kan dock avslutas i vart och ett av de olika stegen, vilket då resulterar i ett icke-köp. 

(Chen & Chang, 2003) 

 

När stegen identifiering av behov och informationssökning passerats fortsätter köpprocessmodellen 

enligt Kotler och Armstrong (2009) med steget bedömning av alternativ. Vid stegen bedömning av 

alternativ jämförs olika alternativ som för tillfället finns tillgängliga för kunden (Mossberg & 

Sundström, 2011 s.108-116). En skillnad vid bedömningen av alternativ mellan omfattande köp 

och begränsade köp är att konsumenten vid omfattande köp har högre krav och fler kriterier än 

konsumenter som skall genomföra ett begränsat köp (Solomon, 2009 s.335). De alternativ som ej 

uppfyller kundens kriterier förkastas och nya alternativ söks upp. Vid denna bedömning har 

konsumenten information om de olika möjliga alternativ som jämförs. (Mossberg & Sundström, 

2011 s.108-116).  

 

2.4 Bättre alternativ 

Enligt Mossberg och Sundström (2011) välj ibland en konkurrent som kan ses som ett bättre 

alternativ (s.108-116). En konkurrent kan, utifrån ett tjänsteföretags perspektiv, vara allt från ett 

företag som erbjuder samma typ av tjänst till en familjemedlem som hjälper till (NE.se, 2013). 

När ett bättre alternativ väljs har inte konsumenten information om de olika möjliga lösningarna 

som finns. Det finns dock anledningar till att ett alternativ är bättre, faktorn brådskande karaktär 

(“urgency”) är något som Laudon och Traver (2009) menar kan spela roll för resultatet av en 

köpprocess. Ett exempel på brådskande karaktär kan vara att en konsument är tidspressad och 

behöver en lösning snabbt. Då kan den lösning som presenteras först väljas utan att information, 

kring andra möjliga lösningar som ännu ej presenterats, finns tillgänglig. Ytterligare en faktor som 

kan leda till bättre alternativ är pris som Dann och Dann (2012) menar är en avgörande faktor för 

att ett köp skall bli av eller ej. Det finns dock fler skäl till varför en köpprocess avbryts, 

exempelvis att en kund blir osäker på produkten/tjänsten (di.se, 2013).  
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Figur 2. Bättre alternativ  

 
Figuren visar att konsumenten söker möjliga lösningar på sitt problem genom olika fora och 

kontakter. Konsumenten väljer därefter ett av de presenterade alternativen utan att erhålla 

information om övriga alternativ, i figurfallet på grund av att en möjlig lösning presenterades på 

Facebook.se (2013) först vilket var fördelaktigt för konsumenten som behövde hjälp snabbt.   

 

2.5 Brist på tillit och upplevd risk 

Enligt Chen och Dibb (2010) är tillit och upplevd risk nära korrelerade med varandra. Ju högre 

den upplevda risken är desto större är behovet av tillit för att avsluta ett köp (Mayer et al., 1995). 

Anderson och Srinivasan (2003) menar att tillit är viktigt just på grund av att det finns en hög 

upplevd risk inom e-handel. Enligt McAllister (1995) är upplevd risk och tillit sammanvävda och 

det är tillit som möjliggör för en viss acceptans av upplevd risk, vilket gör dem till en gemensam 

faktor. En persons vilja att köpa påverkas enligt Kim et al. (2007) av yttre faktorer så som 

exempelvis tillit och upplevd risk. Hög tillit gentemot ett e-handelsföretag och dess hemsida, 

leder till en minskad upplevd risk vilket ökar incitamentet att avsluta ett köp på hemsidan. 

Tidigare forskning visar på att tillit är en viktig faktor inom köpprocesser på Internet 

(Liebermann & Stashevsky, 2002). Lee och Meng (2004) menar att byggandet av tillit är en av de 

viktigaste faktorerna för lönsam e-handel: “trust building has been deemed as one of the critical factors for 

the success of e-commerce” (s.1). Även upplevd risk är enligt tidigare forskning en viktig faktor inom 

köpprocesser på Internet (Salam et al., 2003; Miyazaki & Fernandez, 2001). Bhatnager et al. 

(2000) och George (2004) diskuterar olika sorters risker exempelvis produkt/tjänstrelaterad, 

finansiell risk och informationsrisk.  
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2.5.1 Produkt- och tjänsterelaterad risk 

Denna typ av risk innebär att konsumenten uppfattar en risk gällande huruvida 

produkten/tjänsten uppfyller de förväntningar konsumenten har (Bhatnager et al., 2000), vilket 

stöds av tidigare studier (Li et al., 2011; Reichheld & Schefter, 2000; Lesani & Montazeri, 2009). 

Jøsang och Boyd (2006) menar att parter inom e-handel vanligtvis aldrig träffat varandra tidigare 

och att konsumenten ofta har lite information om leverantören och produkten/tjänsten som 

erbjuds, vilket kan öka den upplevda produkt- och tjänsterelaterade risken. Att konsumenten ej 

testat eller känt på produkten före köp är ytterligare en anledning till att produkt- och 

tjänsterelaterad risk uppstår: ”the consumer generally has no opportunity to see and try products, i.e. to squeeze 

the oranges, before he buys” (Jøsang & Boyd, 2006 s.618). Enligt Bhatnager et al. (2000) minskar 

sannolikheten för att en konsument handlar på Internet om den produkt- eller tjänstrelaterade 

risken ökar. 

 

2.5.2 Finansiell risk och informationsrisk 

Den finansiella risken är kopplad till den betalning som sker via Internet. Risken kan grundas 

exempelvis i att bli debiterad dubbelt (Lim, 2003) eller rädslan att bli utsatt för bedrägeri (Fram & 

Grady, 1997 i Lim, 2003). Den finansiella risken kan leda till att sannolikheten för att 

köpprocessen påverkas negativt ökar. Dock menar Bhatnager et al. (2000) att sannolikheten för 

att en konsument avslutar ett köp, trots den finansiella risken, ökar i samband med att köpare får 

mer erfarenhet av att handla över Internet. Lim (2003) menar att konsumenter upplever en 

finansiell risk då de kan bli bestulna på sina kontouppgifter samt bli lurade av oärliga aktörer som 

plötsligt kan försvinna från en dag till en annan. 

 

Informationsrisken syftar till den hantering av personuppgifter och annan information som 

lämnas ut i samband med ett köp. Enligt George (2004) kan oron gällande hur den personliga 

informationen hanteras leda till en minskad köpbenägenhet. Att rädslan för att personliga 

uppgifter ska missbrukas är en utspridd rädsla som stöds av flera forskare (Yi & Gong, 2008 i 

Chen & Dibb, 2010). När konsumenter överlämnar känslig information på Internet är de oroliga 

för att den säkerheten som råder på hemsidan ej är tillräcklig (Warrington et al., 2000 i Molla, 

2001). Kim et al. (2007) menar att säkerheten påverkar den tillit som köparen känner vilket i sin 

tur kan påverka köpprocessen.  
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Enligt Poteet och Purches (2011) är kontanter: “the most universally accepted and trusted form of 

payment” (s.316). Svenska Bankföreningen (“European Payment Council”) (Svensk Bankförening i 

Poteet & Purches, 2011) vidhåller att konsumenter i många länder har en förkärlek för kontanter 

då de är fysiska, konkreta, att de alltid för alla är tillgängliga samt kostnadsfria. Konsumenter 

känner inte alltid tillit till nya sorters betalsystem och anser då att kontantköp är en mer pålitlig 

betalningsmetod, speciellt i ekonomiskt svåra tider. Studier visar att kontanter är populärt bland 

köpare och säljare, vilket är motsatsen till vad många experter inom området säger. 

Användarbeteenden skiljer sig mellan såväl geografiska som demografiska faktorer exempelvis 

länder och åldrar men en slutsats författarna drar är att “cash is not going away in the near future and 

may be increasing in use in some segments of the economy” (s.317). 

 

2.6 Låg användarvänlighet 

Kim et al. (2007) menar att en hemsida, som konsumenter upplever tillhandahåller kvalitativ 

information, det vill säga tillräckligt mycket värdefull information, ökar tilliten till hemsidan som 

därmed bedöms som pålitlig. Många av de faktorer som kan minska den upplevda risken och öka 

tilliten är sådana som innefattar hemsidans uppbyggnad, exempelvis informationsdelning och 

dess kvalitet. Nielsen (2000) menar att det är viktigt att användarvänligheten är hög då hemsidors 

besökare har ett ärende att uträtta och låg användarvänlighet på hemsidan försvårar utförandet av 

ärendet. Huang och Cappel (2012) menar att begreppet användarvänlighet är brett och bland 

annat innefattar om en hemsida är lätt att lära sig, förstå samt om den underlättar för 

konsumenter att nå sina mål: “whether a web site helps users achieve their goals quickly and easily, is easy to 

learn and use, helps prevent user errors, and leads to user satisfaction” (s.112). 

 

Undersökningsföretaget Silentium varnar e-handelsbolag att "miljarder (kronor) riskerar (att) gå upp i 

rök” på grund av krångliga hemsidor, det vill säga låg användarvänlighet på e-handelsbolagens 

hemsidor. Krånglet kan bestå av exempelvis oklarheter i köpvillkor och strulande uppkopplingar. 

(di.se, 2013)  

 

2.7 Sammanfattning av analysmodellen  

Vårt analysverktyg består av det teoretiska ramverket som visar på att brist på tillit och upplevd 

risk, låg användarvänlighet och bättre alternativ är viktiga faktorer vid köpprocesser över Internet 

samt att enbart en av de två relationerna inom en triadisk köpprocess behöver vara negativ för att 

det totala resultatet skall bli negativt.  
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3. Metod 

 

3.1 Metodval 

Vi ville öka förståelsen för varför ett köp avbryts och valde därför att använda en kvalitativ 

metod som enligt Trost (2012) används när man vill gå in på djupet och fråga sig varför ett 

fenomen uppstår (s.18-23). Med andra ord används metoden när man vill ha en nyanserad eller 

mer djupgående beskrivning av ett fenomen (Kjær Jensen, 1995 s.39). Kvalitativa studier är 

nödvändiga när något som är vagt eller mångtydigt skall undersökas och även för undersökningar 

av något subjektivt exempelvis upplevelser eller känslor. (Wallén, 1996 s.73) En av anledningarna 

till att vi valde den kvalitativa forskningsmetoden var att den innehåller ett större mått av 

flexibilitet än den kvantitativa metoden (Backman, 2008 s.54-60) Vi anammade den abduktiva 

teorin då vi utgfick från befintliga teorier men ej prövade hypoteser. Den abduktiva 

forskningsansatsen består av att man “hoppar” mellan den induktiva, som rör sig från 

undersökning till teori, och den deduktiva, som rör sig från teori till undersökning. (Saunders et 

al., 2012 s.147) När vi började med vår empirisamling utgick vi från den teori vi fann relevant. 

Efter att några av våra intervjuer var klara visade resultaten på att vår teori behövde utökas och vi 

byggde därför på teorin för att sedan kunna använda dessa resultat i analysen.     

 

3.2 HinnerDu.se 

Vi har valt att göra vår empiriinsamling på företaget HinnerDu.se. HinnerDu.se är en hemsida 

som tillhandahåller e-handel för tjänster mellan privatpersoner vilket gör företaget till en 

förmedlande plattform mellan konsumenter och leverantörer. En konsument benämns på 

HinnerDu.se som annonsör och en leverantör benämns som utförare. (HinnerDu.se, 2013) Idag 

är företagets totala antal medlemmar cirka 6000 i Sverige (HinnerDu.se, 2013) och Danmark 

(DenLilleTjeneste.dk, 2013). Enligt Sara Ohlsson, grundare av HinnerDu.se, handlar företagets 

affärsidé om att vara en förmedlare mellan personer som vill ha hjälp och vill hjälpa. Med andra 

ord att tillhandahålla tekniken för kontakt och betalning. (Ohlsson, 2012) Anledningen till att vi 

fann HinnerDu.se intressant att undersöka var på grund av den situation i form av en triad som 

företaget befinner sig i. 

 

3.3 Intervjuguide 

Rienecker och Jörgensen (2002 s.25) påtalar vikten av att vara väl förberedd innan man ger sig ut 

för att samla in empiriska data och Dalen (2008 s.31-33) menar att intervjuguider bör användas 

för att försäkra sig om att undersökningens riktlinjer hålls under intervjuerna. Vår intervjuguide 

innehöll en öppen huvudfråga som sedan, beroende på svaret, följdes av olika följdfrågor. 
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Anledningen till att vi hade en öppen huvudfråga var att vi avsåg att få en djup förståelse för 

varför intervjupersonen avbrutit köpprocessen på HinnerDu.se samt då vi inte ville begränsa 

möjliga anledningar för oavslutade köp. Följdfrågor ställdes sedan då vi ville förstå 

intervjupersonernas resonemang kring de anledningar som de menade låg till grund för det 

oavslutade köpet. Följdfrågorna grundades på de tre anledningarna, brist på tillit och upplevd 

risk, låg användarvänlighet samt bättre alternativ, som presenterats i vår teori. Om exempelvis en 

intervjuperson svarade att en konkurrent utfört uppdraget ville vi först få reda på varför 

konkurrenten valdes och om konsumenten hade information om de intresserade utförarna på 

HinnerDu.se vid tidpunkten då valet ägde rum. Denna följdfråga utgick från vår teori då vi ville 

veta om anledningen till den avbrutna köpprocessen var att ett bättre alternativ presenterats eller 

om det var någon annan anledning. Vi frågade om konsumenten hade information om de 

intresserade utförarna på HinnerDu.se för att utröna om konsumenten valt ett bättre alternativ, 

utan information, eller medvetet valt bort utförare, i en bedömning av alternativ, då konsumenten 

kände brist på tillit och en upplevd risk gentemot dessa.  

 

3.3.1  Semi-strukturerade intervjuer och telefonintervjuer 

Enligt Saunder et al. (2012 s.374) är semi-strukturerade intervjuer nödvändiga när man vill förstå 

ett resonemang och kunna diskutera med intervjupersonen om ett visst förbestämt ämne. Vi 

använde oss av semi-strukturerade intervjuer då vi inte vill leda in våra intervjupersoner på ett 

specifikt tankespår, utan snarare önskade att de skulle tala fritt kring oavslutade köpprocesser.  

 

Telefonintervjuers status har under den senaste perioden ökat i relation till ansikte-mot-ansikte 

intervjuer. I marknadsundersökningar har telefonintervjuer gått från att vara mindre 

representativa till att bli lika, eller till och med mer representativa än den tidigare nämnda sortens 

intervju. (Bryman & Bell, 2007 s.214) Taylor (1997) menar att “it is not very long since telephone surveys 

were regarded as a cheap and dirty substitute for face-to-face interviewing by many survey firms” (s.429). Några 

av fördelarna med en telefonintervju, utöver den tid och de pengar som sparas in på resande, är 

att man undviker den så kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att 

intervjupersonerna svar påverkas av intervjuarens karaktär och egenskaper. (Bryman & Bell, 2007 

s.214-215) Då vi hade en bred geografisk spridning på våra intervjupersoner var telefonintervjuer 

dessutom det mest fördelaktiga alternativet. 
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Kritik som riktats mot telefonintervjuer baseras på att man i denna typ av intervju ej kan 

observera. Detta betyder att man som intervjuare inte kan ta del av intervjupersonens 

kroppspråk. I personintervjuer kan exempelvis intervjuaren omformulera frågan om 

kroppspråket visar på att intervjupersonen ej förstått frågan. (Bryman & Bell, 2007 s.215-216) 

 

3.4 Urval 

Vi har valt att intervjua de annonsörer som har fått minst en intresseanmälning från utförare på 

HinnerDu.se men vars uppdrag ej registrerats som utförda av HinnerDu.se. Anledningen till att 

vi endast intervjuar de annonsörer vars uppdrag fått minst en intresseanmälan är att det krävs 

minst en intresseanmälan för att ett uppdrag ska kunna blir utfört. Vi har endast intervjuat 

förstagångsannonsörer då detta utesluter de som redan har en positiv eller negativ relation med 

HinnerDu.se. Vår kontaktperson på företaget tog fram kontaktinformation, som också går att 

inhämta från hemsidan HinnerDu.se, till personer som stämde överens med vårt önskade urval. 

Nästa steg blev för oss ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012 s.32-33), då vi använde oss av de 

intervjupersoner som ville och hade möjlighet att ställa upp i vår undersökning.  

 

3.4.1 Teoretisk mättnad 

En viktig fråga vid datainsamling är hur mycket data som skall samlas in, det vill säga hur många 

intervjuer som behöver göras. Teoretisk mättnad uppstår enligt Esaiasson et al. (2007) när nya 

variationer på intervjupersonernas svar inte sker (s.190-191). Kvale (1997) menar att man bör 

“intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”(s. 97).  Vi upplevde en teoretisk 

mättnad vid ungefär 25 intervjuer och genomförde därefter fem kontrollintervjuer för att 

kontrollera så inga nya variationer av svar skulle uppstå. Totalt genomfördes 30 stycken 

kvalitativa intervjuer vilket gav ett stort empiriskt underlag, något vi anser var fördelaktigt för att 

besvara vårt syfte. Då vi uppnådde en teoretisk mättnad anser vi att vi med större 

generaliserbarhet kan dra slutsatser kring varför annonsörer på HinnerDu.se valt att avbryta 

triadiska köpprocesser. 

 

3.5 Intervjuförfarande 

Vår första kontakt med de möjliga intervjupersonerna var via mejl, då vi ville göra dem medvetna 

om vår studie och önskan om att få genomföra en telefonintervju med dem. I mejlet berättade vi 

mycket kort om oss själva, vår studie och dess syfte.  Vi ringde därefter runt till 

intervjupersonerna i bokstavsordning. Längden på telefonintervjuerna varierade från fem till 20 

minuter långa, med ett snitt på cirka 15 minuter per intervjuperson. Längdvariationen berodde på 
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att olika intervjupersoner hade mer eller mindre att säga om sin upplevelse på HinnerDu.se. 

Samtalen inleddes med en presentation av oss och mer information om studien. Efter det 

påbörjades intervjun utifrån den konstruerade intervjuguiden. 

 

3.6 Empiriöversikt 

Totalt intervjuades 30 annonsörer från HinnerDu.se samt grundaren av HinnerDu.se. Av de 30 

annonsörerna som intervjuades beskrivs 27 i empirin. Anledning till det var att vi ansåg att de gav 

en målande och en relevant bild över vårt resultat. Bakgrundsintervjun med Sara Ohlsson 

presenteras också i empirin för att ge relevant information om företaget och företagets 

utförningsfrekvens. Av dessa 27 intervjuer som presenteras i empirin är tio inom katt- och 

hundpassning, åtta inom grovsopor till återvinning, sju inom packning- och bärhjälp och två 

inom övriga uppdrag. För att göra vår empiri så empirinära och förståelig som möjligt har vi valt 

att dela upp intervjuerna med annonsörerna i respektive uppdrag som de efterfrågade.   

 

I tabellen under rubriken 4.1.1 Överblick av antal intresserade utförare samt utförda uppdrag på 

HinnerDu.se presenteras hur många uppdrag som fått minst en utförare intresserad samt hur 

många uppdrag där en utförare valts, under perioderna 03-04-13 till 29-06-2012 och 15-09-12 till 

10-12-2102. Information kring detta är viktigt då det ger en bild över hur vanligt det är med 

avbrutna köpprocesser på HinnerDu.se är. Sara berättar att problemet inte är att få utförare 

intresserade utan att få annonsörer att välja en utförare: “ungefär 70% av alla kunder får svar från 

utförare, så det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i att knyta ihop säcken och få kunderna att välja en 

hjälpare. I den bästa av världar skulle 70 % av alla annonser utföras” (Ohlsson, 2012) 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Kritik mot kvalitativa metoder pekar framför allt på att datan tolkas av intervjuaren. Reliabiliteten 

inom kvalitativa studier har ifrågasatts då det är osäkert om kvalitativa data tolkas på samma sätt 

av olika forskare. (Saunders et al., 2012 s.381) Då vi varit medvetna om att subjektiviteten kan 

komma att påverka vårt resultat har vi tolkat svaren från våra intervjupersoner på ett så neutralt 

sätt som möjligt, vilket vi anser stärker reliabiliteten. Vårt mål inom metodavsnittet har varit att 

vara så tydliga som möjligt med studiens tillvägagångssätt för att studien på ett så liknande sätt 

skall kunna upprepas. Då våra empiriska reslutat stämmer överens med vårt syfte, det vill säga det 

vi ämnade undersöka, anser vi att studiens validitet är hög.  
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3.8 Analysmetod 

För att analysera vår empiri använde vi det analysverktyg som presenterades i analysmodellen. 

Analysverktyget applicerades på den triadiska situation som råder på HinnerDu.se. Vi analyserade 

det empiriska resultatet från våra intervjuer utifrån verktygets fyra beståndsdelar vilka är, om de 

tre anledningarna brist på tillit och upplevd risk, låg användarvänlighet eller bättre alternativ var 

orsaker till avbrutna köpprocesser samt att endast en av de två relationerna i situationen behöver 

vara negativ för att det totala resultatet skall bli negativt. 

4. Annonsörers upplevelser på HinnerDu.se 

 

4.1 Annonsörer, uppdrag och tillvägagångssätt 

Processen på HinnerDu.se innebär att en annonsör lägger upp en förfrågan och anger vad den är 

villig att betala. När förfrågan läggs ut väljer annonsören vilken typ av uppgift/kategori det är, 

exempelvis flytthjälp eller trädgårdshjälp. När detta skett skickas ett mejl ut till de personer som 

anmält sig som utförare på hemsidan. Utförarna som valt vilka typ av uppdrag de vill utföra får 

då mejl när aktuella uppdrag dyker upp. Om utföraren ej specificerat vilka uppdrag de är 

intresserade av får denne mejl så fort en ny annons läggs upp. Utföraren kan nu välja att anmäla 

sig som intresserad att utföra ett uppdrag. Då kan annonsören välja en utförare och får därefter 

kontaktinformation till den valda utföraren. Det är gratis att lägga upp annonser, men när ett 

uppdrag är utfört och annonsören betalat till utföraren via hemsidan, dras 16 procent från 

utförarens lön som provision till HinnerDu.se. (Ohlsson, 2012)  

 

4.1.1 Överblick av antal intresserade utförare samt utförda uppdrag på HinnerDu.se 

 
Tabell 1. Intresserade utförare och utförda uppdrag 
 

Period under 
2012 

Uppdrag med 
minst en 
intresserad 
utförare (%) 

Uppdrag med 
minst en 
intresserad 
utförare (antal) 

Uppdrag där 
utförare valdes 
(%) 

Uppdrag där 
utförare valdes 
(antal) 

3 april - 29 juni  63 124 24 47 
15 sept - 10 dec 78,4 378 29,5 141 

 

Under perioden mellan den tredje april och den 29e juni 2012 fick 63 procent av alla annonser 

minst en utförare som visade intresse, medan 24 procent av alla annonser som lades upp under 

samma period registrerades som utförda. Av de annonser som lades upp under perioden mellan 

den 15e september och den 10e december 2012 fick 78,4 procent minst en anmäld utförare. 
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Under samma period var det 29,2 procent av de annonser som lades upp som registrerades som 

utförda av HinnerDu.se. Mellan de två perioderna införde hemsidan en ny chat-funktion som 

företagets ledning hoppades på skulle öka antalet registrerade utförda uppdrag. (Ohlsson, 2012) 

 

4.2 Sammanfattning av resultatet 

Tabellen visar en sammanställning av de anledningar som har påverkat intervjupersonerna till att 

avbryta ett köp på HinnerDu.se. Här sammanställs resultatet av de faktorer intervjupersonerna 

menade var den huvudsakliga anledningen till att köpprocessen avbröts. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av de kvalitativa intervjuerna (totalt 30 intervjuer) 

 

Brist på tillit och 
upplevd risk 
gentemot 
utförare 

Bättre 
alternativ 

Brist på tillit 
och upplevd 
risk 
gentemot 
företaget 

Låg 
användarvänlighet 

Felrubricerade 
köp:  
Låg 
användarvänlighet 

Felrubricerade 
köp: 
Övrigt 

Christel André Marjam Anna (A) Anna-Beda Claudia 
Hanna  Anna (B)  Sara Oliva  
Jeanette Bettina   Silvia Ruby  
Jennifer Carl-Erik     
Katharina David     
Lil Emma-

Lina 
    

Kerstin Ida     
Linn Marie     

Lotta      

Maria      

Sarah      

Sigbrit      

Petra      

      

14           8          1                 3                          3          1 

De intervjuer som inte presenteras i empirin utmärks med kursiv stil i tabellen 

 

4.3 Uppdrag på HinnerDu.se 

De olika uppdragen annonsörerna har bett om att få utförda varierade. Vanliga uppdrag var katt- 

och hundpassning, körning av grovsopor till återvinning och pack- och bärhjälp. Mindre vanliga 

uppdrag var exempelvis programmeringshjälp och möbelmontering.  
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4.3.1  Behov av katt- och hundpassning 

I det här stycket beskrivs åtta av intervjupersonerna som behövde hjälp med katt- eller 

hundpassning, och deras upplevelser. Något som kändes tydligt i dessa intervjuer var att det 

fanns en starkt band mellan annonsörerna och deras husdjur. Detta visade sig i att de flesta av 

dem hade höga krav när de gällde utförarna. Alla dessa intervjupersoner kände sig bekväma med 

betalning och informationsutlämning över Internet. Lotta säger att hon tycker att e-handeln 

verkligen har förbättrats och känns säkrare nu än tidigare: “med tanke på alla sorters murar, 

kontrollstationer och slussar som skyddar e-handlaren” (Lotta, 2012). Två av intervjupersonerna nämner 

att de köper mycket på Internet, men mestadels möbler och inte kläder medan en tredje säger att 

hon endast handlar kattsand på Internet då hon tycker om att gå runt i affärer. Sarah berättar i sin 

intervju: “jag har höga krav när det gäller mina hundar och utförarna som anmälde höll inte måttet”. Ett av 

hennes krav var att hundarna skulle vara ensamma med utföraren då de inte kan vistas 

tillsammans med andra hundar men en av de intresserade utförarna planerade att ha ett litet 

hunddagis. Hon kände också att många av utförarna var unga och bara ville tjäna pengar, vilket 

inte behöver vara negativt om de skulle utföra en uppgift som enligt henne inte var så personlig, 

men det är negativt när det gällde hundpassning: ”jag kan göra allt, jag vill bara tjäna extrapengar eller 

något liknande skrev en av utförarna på sin profil, det kändes sådär” (Sarah, 2012). Varken Hanna eller 

Katharina, som båda sökte hundvakt, fick något bra intryck av utförarna. De var för unga men 

framförallt bodde de för långt bort, vilket har varit ett problem för flera av annonsörerna. Maria 

tyckte att utförarna berättade alldeles för lite om sig själva på sina profiler vilket ledde till att hon 

inte ville släppa in dem i sitt hem eller ge dem ansvar att ta hand om hennes hund: “fortfarande en 

jättebra tjänst dock, men till en snabb tjänst exempelvis flytthjälp eller städ eller så, något mindre personligt!” 

(Maria, 2012) 

 

Anledningen till att Sigbrit inte valde en utförare som skulle hjälpa henne var enligt henne att 

utförarna ej uppfyllde hennes krav: ”dels var de väldigt unga och jag efterfrågade någon som hade en 

inhägnad uteplats som Tarzan kunde vistas på, men det hade ingen av dem”. Hon är fortfarande positivt 

inställd till hemsidan och menar att hon absolut skulle kunna tänka sig att lägga upp en ny 

annons, men ”det är lite speciellt det där med katten, som du säkert förstår” säger hon i intervjun (Sigbrit, 

2012). Marie behövde en kattvakt över en helg då hon och hennes pojkvän skulle åka på semester 

till Stockholm. Hon hade först och främst frågat runt bland sina vänner men då ingen kunde 

hjälpa till sökte hon hjälp från annat håll. Efter informationssökning hittade hon HinnerDu.se 

och lade upp en annons. Kort därefter hörde en av hennes vänner av sig och berättade att hon 

kunde vara kattvakt. Trots det läste hon lite om de olika utförarna i efterhand och tyckte att de 
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alla verkade bra menar hon att det kändes tryggt med en vän: ”det kändes ändå tryggare att ha en 

person man känner och litar på som känner katten också” (Marie, 2012). Lotta lade inte bara upp 

annonser på HinnerDu.se utan även på flera andra liknande hemsidor och i tidningar då hon 

precis flyttat och separerat och behövde hjälp. Hon var på jakt efter ett långsiktigt åtagande och 

ansåg inte att detta var möjligt med någon av de utförarna som visade intresse: “över lag så stämde 

de (utförarna) ej överens med mina, kanske höga, krav och förväntningar” (Lotta, 2012). Lotta skulle dock 

kunna tänka sig att lägga upp en ny annons på hemsidan om den blev lite mer användarvänlig. 

Personalen var mycket vänlig och behjälplig men det var väldigt svårt att förstå hur man skulle 

komma i kontakt med dem som visat intresse. 

 

Olivia, Anna-Beda och Claudia valde att betala utföraren med kontanter. Varken Olivia eller 

Anna-Beda förstod hur betalningen via hemsidan riktigt gick till medan Claudia betalade i hand 

då det kändes mycket mer naturligt. Christel valde inte någon utförare från HinnerDu.se till att 

lösa sitt problem. Hon menar dock att hon skulle skött betalningen vilket skulle kännas mer 

naturligt då hon sökte en långvarig lösning. Även Hanna tycker att betalningen via hemsidan 

känns onaturlig då hon var ute efter en långsiktig hundvakt: “vi ville ha en hundvakt i flera år så det 

skulle kännas konstigt att gå genom HinnerDu.se för att betala”. Hanna tyckte att lösningen på detta 

skulle kunna vara att betala per annons man lägger upp “om företaget hade som blocket skulle det bli 

bättre med betalningen, speciellt i de fall där man skall ha lång kontakt med personerna. Det kanske mer är så 

med hundvakt än vid andra uppdrag” (Hanna, 2012). 

 

4.3.2 Behov av programmeringshjälp 

Anna (B) annonserade på HinnerDu.se då hon behövde hjälp av en programmerare att göra en 

hemsida. Anledningen till att detta inte blev av var att Anna (B) fick hjälp av en bekant istället 

och glömde helt enkelt bort sin annons på HinnerDu.se. De utförare som anmält sig till 

uppdraget kikade hon, av denna anledning, aldrig på. Därför kan hon inte säga så mycket om 

dem. Hon fick ett bra intryck av hemsidan och kan absolut tänka sig att lägga ut en ny annons 

om hon skulle behöva hjälp någon gång. Anna (B) är också en van Internetanvändare som inte 

har några problem med att handla på Internet. 

 

4.3.3 Behov av grovsopor till återvinning 

I det här stycket beskrivs de åtta intervjupersonerna som behövde hjälp med att slänga grovsopor 

eller liknade till återvinningen, och deras upplevelser. Två av dem, Petra och Lil, var båda i valet 

och kvalet om de skulle anlita en utförare eller göra jobbet själva. De valde båda att lägga in en 
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annons på HinnerDu.se. På frågan varför Lil inte valde någon utförare svarar hon att de anmälda 

utförarna ej kändes seriösa. Jag behövde någon som hade tillgång till bil med dragkrok och som 

kunde köra bilen, vilken en av de som visat intresse ej hade. Den andra kom Lil inte ihåg så 

mycket av, men hon kom ihåg att det var något som fick henne att inte välja honom. 

 

 “Jag fick svar från två olika hjälpare innan jag bestämde mig för att dra mig ur. Ingen av 

dem kändes seriösa. Enligt min uppgift krävdes körkort, bil med dragkrok och släp. Jag 

fick svar av en 17-åring som varken hade bil, släp eller körkort. Då skulle han se till att 

fixa en bil, en förare och sedan hyra ett släp vilket skulle blivit dyrare än vad jag var villig 

att betala. Tanken med detta skall väl bland annat vara att utnyttja resurser som redan 

finns, och att då hyra ett släp från en mack kändes onödigt. Jag kommer inte ihåg exakt var 

det var för ‘fel’ på den andra utföraren, men jag kommer ihåg att jag inte litade på honom, 

han hade väl en oseriös profil eller något…” (Lil, 2012) 

 

Liknande utfall blev det för Petra som inte heller hon kände speciellt stort förtroende för de 

utförare som hade anmält sig. Hennes uppfattning var att de var unga och hon var tveksam till 

om de kunde hjälpa till: “en kille var 17 år och jag hade satt körkort som ett krav, vilket känns svårt för en 

17-åring att ha” (Petra, 2012). Även Jennifer, som behövde hjälp med att flytta ett skåp, lade upp 

en annons och skrev att körkort, bil med krok samt släp var utrustning som behövdes för 

uppdraget. Hon fick väldigt snabbt ett svar av en intresserad 17-årig utförare utan körkort: 

“tröttsamt, vad hade han tänkt att han skulle göra, be sin pappa köra eller?” (Jennifer, 2012). 

 

Sara, David och Emma-Lina hade kollat runt bland vänner och familj efter hjälp utan framgång 

och lade därför ut sina annonser. Alla tre fick dock till slut hjälp av familj och vänner med sina 

uppdrag vilket var anledningen till att de avbröt köpprocessen på HinnerDu.se. Sara som 

upplevde att familjen var ett bättre alternativ som låg närmare till hand säger: “jag behövde hjälp 

snabbt och det visade sig att jag kunde få snabbare hjälp på annat håll” (Sara, 2012). 

 

David lyckades övertala sin flickvän, då han själv inte har körkort, att hyra ett släp och menade att 

han hellre väljer en kompis i första hand då detta både känns tryggare och troligtvis blir billigare: 

”man väljer ju alltid en polare i första hand eftersom att man litar på honom och för att det antagligen blir 

billigare” (David, 2012). 
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Monica lade ut sin annons, utan andra alternativ, i hopp om att snabbt få hjälp med att köra iväg 

sina sopor. Hon hade dock svårt att få en bra kontakt med den utförare som anmält sig: “jag 

mejlade till honom utan att få svar, men när jag någon vecka senare kontaktade honom på sms fick jag svar och vi 

bestämde att han skulle utföra uppdraget kommande helg” (Monica, 2012). Men när helgen närmade sig 

fick Monica återigen inget svar. Hon sökte därför hjälp på annat håll och stötte då på 

Göteborgskillarna som har startat företaget Ungpoolen, där hon fick hjälp istället. 

 

Trots misstro gentemot utförarna hos vissa, är dessa åtta intervjupersonerna positivt inställda till 

HinnerDu.se och kan tänka sig att lägga upp nya annonser. Monica säger att hon skulle lägga upp 

en annons igen om några förändringar gjordes på hemsidan ”jag tycker att det är en jättebra ide, men 

lite beroende på vad det är för uppdrag, jag skulle till exempel inte be om något som kräver timersättning, där är 

riktlinjerna för betalning för otydliga” (Monica, 2012). Petra är inne på samma linje men menar att hon 

är mer selektiv vid val av utförare om uppdraget är mer personligt: “om jag behövde hjälp med saker 

som innebar att jag skulle ta upp personen i fråga i lägenheten är jag mer selektiv med vem som ska utföra 

uppdraget”. Petra menar att hennes förtroende vid denna typ av uppgifter skulle vara större till ett 

företag med gott rykte än privatpersoner och skulle därför vid dessa uppgifter hellre välja ett 

företag: “jag skulle nog ha större förtroende till ett företag med gott rykte än en privatperson”. (Petra, 2012) 

 

De flesta av intervjupersonerna inom kategorin behov av grovsopor till återvinning uppfattade 

inte betalningen via hemsidan som ett problem då de menade att de är vana att handla över 

Internet och inte tycker att det finns något obehag kring det.  Trots att Lil hade fått ett lite dåligt 

intryck av utförarna upplever hon hemsidan som seriös och detta mycket på grund av betalsättet 

som sker över Internet. Emma-Lina använder Internet dagligen men berättar att hon fortfarande 

generellt är reserverad när det gäller att handla över nätet: ”jag köper flyg och tågbiljetter, böcker på 

nätet men är skeptisk till att handla skor och kläder på Internet”. Hon tycker att det är svårt att veta vad 

man får när det gäller exempelvis kläder och skor. ”Det är svårt att veta om det sitter bra och så”, säger 

Emma-Lina (Emma-Lina, 2012). Hon vill inte heller använda vilken betalningsmetod som helst 

på Internet och föredrar när betalningen sker med bankdosa direkt mot hennes Internetbank. 

Ruby var en av de fyra som betalade kontant därför att hon inte förstod hur betalningen via 

hemsidan gick till. 

 

4.3.4 Behov av packning och bärhjälp 

I det här stycket beskrivs de sex intervjupersoner som behövde hjälp med packning och bärhjälp, 

och deras upplevelser. Silvia fick snabbt en intresseanmälan, och tog då kontakt med utföraren. 
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Ett av hennes kriterier var att utföraren skulle ha bil eller tillgång till bil med krok samt ha 

körkort, vilket hon efter att ha tagit kontakt med honom märkte att han inte hade. Efter en tids 

mejlkonversation fram och tillbaka med den unga killen slutade det med att någon utanför 

HinnerDu.se fick hjälpa henne. Hon säger att: ”viljan fanns där men han kunde ej hålla vad han lovade” 

trots det kände hon tillit till utförarna (Silvia, 2012). Hon menar att man måste ta i beaktande att 

det var privatpersoner som befann sig där men tyckte att det inte borde gå att visa intresse för 

något man ej uppfyllde kraven för. Dessutom tyckte hon att hemsidan var krånglig och för lätt att 

göra fel på men att betalningen verkade vara säker och seriös. Enligt Anna (A), som behövde 

hjälp med att flytta, var informationen från hemsidan otydlig men hon tycker att idén bakom 

hemsidan är mycket bra: “om man får svårt att lösa det på ett annat sätt, exempelvis om man flyttar till en ny 

stad eller inte känner så många, är det en jättebra hjälp” (Anna (A), 2012).   

 

När vi frågade Bettina om varför hon inte valt en utförare för att hjälpa henne med att flytta sitt 

tunga skåp förklarade hon att hon först hade ett avtal med en vanlig flyttfirma men att de avbokat 

samma dag som de skulle kommit. Då sökte hon information om alternativa lösningar och 

hittade HinnerDu.se där hon la ut en annons. När den var upplagd såg hon att några män som 

var inhyrda av bostadsrättsföreningen höststädade kring husets gårds- och uteplatser. Hon 

bestämde sig då för att fråga dem om de kunde hjälpa till vilket de kunde och så var uppdraget 

utfört. 

 

“Det rörde det sig om att lyfta ett mycket tungt skåp. Jag hade avtalat tid med en vanlig 

firma men den dag de lovat komma avbokade de. Då googlade jag lite och funderade på hur 

jag skulle få hjälp. Hittade då HinnerDu.se och la in en annons. När jag gjort det tittade 

jag ut genom fönstret och såg en grupp unga män höststäda i bostadsföreningens gårds- och 

uteplatser. Jag gick ut och frågade om några av dem kunde komma in och hjälpa mig att 

lyfta och vips så var det gjort. Snabbt och utan att någon behövde ta sig till min adress“. 

(Bettina, 2012) 

 

Hon säger sedan att hon kikade på de som anmält sitt intresse, först efter att uppdraget var utfört 

men menar att de verkade OK: “det de skrev om sig själva var helt OK. Unga pojkar som ville tjäna lite 

pengar”. Hon säger dock att hon tyckte det kändes tryggare med någon som var inhyrd från 

bostadsrättsföreningen snarare än att boka tid med någon okänd. Hon trodde dock inte att 

HinnerDu.se är särskiljt riskfyllt: “det kändes tryggare att be två personer på gården (som var inhyrda av 

bostadsrättsföreningen) än att boka tid med någon okänd. Men jag bedömde inte att det skulle vara speciellt 
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riskfyllt via HinnerDu.se. Jag är så naiv att jag tror att det går att spåra dem som anmält sig“. Slutligen 

påpekade hon att hennes naivitet kanske inte stämmer överens med verkligheten men att hon 

tyckte att hemsidan borde be utförare lämna ut mer personlig information då mer personlig 

information om utförarna då detta kan minska den risk man kan känna gentemot dem. (Bettina, 

2012) 

 

Marjam skulle flytta och behövde då hjälp med allt från packning, att bära och köra flyttlasset. 

Hon fick två svar på den annons hon lagt ut på HinnerDu.se, dels från en tjej som det visade sig 

bodde 30 mil från Marjam och sedan från en ung kille. Den unga killen gav Marjam höga 

förväntningar men när hon hört av sig två gånger utan något svar blev hon förbannad. Med tanke 

på att hon skulle flytta inom kort fanns det ingen tid till att sätta in en ny annons. 

 

Upplevelsen har gjort att Marjam fått en mycket dålig uppfattning av företaget. Hon anser att 

HinnerDu.se inte är seriöst då hon tycker företaget har ett ansvar att utförarna faktiskt utför de 

uppdrag de svarat på eller åtminstone hör av sig och säger att de inte är intresserade: “jag har själv 

haft eget företag och det innebär att man måste göra allt för att sälja”, säger hon och kommer troligtvis 

aldrig använda sig av HinnerDu.se igen: “vilket är synd då jag tycker iden är bra” menar Marjam. 

(Marjam, 2012) 

 

Jeanette, vars behov var att flytta ett piano, svarar såhär när vi frågar om hon kan tänka sig att 

lägga upp en annons igen: “inte om det är något superviktigt som man är jätteberoende av att det skall göras 

snabbt, då det känns lättare för en privatperson att dra sig ur i sista sekund. Om man fått en offert från ett 

företag känns det mer som man fått ett kvitto på vad som skall göras” (Jeanette, 2012).  Enligt Jeanette 

kändes det tryggare med ett företag om uppdraget man är i behov av är viktigt. Hon menar dock 

att man kanske inte behöver ett kvitto när man skall göra något man inte är jätteberoende av. 

Hon nämner också att flyttfirmor har försäkringar vilket utförarna inte har. Det var en av de 

stora anledningarna till att hon avbröt köpprocessen på HinnerDu.se. 

 

Carl-Erik, som behövde flytthjälp, uttalar sig såhär gällande betalningen på hemsidan: “känns mer 

legitimt att betala till hemsidan istället till en privatperson, känns som ett svartjobb om man betalar till en 

privatperson” (Carl-Erik, 2012). 
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4.3.5 Behov av TV-uppsättning 

André behövde snabbt hjälp med att borra upp en TV i taket på sitt kontor. Han skickade ut flera 

förfrågningar i olika forum och lade då bland annat upp en annons på HinnerDu.se. Anledningen 

till att uppdraget inte utfördes av en hjälpare från HinnerDu.se var att André fick snabbare hjälp 

genom en förfrågan han gjort i sin vänskapskrets. Han upplevde att utförarna verkade bra och 

tvivlade inte på deras förmåga att hjälp honom: “problemet med utförarna var bara att de inte var 

tillräckligt snabba. Jag lade ut annonsen på fredagskväll och behövde ha detta fixat till måndagsmorgon, vilket var 

mycket kort varsel och inga utförare hann nappa”. André har stor tillit till hemsidan och tror mycket på 

iden: “jag älskar sådana tjänster, de blir vanligare nu och kommer verkligen bli stora i framtiden tror jag!”. Han 

kommer absolut lägga ut en ny annons vid behov. André ser inga problem eller risker gällande 

betalningen via hemsidan då han är en väldigt van Internetanvändare som ofta vistas och handlar 

på Internet. (André, 2012) 

5. Analys 

Vårt analysverktyg består av det teoretiska ramverket som visar på att brist på tillit och upplevd 

risk, låg användarvänlighet och bättre alternativ är viktiga faktorer vid köpprocesser över Internet 

samt att enbart en av relationerna inom en triadisk köpprocess behöver vara negativ för att det 

totala resultatet skall bli negativt. För att analysera vår empiri applicerar vi analysverktyget på den 

triadiska situation som råder på HinnerDu.se. 

 

5.1 Brist på tillit och upplevd risk 

 

5.1.1 Gentemot utförarna 

Enligt vår empiri är ett problem på HinnerDu.se att annonsörerna inte litar på utförarna vilket 

resulterat i avbrutna köp. Flera intervjupersoner saknar tillit till utförarna vilket skapar en negativ 

relation, främst på grund av att utförarna anmäler sig till uppgifter de ej är kvalificerade för, 

skriver för lite om sig själva på sina profiler, bor för långt borta eller är svåra att få och hålla 

kontakt med. Detta kan kopplas till Ritter (2000) som menar att enbart en av relationerna inom 

en triad behöver vara negativ för att resultatet skall bli negativt. Några intervjupersoner uttryckte 

under intervjuerna att de fann företagets seriositet undermålig då kraven som ställdes på 

utförarnas informationsutlämning ansågs vara bristande. Dessa intervjupersoner önskade att 

informationen gällande utförarna skulle vara mer utförlig. Kim et al. (2007) menar att för lite 

värdefull information kan vara en anledning till minskad tillit vilket i sin tur leder till minskade 
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incitament att köp. En av intervjupersonerna menade att hon kanske var naiv men trodde att man 

skulle kunna spåra utförarna om hon exempelvis skulle bli utsatt för ett finansiellt bedrägeri.  

 

Av intervjupersonerna var det 14 stycken som kände en avsaknad av tillit och upplevd risk 

gentemot utförarna och därför avbröt alla köpprocessen och vände sig till andra alternativ. Detta 

kan kopplas till det tredje steget i Kotlers köpprocess “bedömning av alternativ” som innebär att 

kriterier hos de olika alternativen, som för tillfället finns tillgängliga för konsumenten, bedöms. I 

dessa intervjupersonernas fall har ett alternativ utanför HinnerDu.se valts för att utföra 

uppdraget, då kriterierna som efterfrågades ej uppfylldes av någon utförare på HinnerDu.se. Ett 

exempel på detta kan vara hur en annonsör som efterlyste hundvakt upplevde att utförarna på 

HinnerDu.se inte uppfyllde de kriterier som önskades, exempelvis erfarenhet eller geografisk 

närhet, och vände sig då till vänner, familj eller övriga konkurrenter, så som hunddagis eller andra 

sajter som erbjuder liknande tjänster.  I de fall då annonsörens kriterier ej uppfyllts av utförarna, 

var det denna brist på tillit och upplevda risk som ledde till att andra alternativ har evaluerades 

och annonsören slutligen gick till en konkurrent. Detta visade sig även i de annonser där 

annonsören krävde att utföraren skall ha körkort, och utföraren ej haft det, eller att en person 

som bor i Göteborg anmäler sig till ett uppdrag i Stockholm. Detta är exempel på kriterier som ej 

uppfyllts, vilket enligt Mossberg och Sundström (2011) leder till att man söker nya alternativ. 

 

Beroende på uppdrag kände intervjupersonerna ett varierande engagemang och ställde därav 

olika krav på utförarna. Enligt Mossberg och Sundström (2011) skiljer sig köpprocessen åt 

beroende på vilket typ av köp det är. Kotler och Armstrong (2009) påvisar att vissa köp kräver ett 

högt engagemang medan andra köp kräver ett lågt engagemang, vilket vår empiri stödjer. De vars 

uppdrag innefattade katt- eller hundpassning hade ett större behov av att känna tillit till utföraren 

i jämförelse med exempelvis de intervjupersoner vars uppdrag innebar att slänga sopor. I likhet 

med vad teorin tar upp jämför de som ämnar utföra ett omfattande köp alternativen mer utförligt 

och flera kriterier blir viktiga vid bestämmandet om köpet skall bli av (Solomon, 2009).  

 

I många fall har intervjupersonerna som ej känt tillit och känt upplevd risk gentemot utförarna 

valt att vända sig till konkurrenter i form av vänner och familj som de och deras husdjur känner 

sig trygga med. Flera av katt- och hundpassningsintervjupersonerna som valt att avbryta 

köpprocessen på HinnerDu.se menar att de i framtiden kan tänka sig att lägga upp en ny annons 

på HinnerDu.se, men då med ett uppdrag som enligt dem inte är så personligt och därmed inte 

kräver lika mycket tillit till utförarna. Vid köp som innebär begränsat beslutsfattande, som att 
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slänga sopor, var den upplevda tjänsterelaterade risken inte lika hög som den var vid köp som 

innebar omfattande beslutsfattande, så som katt- och hundpassning. Såväl omfattande som 

begränsade köp har dock avbrutits för att kriterier ej uppfyllts, men de begränsade köpens 

avbrott har ofta skett på grund av att praktiska kriterier ej uppfyllts, exempelvis på grund av att 

utförarna inte haft körkort. De omfattande köpen har å andra sidan har i större utsträckning skett 

för att emotionella kriterier ej uppfyllts, exempelvis på grund av att utförarna ej haft katt- eller 

hundvana. 

 

5.1.2  Gentemot företaget 

En av intervjupersonerna kände avsaknad av tillit och upplevd risk gentemot företaget 

HinnerDu.se. På grund av detta avbröt hon köpprocessen och vände sig till ett annat alternativ. 

En intervjuperson valde att kringgå HinnerDu.se genom att välja en utförare och avsluta 

köpprocessen men ej betala via HinnerDu.se. Ur företagets perspektiv är köpprocessen avbruten 

trots att köpprocessen egentligen är genomförd. Detta var alltså en felaktigt rubricerad situation. 

Anledningen till att denna utförare fick betalt i handen var att det, enligt annonsören, kändes mer 

naturligt då de faktiskt träffades. Poteet och Purches (2011) menar att många föredrar kontanter 

just för att de är tillgängliga för alla. En stor skillnad mellan empiriföretaget och de flesta andra e-

handelsplattformar är att kund och utförare träffas personligen, vilket öppnar upp för 

möjligheten att betala kontant. En intervjuperson som valde att avbryta köpprocessen på grund 

av brist på tillit till utförarna, menade att hon skulle betalat kontant till utföraren om uppdraget 

hade genomförts. Detta kändes enligt henne som det självklara valet då hon träffade utföraren 

personligen, vilket kan kopplas till Poteet och Purches (2011) som menar att kontanter är det 

betalningsätt som är det mest accepterade och tillitsgivande, vilket styrker intervjupersonernas 

resonemang. Det var dock ingen som avbröt sin köpprocess på grund av att de inte litade på 

betalningssystemet. Detta strider mot det Poteet och Purches (2011) säger om att konsumenter 

inte alltid känner tillit till nya sorters betalsystem. Intervjupersonerna kände sig bekväma med det 

system som HinnerDu.se använder och menade att det kändes legitimt att betala via hemsidan. 

Överlag ansåg Intervjupersonerna att det kändes riskfritt att betala över Internet, vilket strider 

mot tidigare forskning av Bhatnager et al. (2000). Trots att några få intervjupersoner alltid kände 

en viss oro vid betalning över Internet, bland annat på grund av ovilja att lämna ifrån sig 

personlig information, hade samtliga intervjupersoner vid minst ett tillfälle köpt något på 

Internet. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg sig dock vara mycket vana Internetanvändare 

och de kände sig bekväma med betalning och informationsutlämning över Internet. 
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5.2 Hemsidans användarvänlighet 

Flera intervjupersoner hävdade att hemsidan var för krånglig och inte tillräckligt användarvänlig. 

Detta kan kopplas till det Kim et al. (2007) skriver om att många av de faktorer som skapar 

upplevd risk och brist på tillit är sådana som hemsidan är i direkt eller indirekt kontroll över.  

 

En anledning till avbrutna köp på HinnerDu.se är att utförare varit mycket svåra att få och hålla 

kontakt med. Intervjupersonerna i fråga har beskrivit situationen som att de fått en eller flera 

utförare vilka de fått ett bra intryck av och försökt få kontakt med men har fått ytterst dålig eller 

ingen respons alls. Låg användarvänlighet minskar tilliten till utförarna både i denna situation och 

i framtiden, vilket kan kopplas till Kim et al. (2007)  som visar att lägre tillit leder till ett minskat 

köpincitament, vilket i sin tur kan leda till ett avbrutet köp på HinnerDu.se.  

 

Tre av de fyra som blev felaktigt rubricerade av HinnerDu.se betalade i hand på grund av låg 

användarvänlighet. Enligt dem var informationen kring betalsystemen för dålig, vilket tyder på låg 

användarvänlighet. Detta kan kopplas till Kim et al. (2007) som beskriver att om hemsidan inte 

användarvänlig kan upplevd risk och brist på tillit skapas. Det kan även kopplas till det som 

Nielsen (2000) säger om att låg användarvänlighet försvårar köp. Enligt dessa intervjupersoner 

var hemsidan ej lätt att använda och de ansåg att låg användarvänlighet ledde till att de ej 

avslutade köpprocessen på hemsidan. Detta kan kopplas till Huang och Cappel (2012) som säger 

att det är viktigt att hemsidan är lätt att förstå och använda. Även undersökningsföretaget 

Silentium menar att krångel i form av exempelvis oklarheter i köpvillkor skapar osäkerhet som 

kan leda till oavslutade köp (di.se, 2013).  

 

5.3 Bättre alternativ 

Majoriteten av de intervjupersoner som var i behov av hjälp snabbt skickade ut förfrågningar i 

olika forum och däribland på HinnerDu.se. Om uppdraget varit av brådskande karaktär och de 

fått hjälp snabbare på något annat håll har det inneburit att de valt denna konkurrent framför 

utförarna på HinnerDu.se vilket kan kopplas till det Laudon och Travor (2009) nämner om att 

brådskande karaktär kan vara avgörande i köpprocesser.  

 

Empirin visar att åtta intervjupersoner, utan att ha någon information kring de alternativ som 

presenteras på HinnerDu.se, valde ett annat alternativ som de uppfattade som bättre. Trots att 

valet ej beror på intrycket av utförarna bör man ha i åtanke att det bättre alternativet enligt 

annonsören var ett bättre alternativ. Anledningar till detta kan vara externa faktorer så som 
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exempelvis vara tid och pris. De annonsörer som fick hjälp av vänner och familj menade att det 

var ett smidigare alternativ och att det blev billigare så. Detta kan kopplas till det som Dann och 

Dann (2012) skriver gällande att pris är viktigt vid val av köp. De bättre alternativen, som åtta 

intervjupersoner valde, uppstod utan att dessa intervjupersoner upplevt brist på tillit, risk eller låg 

användarvänlighet gentemot utförare eller hemsidan HinnerDu.se.  

 

6. Slutsats 

 

6.1 Teoretiska implikationer 

Empirin visar att flera intervjupersoner valde en konkurrent framför HinnerDu.se. En slutsats vi 

kan dra är att vissa annonsörer väljer en konkurrent på grund av brist på tillit och upplevd risk 

gentemot utförarna medan andra annonsörer väljer ett så kallat bättre alternativ, trots att man 

inte vet något om de alternativ som presenteras på HinnerDu.se. Om man ej har information 

kring de alternativ som presenteras på HinnerDu.se är det svårt att göra en bedömning om det 

bättre alternativet innebar ett bättre eller sämre utfört uppdrag i jämförelse med om en utförare 

på HinnerDu.se utfört uppgiften, men annonsören ansåg det vara ett bättre alternativ trots detta. 

En anledning till det kan vara att en vän/familjemedlem hjälpte till, istället för en främling, vilket 

vissa intervjupersoner tyckte kändes bättre. Detta är något vi upplever som helt naturligt då man 

troligtvis har en bättre relation och mer förtroende för en vän eller familjemedlem än en främling. 

Den vanligaste anledningen till bättre alternativ var att en annan lösning presenterades från en 

extern leverantör före utförare på HinnerDu.se hann göra en intresseanmälan, vilket gjorde den 

till ett bättre alternativ. Kraven som ställdes på utförarna av annonsörerna varierade beroende på 

om det var ett omfattande eller ett begränsat köp. De som sökte katt- och hundpassning hade 

oftast fler, och ofta mer emotionella, krav på utförarna än de annonsörer som behövde hjälp med 

att exempelvis köra sopor. Som nämns i empirin är vänner och familj förstahandsvalet för många 

annonsörer oavsett uppdrag, vilket vi upplever som svårt för ett företag att kringgå. 

 

Det var sex intervjupersonerna som ansåg att användarvänligheten i samband med annonseringen 

var låg. Tre av dessa tyckte att den låga användarvänligheten var den övervägande anledningen till 

att de avbröt köpprocesserna. De resterande tre valde att betala utföraren med kontanter då de ej 

förstod hur betalning via hemsidan fungerade. De tre som betalade i hand på grund av låg 

användarvänlighet ses som en felaktigt rubricerad situation då de inte har avbrutit 

köpprocesserna. Av de fyra felrubricerade situationerna var det en som betalade i hand för att 

hon tyckte att kontanter var det naturliga betalningssättet när hon träffade utföraren personligen. 
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Ytterligare två, som valde att avbryta köpprocessen av andra anledningar, nämnde att de skulle 

betalat med kontanter om de ej avbrutit köpprocessen då det skulle kännas mer naturligt. 

Speciellt då de båda var på jakt efter en långsiktig hundvakt och de skulle tycka det kändes 

besvärligt att betala via HinnerDu.se varje gång. 

 

Tidigare forskning påvisar att människor ofta kan vara obekväma med nya betalsystem samt att 

finansiell risk och informationsrisk råder inom e-handel. De flesta intervjupersoner i vår studie 

menar dock att de är mycket vana vid att betala över Internet och att de inte upplever en 

finansiell risk eller informationsrisk vid e-handel, vilket strider mot dessa tidigare teorier. En 

anledning till detta tror vi kan vara att den generella osäkerheten hos e-handlare var större för 10-

15 år sedan, när vissa delar av vår teori skrevs, än idag. Vi tror också att vanan att handla över 

Internet idag är större vilket kan kopplas till tidigare forskning som påvisat att erfarenhet av e-

handel ökar sannolikheten för att en konsument avslutar ett köp. 

 

En skillnad mellan en triadisk och en dyadisk situation tror vi är att företag i en dyadiska 

situationen ofta har kontroll över leverantörerna. HinnerDu.se har ej kontroll över utförarna och 

kan därför inte styra över deras profiler och tillvägagångssätt gentemot annonsörerna. Vi tror 

därför att brist på tillit och upplevd risk är en vanligare företeelse i en triadisk situation än en 

dyadisk situation då ett företag i den sistnämnda situationen har kontroll över sina leverantörer. 

Däremot förekommer med största sannolikhet de andra faktorerna, bättre alternativ och låg 

användarvänlighet, i samma utsträckning inom dyadföretag. Vi antar att det i större utsträckning 

beror på företaget om det råder brist på tillit i ett dyadsituation än om det råder brist på tillit i 

triadsituation, då det kan vara så att företag i triadsituationer ej har samma grad av kontroll över 

parterna.  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka varför triadiska köpprocesser avbryts, om brist på tillit 

och upplevd risk, låg användarvänlighet eller bättre alternativ är anledningar till att triadiska 

köpprocesser avbryts samt vilken av dessa tre anledningar som är den mest förekommande 

orsaken. Vår undersökning visar att alla tre anledningar legat till grund för avbrutna triadiska 

köpprocesser men att brist på tillit och upplevd risk gentemot utförarna var den främsta 

anledningen till att triadiska köpprocesser på HinnerDu.se avbröts. Vi menar att detta beror på de 

svårigheter utförarna hade med att möta annonsörernas krav och kriterier.  
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6.2 Förslag till förbättringar på HinnerDu.se 

För att öka tilliten och minska den upplevda risken till utförarna anser vi att det är viktigt att höja 

informationskraven på utförarnas profiler på hemsidan. Vi tror att det kan göras genom att 

utveckla hemsidan på så sätt att en utförare måste fylla i en lista med de kriterier som han/hon 

uppfyller, exempelvis över/under 18 år, körkort och katt- och/eller hundvana. Annonsören bör, i 

sin tur, kunna välja tre kriterier som måste uppfyllas för att en utförare skall kunna anmäla sig 

som intresserad att utföra uppdraget. Genom att fylla i de kriterier man uppfyller skulle allt 

HinnerDu.se minimera risken att en utförare anmäler sig till ett uppdrag med kriterier som denne 

ej uppfyller, med andra ord minimera risken för fel person var på fel plats så, länge annonsörerna 

är ärliga. Med andra ord skickas ett uppdrag enbart till de utförare som uppfyller de kriterier som 

är satta för just det specifika uppdraget. Detta skulle innebära att ett uppdrag som exempelvis 

kräver tillgång till bil och körkort endast skickas till de utförare som uppfyller dessa krav. Vår 

uppfattning är att denna åtgärd skulle öka annonsörernas känsla av seriositet samt upplevda tillit 

gentemot utförarna. Den geografiska distansen mellan annonsörer och utförare var en faktor som 

enligt många intervjupersoner var viktig. För flera av intervjupersonerna har den geografiska 

distansen mellan sig själv och utföraren varit ett problem som lett till att köpprocessen avbrutits, 

antingen på grund av att annonsören tycker att utföraren befunnit sig för långt bort eller vice 

versa. Därför bör även den geografiska positionen anges på utförarens profil. 

 

Att bättre alternativ finns är svårt för HinnerDu.se att motverka då det ej handlar om något 

HinnerDu.se är i direkt kontroll av. Det vi tror företaget kan arbeta mot är att förkorta 

svarstiderna från utförarna vilket ökar sannolikheten att annonsörerna hinner välja någon 

utförare innan ett bättre alternativ, från exempelvis en familjemedlem, presenteras.   

 

Oavsett om annonsören väljer att avbryta processen eller om de väljer att kringgå HinnerDu.se 

och betala i hand innebär det uteblivna intäkter för företaget. Därför är det viktigt för 

HinnerDu.se att öka användarvänligheten kring såväl hemsidan som kontakten mellan annonsör 

och utförare. Som framgår av empirin, har flera annonsörer varit intresserade av en långsiktig 

relation med utföraren. Majoriteten av dessa annonsörer har antytt att de upplever betalningen 

via hemsidan negativt då de anser att det ej är fördelaktigt med tanke på antalet transaktioner som 

kommer utföras i framtiden, givet att annonsören hittar en utförare som denna bildar en 

långsiktig relation med. Vi föreslår därför att en undersökning av medlemmarna på HinnerDu.se 

görs för att ta reda på om betalning per annons, som exempelvis Blocket.se (2013) använder sig 

av, skulle vara mer fördelaktigt för HinnerDu.se än det system som används idag. 
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6.3 Framtida forskning 

Frågan om våra resultat är applicerbara på andra företag i samma triadiska situation har inget 

självklart svar. Resultat från enbart en studie bör hanteras varsamt när det gäller generaliseringar. 

Även om vi tror att flera delar av resultatet kan finnas på andra företag i liknande situationer, 

exempelvis att bättre alternativ och krångel förekommer, krävs omfattande studier vid flera 

företag för att med säkerhet kunna generalisera resultat. Fortsatt forskning skulle därför kunna 

vara en likadan undersökning på andra företag som befinner sig i en triadsituation för att se om 

de resultaten skulle stämma överens med våra. Det vore även intressant att inrikta sig på vad det 

är som skapar tillit och minskar den upplevda risken gentemot utförarna på HinnerDu.se. Målet 

med detta skulle vara att se vad företag med externa utförare kan göra för att öka kunders tillit 

gentemot dem, då vi anser att det skulle minska bortfallet av intäkter för mellanhanden.  

 

Då de teorier vi använt i denna studie är konstruerade utomlands, och vi här i Sverige har ett 

relativt säkert e-handelsklimat tack vare distansköpslagen och konsumentköplagen som skyddar 

konsumenter, vore det intressant att göra samma undersökning på ett utländskt företag som 

befinner sig i en triadsituation. 
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Bilaga 

 
Intervjuguide 

Presentation 
•          Vi är två ekonomistudenter vid Uppsala Universitet som genomför ett forskningsuppdrag 

inom ramen för vår utbildningen. 
 

 Syftet med denna studie är att undersöka varför en annonsör på e-handelsföretaget 
HinnerDu.se väljer att avbryta en köpprocess. 

 
Frågeställning 
 

 Enligt uppgift har du vid åtminstone vid ett tillfälle lagt upp en annons och fått svar från 
intresserade hjälpare, men sedan inte gått vidare för att välja någon. Det kan naturligtvis 
finnas många förståeliga skäl till detta men vi undrar vad det var som fick dig att inte ha 
någon som utförde uppgiften? 

 
Följdfrågor 
Dessa varierade beroende på intervjupersonens svar. 
 
Exempel 
1. Svar: ”Mina grannar hjälpte mig med det istället” 
Motfråga: “Varför valde du dina grannar? Hade du information om utförare på HinnerDu.se när 
du valde att dina grannar skulle utföra tjänsten?” 
 
2. Svar: “Jag förstod inte hur man gjorde med betalningen” 
Motfråga: “Vad valde du då att göra och varför? Anser du dig själv vara van vid att betala över 
Internet? Hur känner du inför att lämna ut personlig information vid köp över Internet?” 
 
Motfrågorna grundades i viljan av att få reda på vilka faktorer som gjorde att intervjupersonen 
agerade som hon eller han gjorde.  
 

 


