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Förord 
  
Det har varit intressanta och inspirerande tio veckor under våren 2018. Uppsatsen som vi har 
skrivit om är inom företagsekonomi med specialisering marknadsföring. Detta har bland annat 
gett oss en djupare förståelse av millenniers online köpbeteende på kommersiella hemsidor. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Tim Foster som, utöver sin arbetstid, även gett en 
del av sin fritid för att hjälpa och guida oss under dessa veckor. Han har guidat oss till en bättre 
kunskap om att skriva en kandidatuppsats samt löpande gett oss inspirerande och viktig 
återkoppling under vårt arbete. Ett stort tack till våra sex respondenter som gav sin tid för våra 
intervjuer och gjorde vår forskning möjlig. 
 
Vi hoppas att denna uppsats kommer att inspirera läsare att fortsätta forska på detta 
forskningsområde. Vi hoppas även att vårt resultat kommer att inspirera läsare att forska om 
relaterade forskningsämnet som kan utvidga kunskap inom online köpbeteende ytterligare. 
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Abstract 
  
The purpose of this thesis has been to describe and explore millennials’ buying behavior on 
commercial websites. In order to reach this purpose, two research questions have been posed: 
“What factors influence millennials’ choice of a website?”; and “What factors influence 
millennials to stick around and spend money?”. Based on this overall purpose and research 
questions, a literature review was conducted in order to arrive at a frame of reference, used to 
guide the study’s data collection. Methodologically, a qualitative approach was used, using six, 
in-depth interviews with millennial students from Sweden. The findings indicate that influencer 
marketing has a significant effect on millennial’s choice of a commercial website. However, 
the design and appearance of such a website are the main factors that influence and persuade 
them to stick around. On the other hand, in order to get millennials to spend their money on a 
commercial website, the biggest factor is if they trust that site. 
 
  



 
 

Sammanfattning 
  
Studien har undersökt millenniers köpbeteende på kommersiella hemsidor online med syfte att 
få en djupare förståelse för dessa beteenden. Detta har undersökts med hjälp av följande två 
forskningsfrågor: ”Vilka faktorer påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor?” samt 
”Vilka faktorer påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar?”. 
Studien har grundats i teorier om influencer marketing och online stickiness. Empirin samlades 
in via en kvalitativ studie och djupintervjuer med sex stycken millennier genomfördes. 
Resultatet visade att influencer marketing har en signifikant påverkan på millenniers val av 
hemsidor. Vidare är hemsidans design och utseendet de främsta faktorerna som påverkar 
millennier att vilja stanna kvar på en hemsida. Viljan att stanna på en hemsida och spendera 
pengar påverkas främst av tilliten till hemsidan. 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel presenterar bakgrund till denna studie, samt centrala begrepp som denna uppsats 
utgår ifrån. Därefter presenteras en problemdiskussion, samt en avgränsning för studien som 
senare leder till studiens forskningsproblem. Kapitlet avlutas med uppsatsens forskningssyfte 
samt forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Internetanvändningen har ökat väsentligt under de senaste tio åren och användningen har bland 
annat underlättat konsumenters informationssökning (Lissitsa & Kol, 2016). En av de mest 
populära aktiviteterna som konsumenter använder internet till är online shopping (ibid.), vilket 
definieras som situationer när konsumenter köper produkter eller tjänster via internet 
(Moshrefjavadi, Dolatabadi, Nourbakhsh, Poursaeedi & Asadollahi, 2012). I takt med 
utvecklingen av internet har online shopping ökat globalt (Lissitsa & Kol, 2016). 
 
Mervärdet och fördelarna med att handla online är exempelvis bekvämlighet och stort utbud av 
produkter. Online shopping kan dessutom finnas tillgängligt till ett mer attraktivt pris än på de 
traditionella fysiska butikerna, även kallad offline-shopping (Jadhav & Khanna, 2016; 
SivaKumar & Gunasekaran, 2017). Jämförs online shopping med offline-shopping kan kunder 
handla när som helst, var som helst, samtidigt som de kan spara tid för transport till och från 
butiken (Moshrefjavadi et al., 2012). Andra fördelar är bland annat snabbare tillgång till 
produktinformation och möjlighet till att jämföra priser (Jadhav & Khanna, 2016). Dessa 
fördelar påverkar konsumenters attityder till online shopping (Akroush & Al-Debei, 2015). 
Detta innebär vilken inställning konsumenter har till att handla online (Moshrefjavadi et al., 
2012). Kundernas positiva och negativa attityder påverkar i sin tur deras online shopping 
beteende (ibid.). 
 
En generation med förväntningar, värderingar, attityder och preferenser som kan särskilja 
köpbeteendet från andra generationer är millennier (Bilgihan, 2016; Lissitsa & Kol, 2016). 
Detta kan även stödjas av den allmänna kohort teorin som påstår att olika generationer, som 
växer upp med olika livserfarenhet och sociala sammanhang, utvecklar annorlunda 
förväntningar, vilket leder till utveckling av annorlunda beteende (Bilgihan, 2016). 
Generationen definieras enligt Gurău (2012) som individer födda mellan 1980 och 1999. 
Millennier är tekniskt bildade i och med att de växer upp med den teknologiska utvecklingen 
(Bilgihan, 2016). Detta har gjort att millennier har en högre förmåga att förstå och hantera 
teknologi som internetanvändning och online shopping, jämfört med äldre generationer 
(Lissitsa & Kol, 2016). Millennier är därav en aktuell och intressant generation när det kommer 
till studier av köpbeteende online. 
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1.2 Problemdiskussion 
Idag handlar allt fler konsumenter online jämfört med för flera år sedan när internets 
tillgänglighet fanns i relativt mindre utsträckning (Lissitsa & Kol, 2016). Detta har resulterat i 
att köpbeteendet hos konsumenter ändrats (Moshrefjavadi et al., 2012). Det ändrade 
köpbeteendet påverkar konsumenternas köpprocess, vilket leder till att kunderna har möjlighet 
att börja sin köpprocess genom att först söka information om produkter eller tjänster på online-
hemsidor (ibid.). 
 
I och med att fler har tillgång till internet och påbörjar sin köpprocess online (Moshrefjavadi et 
al., 2012), börjar fler företag finnas på online-hemsidor för att visa sitt sortiment. Genom detta 
konkurrerar de med varandra och om kunder. För företag som vill driva sin verksamhet och 
förhoppningsvis vara lönsamma, är det viktigt att locka kunder till att genomföra ett köp. För 
att göra det behöver kunderna känna till och hitta till företagens hemsidor. Det är därför viktigt 
att företagen förstår kundernas köpbeteende online för att få konsumenterna att handla på deras 
hemsidor. Konsumenter ställer höga krav i och med att de vet att det finns mycket 
valmöjligheter av produkter och tjänster online (Lissitsa & Kol, 2016). 
 
Tekniken är en integrerad del av millenniers uppväxt och enligt Hershatter och Epstein (2010) 
förklaras det med att internet hade sin födelse 1990, de tidiga åren som de första millennier var 
födda, vilket visar att de varit med och vuxit upp tillsammans med digitaliseringens framgång 
samt internets framfart. Hershatter och Epstein (2010) beskriver millennier som “digitala 
infödingar” och som kan filtrera information på internet snabbt. De har vuxit upp med att 
anpassa sig efter nya tillvägagångssätt och trender inom digital transformering, och ser det som 
en naturlig del i livet (Hershatter & Epstein, 2010; Johnson, 2015). 
 
Millennier har en kraftigt växande köpkraft (Bilgihan, 2016), är insatta i konsumtion och 
shopping (Lissitsa & Kol, 2016) och lägger även stor vikt på upplevelser de får från online 
shopping (Bilgihan, 2016). Dessa faktorer har därför lett till att generationen har utvecklat ett 
online köpbeteende (Lissitsa & Kol, 2016). De har även egenskaper som otåliga och krävande 
(Clare, 2009; DeVaney, 2015). Det finns forskning som visar att ju enklare en teknologi är, 
desto större är sannolikheten att konsumenterna vill använda den teknologin (Perea y Monsuwé, 
Dellaert & De Ruyter, 2004). För att millennier ska handla online behöver det vara enkelt och 
tillgängligt, vilket passar deras egenskaper som bland annat otåliga och krävande (Clare, 2009; 
DeVaney, 2015). 
 
Företag kan nå ut till konsumenter via den traditionella marknadsföringen som annonser och 
planscher på byggnader, eller via word-of-mouth (WOM). Företag kan även använda 
influencers för att marknadsföra sina produkter. Denna marknadsföringsstrategi kallas 
influencer marketing (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017) som innebär att företag 
samarbetar med personer som olika målgrupper ser upp till, för att nå ut till den önskade 
målgruppen (ibid.). När konsumenter väl har hittat till en hemsida är det viktigt att företag 
lyckas hålla kvar dem med syftet att få dem att köpa produkter därifrån. Förmågan att attrahera 
och behålla kunder på hemsidan definieras som “stickiness” (Hsu, Chang & Chuang, 2015), 
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som enligt Kumar Roy, Lassar och Butaney (2014) och Lin (2007) kan öka sannolikheten att 
kunder spenderar pengar på en hemsida ju längre de stannar kvar där.  
 
Faktorer som påverkar kunders stickiness är attityder (Lin, 2007), upplevd tillit (Hsu et al., 
2015; Lin, 2007) samt uppfattat värde från hemsidan (Lin, 2007; Xu & Liu, 2010). Med attityd 
menas en inställning som en individ har mot någonting (Moshrefjavadi et al., 2012). Tillit 
definieras som en individs förtroende på om den andra parten kommer att uppfylla sin handling 
på ett pålitligt och kompetent sätt (Polites, Williams, Karahanna & Seligman, 2012). Värde 
definieras som hur mycket fördelar en individ tjänar i jämförelse med den kostnad, exempelvis 
i form av tid, individen har lagt ner (Hsu et al., 2015). Dessa faktorer tillsammans utgör 
utgångspunkten för hur konsumenter utvecklar sitt köpbeteende (Lin, 2007). 
 
Tidigare forskning har fokuserat på faktorer som påverkar köpbeteende på online shopping, 
millennier, influencer marketing och på online stickiness. SivaKumar och Gunasekaran (2017) 
menar att millennier utgör stor del av konsumenter online. När online-hemsidor är den 
plattformen där millennier är de vanligaste konsumenterna (SivaKumar & Gunasekaran, 2017), 
väcker det ett intresse för att få en djupare förståelse för millenniers köpbeteende på online-
hemsidor. Tidigare forskning visar även olika faktorer som bidrar till att konsumenter handlar 
online, men det har ej undersökts vad som attraherar millennier till kommersiella hemsidor samt 
vad som behövs för att övertyga dem till att handla på just den hemsidan. I denna studie vill vi 
bidra med att fylla denna kunskapslucka, vilket leder oss fram till studiens syfte. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att få en djupare förståelse för millenniers online köpbeteende på kommersiella 
hemsidor. Detta syfte leder i sin tur till nedanstående forskningsfrågor.  

1.4 Forskningsfrågor 
1. Vilka faktorer påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor? 
2. Vilka faktorer påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar? 
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2. LITTERATURSTUDIE 
Detta kapitel presenterar tidigare forskning om online shoppingbeteende, millenniers online 
shoppingbeteende och köpprocessen online. Därefter presenteras tidigare studier kring vilka 
faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor, samt vilka faktorer som 
påverkar dem att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar. Kapitlet avslutas med en 
referensram som baseras på ovan nämnda studier. 

2.1 Faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella 
hemsidor 
2.1.1 Traditionell marknadsföring 
En persons attityd till ett varumärke påverkas av personens attityd gentemot reklamen för det 
varumärket (Cheung & Leung, 2013). När en marknadsföringskampanj anses vara bra, kan det 
leda till positiva attityder till företaget, en ökad köpfrekvens samt en ökad igenkänning av 
företaget (ibid.).  
 
Traditionell marknadsföring har förändrats exempelvis på grund av digitalisering. I denna 
studie syftar traditionell marknadsföring på marknadsföring som inte är förknippad med sociala 
medier och som bland annat kan förekomma i form av stora annonser på byggnader (Cheung 
& Leung, 2013). De traditionella medierna har påverkats av den tekniska utvecklingen och den 
traditionella marknadsföringen har förändrats på olika sätt under de senaste åren (Koeck & 
Gary, 2014). Nya kampanjer möjliggörs av den nya teknologin och kan bland annat synas som 
kampanjer med rörliga annonser. De täcker exempelvis skyskrapor och har till syftet att 
integrera med mottagaren genom att locka åskådare. Dessa storslagna kampanjer skapar därmed 
uppmärksamhet och igenkännande hos mottagaren (ibid.). De moderna sociala medierna har 
även bidragit med alternativa nya kanaler och väcker frågeställningen om den traditionella 
marknadsföringen fortfarande är relevant (ibid.). 
 
Millennier är uppväxta under digitaliseringen och använder sig ofta av internetsidor, vilket kan 
bidra till att de ligger i framkant när det kommer till shopping online (Smith, 2011). Företag 
bör anpassa sig, vara uppdaterade samt vara uppmärksamma för dess förändringar då 
köpbeteendet hos millennier ändras på grund av just digitaliseringen (Walls, 2015). 
 
2.1.2 Word-of-mouth (WOM) och Electronic word-of-mouth (eWOM) 
Word-of-mouth (WOM) är en marknadsföringsstrategi (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009) som 
innebär att en person har testat och utvärderat en produkt innan den ger ett omdöme och 
rekommendation till andra potentiella köpare (Smith, 2011). Rekommendation via WOM är 
mer trovärdig, pålitlig och personlig vid jämförelse med den traditionella marknadsföringen 
(ibid.). I och med detta har WOM, som marknadsföringsstrategi, en större påverkan på 
konsumenter (Trusov et al., 2009). WOM har genom digitalisering, enligt Haenlein och Libai 
(2017), blivit ett viktigt verktyg inom marknadsföring när det kommer till att sprida information 
om en produkter eller tjänster. 
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Företag vinner på WOM när tidigare användare är nöjda med produkter eller tjänster och 
rekommenderar dessa. Med WOM har företag kunnat spara på marknadsföringskostnader 
samtidigt som information om företag, deras produkter eller tjänster, kan spridas vidare till 
större kundkretsar. Detta motiverar varför WOM anses som ett viktigt verktyg för företag i 
marknadsföringssammanhang (Haenlein & Libai, 2017). Kundens uppfattning om ett företag 
påverkas positivt när de får positiv information om företaget via WOM. Detta eftersom att 
förmedlaren troligtvis är någon som kunderna har ett förtroende för. I och med detta påverkas 
företagets försäljning positivt när företaget gör ett samarbete på sociala medier, vilket är 
plattformen som kunders vänner och bekanta troligen finns (Li, Lai & Chen, 2011). WOM anses 
därmed ha en starkare påverkan på konsumenten än den traditionella marknadsföringen (ibid.). 
 
Electronic word-of-mouth (eWOM) fungerar på samma sätt som WOM men skiljer sig från 
WOM i och med att informationen sprids på plattformar online (Haenlein & Libai, 2017). Enligt 
Haenlein och Libai (2017) har försäljningen av produkter ökat när företag har tillämpat eWOM 
på produkterna på plattformar online, till exempel Instagram. Trusov et al (2009) understryker 
även här att marknadsföringsverktyg som WOM är viktigt att tillämpa när ett företag ska rikta 
sig till nya konsumenter. 
 
Millennier är angelägna att dela med sig av sina erfarenheter på sociala medier (Gong, 
Ramkissoon, Greenwood & Hoyte, 2018). De vill få tillgång till information samt kommunicera 
på ett effektivt och snabbt sätt (ibid.). Generationen kommunicerar dagligen via sociala medier 
(Hall & Towers, 2017; Smith, 2011) och upplever att eWOM är mer pålitligt än annan, mer 
traditionell, marknadsföring (Smith, 2011); de anser att traditionella marknadsföring inte är en 
lika personlig marknadsföringsstrategi som eWOM (ibid.). DeVaney (2015) menar även att 
millennier får motivation från personer de känner samt av influencers de följer. 
 
2.1.3 Online marknadsföring via sociala medier 
Inom online marknadsföring använder sig företag av sociala medier för att marknadsföra sina 
tjänster eller produkter (Sudha & Sheena, 2017). Syftet i användningen har bland annat varit att 
få en ökad trafik på företagets hemsida samt att nå ut till nya potentiella kunder med information 
om företaget (ibid.). Allt fler konsumenter har en negativ syn på den traditionella 
marknadsföringen, vilket gör att företag idag letar efter andra sätt att marknadsföra sig för att 
nå potentiella köpare (De Veirman et al., 2017). I och med detta ser företag nya möjligheter i 
sociala medier (ibid.). Ett sätt att marknadsföra på sociala medier är genom ett samarbete med 
influencers, exempelvis på Instagram (ibid.). Med hjälp av influencers sociala status på 
plattformen hoppas företag nå ut till sina målgrupper (ibid.). 
 
Evans, Phua, Lim & Jun (2017) beskriver influencers som kända individer som har fått ett stort 
antal följare genom att publicera attraktiva bilder. En annan anledning är att följarna engageras 
genom hashtags och kommentarer till bilderna (Evans et al., 2017). Företag idag använder sig 
många gånger av influencers på Instagram. Ett samarbete mellan varumärken och influencers 
kan vara effektivt då företag kan marknadsföra olika produkter till specifika kundgrupper som 
influencers har som följare. Ett sådant samarbete sker när en influencer lägger upp specifika 
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produkter eller tjänster och rekommenderar sin målgrupp på sina sociala kanaler, såsom 
Instagram eller Youtube (ibid.). 
 
Samarbeten mellan företag och influencers varierar och kan ske på flera olika sätt (Evans et al., 
2017). Några exempel av dessa kan innebära sponsrade inlägg, sponsrade innehåll och 
evenemang som visas publikt via olika sociala kanaler. Ett alternativ kan även vara via 
produktplaceringar som lyfts fram på influencers plattformar, exempelvis Instagram (ibid.) Då 
det har visat sig att marknadsföring via influencers har varit effektivt och nått ut till stora och 
rätt mängd människor under en relativ kort tid, har influencer marketing genom åren blivit ett 
omtyckt marknadsföringsverktyg för företag att tillämpa (ibid.). 
 
2.1.4 Influencer marketing 
De Veirman et al (2017) beskriver influencer marketing som ett verktyg där företag använder 
kända individer för att influera och påverka kunder på olika sätt. Dessa individer kallas för 
influencer som genom samarbete med företag, marknadsför företagets varumärke, produkter 
eller tjänster till företagets kunder genom sina sociala kanaler. 
 
De Veirman et al (2017) beskriver även en influencer som en erkänd individ som visar upp hela 
eller delar av sitt liv för sina följare, på sociala medier såsom Instagram eller Snapchat. 
Influencer marketing, som en strategi i marknadsföringssyfte, bygger på att skapa relationer 
mellan varumärket och konsumenterna genom så kallade relationsmarknadsföring, vilket är en 
form av WOM. Då fokus ligger på att skapa starka relationer blir följarna till influencers mer 
trogna konsumenter, då de inte bara får en relation till influencern utan de får även relation till 
varumärket som den influencern rekommenderar (Sudha & Sheena, 2017). 
 
Brouwer (2017) menar att när ett företag vill inleda ett samarbete med en eller flera influencers 
måste det ta hänsyn till flera olika faktorer. Detta för att företag vill använda sig av rätt 
influencer som förhoppningsvis har störst potential att nå ut till rätt kunder. Det är viktigt att 
titta på vilken typ av följare en influencer har som målgrupp, antalet gillamarkeringar samt 
visningar som influencern har på sina kanaler. Det är även viktigt att matcha influencerns 
åsikter, värderingar och hur den publicerar dessa på sina sociala medier då det bör gå i linjen 
med hur företaget vill framstå (ibid.). Nunes, Ferreira, de Freitas & Ramos (2017) beskriver tre 
olika sätt som en influencer kan påverka sina målgrupper via sociala medier: 
 

1. Göra reklam via eWOM 
2. Influencers kan framträda som en modell att följa 
3. Ge rekommendationer om produkter eller tjänster 

 
Genom dessa metoder påverkar influencers människors attityder och åsikter (Nunes et al., 
2017). Sudha och Sheena (2017) menar även att influencers har den möjligheten att nå ut till 
och påverkar tusentals, om inte miljontals, människor runt om i världen. 
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2.2 Faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en 
hemsida och spendera pengar 
2.2.1 Samband mellan köpintention och stickiness 
Ett företag behöver intäkter för att gå runt (Lin, 2007). Tidigare studier (Kumar Roy et al., 2014; 
Lin, 2007) visar att kunder har större sannolikhet att spendera pengar på en hemsida ju längre 
de stannar kvar på den. Begreppet “stickiness” används ofta i detta sammanhang och definieras 
som en hemsidas förmåga att attrahera och hålla kvar kunder på plattformen med förhoppningen 
att kunderna ska köpa hemsidans produkter, tjänster eller utsättas för fler annonser eller reklam. 
Begreppet kan även definieras som besökarens lojalitet (Hsu et al., 2015), benägenhet för att 
återvända och stanna kvar en längre tid på hemsidan (Lin, 2007). 
 
Tidigare studier (McCloskey, 2004) har visat att ju längre en kund stannar på en och samma 
hemsida, desto större är sannolikheten att kunden kommer att handla på den hemsidan. Följden 
av detta bli att företaget sannolikt kan öka sin försäljning. När kunden återbesöker hemsidan 
och spenderar mer tid där blir den betydligt mer ”stickier” till hemsidan och 
transaktionsvolymen i form av inkomster till hemsidan ökar därmed (ibid.). 
 
En hemsida bör sträva efter att få kunder att vilja stanna kvar på hemsidan så länge som möjligt. 
Detta eftersom att kundens grad av “stickiness” är en av de viktigaste strategierna för att öka 
transaktionsvolymen (Lin, 2007). Företag kan åstadkomma detta genom att försöka utveckla 
sin hemsida så att kunder ska vilja stanna kvar. Många online-aktörer har redan lagt extra 
resurser för att skapa kreativa tjänster eller service med syfte att uppmuntra användare/besökare 
till att använda de erbjudna tjänsterna eller service kontinuerligt (ibid.). 
 
Lin (2007) har i sin studie visat att stickiness har en betydligt starkare påverkan på kundens 
köpintention och avsikt att köpa eller spendera pengar, jämfört med kundens tillit till hemsidan 
och hemsidans innehåll. Detta tyder på att stickiness är nyckeln till ökning av online-sidors 
försäljningar/transaktioner (Gefen, 2000; Lin, 2007; Lin & Lu, 2000; Reichheld & Schefter, 
2000). Kunders online stickiness påverkas av kundens attityd (Lin, 2007), upplevd tillit (Hsu et 
al., 2015; Lin, 2007) samt uppfattat värde från hemsidan (Xu & Liu, 2010; Lin, 2007). Dessa 
faktorer presenteras nedan: 
 
Attityd 
Attityd definieras som en inställning som en individ har mot någonting (Moshrefjavadi et al., 
2012). Tidigare studier (Lin, 2007) har visat att en kund som har en positiv attityd mot en 
specifik hemsida kommer att vilja stanna kvar på den. Detta innebär att ju positivare attityd en 
kund har mot en hemsida desto mer benägen är kunden att stanna länge. Kumar Roy et al (2014) 
bekräftar att en kund brukar ha för avsikt att stanna kvar och vara lojal mot hemsidan när den 
kunden väl gillar hemsidan. Lin (2007) påstår dock att kundens attityd påverkas av kundens 
uppfattning om hemsidans användarvänlighet; när en hemsida är enkel att använda tenderar 
kunden att bilda en positiv attityd mot den. 
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Tillit 
Tillit definieras som en individs tro på att den andra parten kommer att uppfylla sin handling 
på ett pålitligt och kompetent sätt. Det finns två typer av tillit; den första typen är tillit på att 
den andra parten har kompetens för att göra sin uppgift och den andra typen är tillit på att den 
andra parten har tillgång till den kunskap som krävs för att utföra det aktuella uppdraget. I detta 
fall handlar det om när en kund litar på att en kommersiell hemsida har kompetensen att leverera 
produkten och transaktionsrelaterade tjänster på ett lämpligt och tillfredsställande sätt. (Polites 
et al., 2012) 
 
Tidigare studie (Ponte, Carvajal-Trujillo & Escobar-Rodríguez, 2015) har visat att tillit är en 
avgörande framgångsfaktor för e-kommersiella aktörer. Tillit har även stor påverkan på 
kundens villighet att använda en hemsida (Hsu et al., 2015). 
 
Utöver att tilliten ökar kundens avsikt att återbesöka en hemsida är även tillit en betydande 
faktor som påverkar kunders lojalitet mot en verksamhet (Lin, 2007). Lin (2007) menar även 
att ju större tillit en kund har mot en hemsida, desto större är tendensen att kunden stannar kvar 
och utforskar sidan. En högre grad av tillit har en signifikant påverkan på kundens avsikt att 
köpa (Aggarwal & Rahul, 2017; Lin, 2007). Det är därför viktigt att företag försöker bygga tillit 
hos sina online kunder. 
 
Lin (2007) poängterar dock att ett företag måste först få en kund att bilda en positiv attityd och 
gilla hemsidan innan det kan få kunden att bygga upp och få en tillit för hemsidan. Hemsidans 
effektivitet kan hjälpa kunden att bygga tillit till den. Ett exempel på hemsidans effektivitet kan 
innebära för hemsidan att ha snabb nedladdningshastighet och vara tillgänglig för online 
besökare dygnet runt (Lin, 2007). 
 
Uppfattat värde 
Uppfattat värde talar om graden av fördelar som en individ tjänar i förhållande till den 
kostnaden, exempelvis i form av tid, som individen har lagt ner på en viss aktivitet (Hsu et al., 
2015). Uppfattat värde i denna studie syftar på de fördelarna som en individ får av att spendera 
tid för att utforska hemsidans sortiment. 
 
Lin (2007) har visat att en kunds stickiness påverkas av huruvida kunden upplever att hemsidan 
ger den något värde eller ej. Andra studier menar att en hemsida kan ge värde i två olika former; 
praktiskt och hedoniskt värde (Kumar Roy et al., 2014; Wang, Wang & Liu, 2016). Det 
praktiska värdet är exempelvis den bekvämligheten och det stora utbudet som en online 
hemsida erbjuder medan det hedoniska värdet är förknippad med upplevelserna samt 
underhållningen som kunden får under den tiden som kunden besöker hemsidan (Jadhav & 
Khanna, 2016; SivaKumar & Gunasekaran, 2017). 
 
Ytterligare tre typer av värde som påverkar kunders online stickiness är uppfattat 
innehållsvärde, uppfattat kontextvärde samt uppfattat infrastruktur (Xu & Liu, 2010). Uppfattat 
innehållsvärde menas med det värdet som hemsidans användare uppfattar att den får av 
hemsidans information. Uppfattat kontextvärde menas med det värdet som användaren 
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uppfattar att den får av hemsidans format och utseende, såsom typsnitt och färger med flera. 
Slutligen menas uppfattat infrastruktur det värdet som användaren uppfattar att den får av 
hemsidans infrastruktur, såsom uppkopplingshastighet (ibid.). 
 
2.2.2 Betalningssteget 
Betalningssteget är det sista steget som en kund genomgår när den vill genomföra sitt köp 
(Rajamma, Paswan & Hossain, 2009). Det är steget då kunden uppger sina betalningsuppgifter 
för att kunna genomföra en transaktion (Lowry, Wells, Moody, Humphreys & Kettles, 2006); 
när detta har fullföljt får företaget därefter sin inkomst (Lin, 2007). 
 
Tidigare studier (Huang, Korfiatis & Chang, 2018; Kukar-Kinney & Close, 2010; Rajamma, et 
al., 2009) har lyft problemet av att en stor del av kunderna lämnar sin varukorg utan att fullfölja 
det faktiska köpet; betalningstransaktion. Detta orsakar förlorad inkomst för kommersiella 
hemsidor. Tidigare studier (Kukar-Kinney & Close, 2010) visar att kunder lämnar sin varukorg, 
utan att betala, i genomsnitt en av fyra gånger. 
 
Studien av Rajamma et al (2009) visar att kunder kan överge sin varukorg vid betalningssteget 
trots att de har varit nöjda tidigare under köpprocessen. Detta kan orsakas av faktorer såsom 
betalningsstörning (perceived transaction inconvenience) samt upplevd risk (perceived risk) 
(ibid.), vilket går hand i hand med att kunden behöver känna tillit till hemsidan för att vilja 
handla på den hemsidan (Aggarwal & Rahul, 2017; Lin, 2007). På grund av detta är det viktigt 
att företag förstår de faktorerna som orsakar detta köpbeteende, allt för att undvika framtida 
finansiella förluster (Rajamma et al., 2009). 
 
Betalningsstörningen är den främsta orsaken för övergivning av varukorgen, jämfört med 
riskfaktorn. Störning i betalningssteget kan bland annat vara störningar från kundens 
omgivning, den långa listan med personliga och betalningsuppgifter som kunden behöver ange 
samt hemsidans tekniska problem som fördröjer kundens transaktion. (Rajamma et al., 2009) 
 
Författarna (Rajamma et al., 2009) menar att hemsidor bör kräva minimum med information 
för att kunder snabbt kan lägga till beställningen. Hemsidor rekommenderas även att erbjuda 
möjlighet att lagra allmän information, i en säker server, samt erbjuda kunden möjlighet att 
fortsätta handla senare i de fall de avbryts av andra skäl, exempelvis av tekniska störningar 
(ibid.). 
 
En hemsida kan förebygga upplevda risker genom att visa att den är pålitlig. Detta kan göras 
genom att tydliggöra och visa att hemsidan hanterar personliga uppgifter och har de 
betalningssätt som kunder känner igen från andra pålitliga aktörer (Rajamma et al., 2009). 
Vidare menar Rajamma et al (2009) att denna information bör visas tydligt på hemsidan när 
kunder närmar sig slutet av sitt köp. 

2.3 Referensram 
Nedan presenteras en referensram som utgår från litteraturöversikten från det tidigare 
avsnittet. Relevanta vetenskapliga artiklar, deras fokusområde samt motivering till varför de 
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har valts i referensramen presenteras. Referensramen kommer även att användas som 
utgångspunkt för konstruktion av den intervjuguide som används i denna studie. 
 
2.3.1 Faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor 
Första forskningsfrågan i denna studie undersöker faktorer som påverkar millenniers val av 
kommersiella hemsidor. Tidigare studier inom området millenniers online köpbeteende har 
presenterats och använts som grund för att djupare undersöka denna fråga. Syftet med denna 
forskningsfråga är att beskriva vad millennier anser är viktigt vid val av kommersiell hemsida. 
 
Denna uppsats baseras på tidigare studier av bland annat Haenlein och Libai (2017) som skriver 
om word-of-mouth (WOM) och Electronic word-of-mouth (eWOM). En annan studie som 
denna uppsats baseras på är av Sudha och Sheena (2017) som fokuserar på sociala medier och 
influencer marketing. 
 
Studien från Haenlein och Libai (2017) valdes för att den fokuserar på faktorer som påverkar 
kunders sätt att få kännedom om en aktör, i detta fall företag med kommersiell hemsida. Studien 
av Sudha och Sheena (2017) valdes för att den undersöker hur influencer marketing kan påverka 
konsumenter, i detta fall kan det hjälpa att ge en insikt i vad som är betydande för och vad som 
påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor. Det finns även andra författare som stöder 
dessa studier. Studierna presenteras nedan med hjälp av en lista som tydliggör vilken teori som 
kommer från respektive författare: 
 
Traditionell marknadsföring 

• Relevant eller ej (Cheung & Leung, 2013) 
• Nya kanaler (Koeck & Gary, 2014) 

  
Word-of-mouth (WOM) 

• Viktigt marknadsföringsverktyg (Haenlein & Libai, 2017) 
• Effektfullt (Trusov et al., 2009) 
• Personligt och pålitligt (Smith, 2011) 

  
Electronic word-of-mouth (eWOM) 

• Positiv påverkan på försäljning (Haenlein & Libai, 2017) 
• Når nya kunder (Trusov et al., 2009) 
• Millennier och effektivitet (Gong et al., 2018) 
• Millenniers kontinuerliga kommunikation (Hall & Towers, 2017; Smith, 2011) 
• Millenniers motivation av sociala medier (DeVaney, 2015) 

  
Sociala medier 

• Uppmärksammar hemsidor (Sudha & Sheena, 2017) 
• Nå stor skala av konsumenter (Evans et al., 2017) 

  
Influencer marketing 

• Grundar i relationer (Sudha & Sheena, 2017) 
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• Instagram (De Veirman et al., 2017) 
• Influencer påverkar via eWOM (Nunes et al., 2017) 

  
2.3.2 Faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera 
pengar 
Studiens andra forskningsfråga undersöker faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på 
en hemsida och spendera pengar. Denna del av studien baseras på tidigare studie av Lin (2007) 
som har undersökt hur online stickiness påverkar kunders köpintention; kunders avsikt att köpa. 
En annan studie som denna uppsats baseras på är skriven av Rajamma et al (2009) som 
fokuserar på betalningssteget; det steget då kunden genomför den faktiska transaktionen för att 
köpa. 
 
Studie från Lin (2007) valdes för att den behandlade den direkta kopplingen mellan online 
stickiness och dess påverkan på kundens köpintention. Studien och dess referenser har, under 
de senaste fem åren, använts frekvent i hundratals andra vetenskapliga artiklar som studerade 
liknande forskningsämne; köpintention, köpbeteende, kundlojalitet samt faktorer som påverkar 
kunders uppfattade värde av olika online plattformar. Därför anses Lin (2007) vara relevant och 
kan användas som en grund, med komplettering av andra arbete, till denna forskningsfråga. 
 
Studien av Rajamma et al (2009) valdes för att den lyfter fram faktorer som kan störa kunden i 
transaktionssteget, detta kan leda till att företag minskar sin försäljning. Nedan presenteras 
faktorer som påverkar kunders avsikt att köpa samt respektive författare som stödjer dessa 
teorier: 
 
Stickiness 

• Avsikt att spendera pengar (Lin, 2007) 
• Besökares lojalitet (Hsu et al., 2015) 
• Ökar försäljningen/transaktionsvolymen (Lin, 2007) 

 
Faktorer som påverkar stickiness 

• Attityd 
o Längd av vistelsen (Lin, 2007) 
o Gillar sidan och stannar på sidan (Kumar Roy et al., 2014) 
o Sidans användarvänlighet; enkel att använda (Lin, 2007) 

• Tillit 
o Villighet att använda (Hsu et al., 2015) 
o Villighet att återbesöka (Lin, 2007) 
o Avsikt att spendera pengar (Aggarwal & Rahul, 2017; Lin, 2007) 
o Hemsidans snabbhet och tillgänglighet (Lin, 2007; Xu & Liu, 2010). 

• Värde 
o Praktiskt värde; bekvämlighet, storlek på utbud med flera (Kumar et al., 2014; 

Wang et al., 2016) 
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o Hedoniskt värde; upplevelser och underhållning (Kumar et al., 2014; Wang et 
al., 2016) 

o Uppfattat innehållsvärde (Xu & Liu, 2010) 
o Uppfattat kontextvärde; utseende (Xu & Liu, 2010) 
o Uppfattad infrastruktur; exempelvis uppkopplingshastighet (Xu & Liu, 2010) 

  
Faktorer som påverkar betalningssteget 

• Betalningsstörning (Rajamma et al., 2009) 
• Underlätta beställningssteget (Rajamma et al., 2009) 
• Pålitlig hantering av personliga uppgifter (Rajamma et al., 2009) 
• Pålitligt betalningssätt (Rajamma et al., 2009) 
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3. METOD 
Detta kapitel presenterar de metodval som har använts i denna studie. Kapitlet inleds med 
studiens forskningssyfte, forskningsansats samt litteraturundersökning. Därefter beskrivs 
studiens övriga tillvägagångssätt såsom datainsamling, urval, dataanalys, samt validitet och 
reliabilitet. Motivering till valet för respektive tillvägagångssätt presenteras under varje 
avsnitt. 

3.1 Forskningssyfte 
Yin (1994) nämner tre olika varianter av forskningssyften, dessa är: beskrivande, förklarande 
och utforskande. Beskrivande forskning, tillämpas då svar på frågor som vem, var, vad och när 
ska besvaras (Marshall & Rossman, 1999). Förklarande forskning tillämpas på frågor som 
varför och hur. Utforskande forskning används för att besvara frågor som hur och vad (ibid.). 
 
Syfte av denna studie är “att få en djupare förståelse för millenniers online köpbeteende på 
kommersiella hemsidor” med hjälp av forskningsfrågorna: “Vilka faktorer påverkar millenniers 
val av kommersiella hemsidor?” samt “Vilka faktorer påverkar millennier att stanna kvar på en 
hemsida och spendera pengar?”. I och med detta har studien en beskrivande karaktär eftersom 
att den har använt insamlade empirisk data för att besvara forskningssyftet och 
forskningsfrågorna. Studien är även till en viss del utforskande för att den har undersökt vilka 
faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor samt faktorer som påverkar 
millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar. 

3.2 Forskningsansats 
Uppsatsens syfte “att få en djupare förståelse för millenniers online köpbeteende på 
kommersiella hemsidor” har besvarat genom en kvalitativ forskningsansats. Detta ansågs vara 
lämplig då kvalitativ forskningsansats lägger fokus på främst ord, attityder, värderingar och 
beteendemönster snarare än siffror (Lawson & Garrod, 1994). Det gör denna typ av ansats mer 
lämpligt för forskning som strävar efter en djup förståelse för ämnet (David & Sutton, 2016). 
Därför ansågs kvalitativ ansats passande att användas för att nå studiens syfte. 

3.3 Litteraturundersökning 
Denna studie har använt relevanta teorier och slutsatser från sekundära källor, såsom tidigare 
forskning, som utgångspunkt för studiens referensram. Dessa är peer reviewed vetenskapliga 
artiklar som har kommit främst från databasen ”Business Source Premier”. Ett fåtal peer 
reviewed vetenskapliga artiklar har även tagits från databasen ”Emerald Journals”. Samtliga 
vetenskapliga artiklar ansågs vara trovärdiga eftersom att de är peer reviewed. 
 
Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är publicerade från 2010 och senare. Detta för att få 
så aktuell studie inom forskningsområdet som möjligt, vilket även bekräftas av David och 
Sutton (2016). I vissa fall har peer reviewed vetenskapliga artiklar, som är publicerade tidigare 
än 2010, använts då nyare artiklar av liknande kvalité ej gick att hitta. Dessa ansågs fortfarande 
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vara trovärdiga eftersom att även de är peer review. Efter att teorier och slutsatser från dessa 
har diskuterats har relevanta teorier och slutsatser valts ut för att sammanställas till studiens 
referensram. Befintliga teorier och slutsatser ifrån referensramen har senare använts som 
riktlinje för studiens intervjuguide, vilken har använts som stöd för att genomföra studiens 
datainsamling. 

3.4 Datainsamling 
Det finns olika insamlingsmetoder som kan användas för att samla in data (Yin, 1994).  
Kvalitativ forskning använder exempelvis observationer och djupintervjuer som instrument för 
att samla in empirisk data (David & Sutton, 2016). Att tillämpa olika sorters insamlingsmetoder 
är oftast positivt eftersom att en studies data blir mer täckande vilken gör forskningen bredare 
och mer utvecklad. Detta i sin tur kan styrka resultatet på studien (ibid.). 
 
Denna studie har en begränsad tid för att besvara syftet samt forskningsfrågorna och därför har 
datainsamlingsmetoden valts att göras med sex djupintervjuer. Respondenterna från de sex 
djupintervjuerna har erfarenhet av online shopping på kommersiella hemsidor.  Dessa 
djupintervjuer utgjorde studiens primärdata där informationen som användes för analysen var 
insamlad direkt av forskarna (David & Sutton, 2016). Insamlingsmetoden ansågs ge en djupare 
förståelse för forskningsämnet jämfört med en enkät, eftersom att det har getts möjlighet att 
ställa följdfrågor både under men även efter intervjuerna. I denna studie har följdfrågor ställts 
både under själva intervjuerna samt efter intervjuerna. 
 
Intervjuguiden som har använts för studiens djupintervjuer var semistrukturerade. Detta innebär 
att intervjuaren har möjlighet att i intervjuprocessen ändra ordningsföljd på frågorna om det 
skulle passa bättre under intervjuerna. Intervjuguiden bestod av två delar; demografiska samt 
kärnfrågor. De demografiska frågorna bestod av allmänna frågor om online shopping, ålder, 
utbildning samt kön på respondenterna. Kärnfrågorna består av frågor som har härletts från 
viktiga teorier och centrala begrepp i referensramen. 
 
Frågorna i intervjuguiden har utformats och har visat en tydlig röd tråd. Respondenterna fick 
svara på allmänna frågor innan intervjuaren ställde självaste forskningsfrågan nummer ett: 
”Vilka faktorer påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor?”. Detta för att ge 
respondenterna möjlighet att direkt ange faktorer som påverkar deras val av kommersiella 
hemsidor. Efter detta ställdes frågor som var härledda från centrala begrepp i referensramen. 
 
Nästa avsnitt i intervjuguiden inleddes på samma sätt, med själva forskningsfrågan nummer 
två: ”Vilka faktorer påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar?”. 
Detta för att även här ge respondenterna möjlighet att direkt berätta om faktorer som påverkar 
dem att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar. Efterföljande frågor härleddes från 
centrala begrepp i referensramen.  



15 
 

Intervjufrågorna diskuterades och testades på en av författarna innan intervjuguiden 
färdigställdes. Detta för att säkerställa att rätt frågor ställs samt att de kommer att ge svar som 
kan användas för att besvara forskningsfrågorna. Innan intervjuerna genomfördes repeterades 
intervjufrågorna av båda intervjuarna, för att säkerställa att båda kom ihåg syftet med varje 
fråga samt för att ställa liknande följdfrågor. 
 
Intervjuguiden skickades sedan till alla sex respondenter innan intervjutiden började. Detta för 
att respondenterna skulle få tid att läsa igenom alla frågor. Respondenterna meddelades att de 
kunde återkomma om det fanns några frågor som behövdes utvecklas både innan och under 
intervjun samt att de kunde hoppa över frågor de inte ville svara på. 
 
Intervjuer kan genomföras via telefon eller personligen (Densombe, 2014). Denna studie har 
valt att genomföra intervjuerna på telefon då det minskar kostnader som annars kommer med 
det geografiska avståndet mellan intervjuarna och respondenterna. Intervjuarna och 
respondenterna kunde göra intervjun när de ville utan att behöva transportera sig till ett specifikt 
ställe för att träffas. Därför ansågs detta vara mer effektivt för båda parter, både tids- samt 
kostnadsmässig.  
 
Varje intervjuare har intervjuat tre respondenter. Respektive intervjuare ställde frågorna i linjen 
med intervjuguiden och antecknade svaren med detaljerade stödord direkt under intervjun. 
Direkt efter varje intervju transkriberades svaren med hjälp av dessa stödord medan intervjuarna 
fortfarande kom ihåg svaren från respektive respondent. Intervjuerna valdes att inte göras med 
två intervjuare samtidigt för att minimera missförstånd som kan uppstå när två personer 
samtidigt är med och lyssnar. 

3.5 Urval 
Studiens respondenter består av sex millennier som är studenter där tre stycken är kvinnor och 
tre stycken är män; Malin 20 år, Jonna 21 år, Julia 26 år, Simon 19, Philip 24 år samt Mirza 25 
år. Respondenterna var informerade om studiens forskningssyfte och blev tillfrågade om de 
ville delta i intervjuerna. Samtliga deltagare ställde upp frivilligt och har därmed givit sitt 
godkännande för att deras personliga information om online shopping används för att besvara 
studiens syfte. David och Sutton (2016) menar att en god etik bör följas genom att bland annat 
informera respondenterna om möjlighet till integritetsskyddet, vilket innebar att respondenter 
har rätt att förbli anonyma. Samtliga respondenter har informerats om integritetsskyddet och 
givit sitt godkännande för användning av deras förnamn i syfte att underlätta dataanalysen. 
Respondenternas förnamn presenteras därför i denna uppsats.  
 
Antalet sex respondenter ansågs vara rimligt för studiens omfattning i termer av tidsbegränsning 
samt för studiens spridning av respondenter. Urvalet bestod av både kvinnor och män vilket var 
en jämställd fördelning. Respondenter i respektive kön har varierande ålder vilket ansågs vara 
ett representativt urval för att vid dataanalys kunna se om det förekommer någon skillnad 
mellan olika åldrar. 
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Respondenterna studerar både i södra och norra Sverige. Detta har valt för att begränsa studien 
till endast Sverige samt för att få någon geografisk spridning i studien. Respondenterna är 
bekanta till studiens författare, vilket innebär att de är vänner till författarnas vänner. Detta 
ansågs ge en större trovärdighet för studien eftersom att detta minskar personliga bias under 
intervjuerna. En bredare spridning inom delarna av Sverige önskades ursprungligen för att 
kunna öka studiens externa validitet. Detta har dock inte kunnat göras på grund av ett begränsat 
kontaktnät samt en begränsad tidsram. 
 
Respondenterna är även aktiva vid köp på kommersiella hemsidor samt användning av sociala 
medier. På grund av detta ansågs de vara representativa eftersom att de besitter erfarenhet av 
online shopping på kommersiella hemsidor. Detta möjliggjorde att genom djupgående 
intervjuer få forskningsfrågorna besvarade. 

3.6 Dataanalys metod 
När primärdata har samlats in är nästa steg att genomföra dataanalys. Syftet med detta är att 
göra en objektiv och rättvis analys för att sedan producera övertygande data till underlag för 
slutsatser (Yin, 1994). Analysmetoden för denna studie har baserat på teoretiska propositioner 
vilket, enligt Yin (1994), är den mest fördelaktiga strategi för denna typ av studie då han menar 
att forskaren lättare kan fokusera på viss data och att detta hjälper forskaren att lättare komma 
fram till en slutsats. Studiens analys har, med riktlinje från denna strategi, gjorts genom att 
jämföra den insamlade primärdatan med insamlade sekundärkällor. I detta fall har svar från 
intervjuerna jämfört med teorier från referensramen som härleds från studiens litteraturstudie, 
som i sin tur utgick från studiens forskningsfrågor. 
 
Den analyserade datan har kodats och presenteras i tabeller för att lättare se mönster, 
förekommande drag och skillnader, vilka Denscombe (2014) menar är viktiga element för en 
kvalitativ studie. Data har presenterats gruppvis för respektive kön; kvinnor och män. Inom 
varje grupp har data organiserats efter ålder av respondenterna för att lättare kunna se eventuella 
likheter eller skillnader på grund av variation av åldern. Vidare har geografiska aspekten 
analyserats för att se eventuella likheter eller skillnader mellan millennier som bor i norra och 
södra delen av Sverige. Slutligen har resultat från analysen använts som grund för att besvara 
studiens forskningsfrågor. 

3.7 Validitet & reliabilitet 
Här presenteras begreppen konstruerad validitet, extern validitet och reliabilitet. Studiens 
metod diskuteras därefter utifrån dessa tre begrepp som utgångspunkt. 
 
Konstruerad validitet 
Det finns olika sätt som kan öka uppbyggnaden av studien: Det bör användas flera beviskällor 
i studien, och även att opponenter granskar ett utkast av rapporten (Yin, 1994). För våra 
datasamling och dokumentationer användes totalt sex djupintervjuer. De personer som har valts 
för intervjuerna har relevanta erfarenheter om online shopping. På grund av det geografiska 
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avståndet till de sex respondenterna gjordes telefonintervjuer. Intervjufrågorna skickades till 
varje respondent innan intervjun för att förbereda respondenten angående ämnet. Anteckningar 
gjordes under intervjun av den personen som intervjuade vilket godkändes av respondenterna. 
 
Extern validitet 
Extern validitet eller generaliserbarhet handlar om hur mycket ett resultat från en studie kan 
generaliseras till andra sammanhang och situationer (David & Sutton, 2016). Urvalet har 
försökt väljas ut så att det skulle bli så representativt som möjligt. Dock finns det en risk att 
deras svar skiljer sig beroende deras individuella upplever och preferenser. Därför anser vi att 
resultatet av denna studie inte fullt ut kan generaliseras till alla typer av konsumenter, eftersom 
detta enbart är begränsat till millennier. Extern validitet anses kunna öka genom bland annat en 
kvantitativ ansats genom enkät. På grund av den begränsade tidsramen för denna studie kunde 
detta tillvägagångssätt ej genomföras för att komplettera denna kvalitativa studie. Dock 
rekommenderas komplettering i framtida studie för att öka extern validitet för att kunna 
generalisera studiens resultat. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om till vilken utsträckning studien kan upprepas, i term av datainsamling, 
och ändå komma fram till samma resultat oberoende av vem som gör testet. Syftet med detta 
test är att försäkra att studien får samma resultat om en annan testare skulle genomföra denna 
studie på samma sätt och procedur vid ett annat tillfälle (David & Sutton, 2016). 
 
För att öka denna studies reliabilitet kommer procedurer och tillvägagångssätt att dokumenteras 
noggrant i detta metodkapitel. Beskrivningar för varje kapitel har även presenterats under 
respektive rubrik. Intervjuguiden som används för att intervjua intervjupersoner finns bifogad i 
Appendix A. 
 
Litteraturen som legat till grund för denna studie är skriven på engelska, vilket innebär en risk 
för tolkningsfel eller missförstånd. Dessa kan i sin tur påverka intervjufrågorna, vilket kan 
minska graden av reliabilitet. Personlig bias vid utformning av intervjufrågor samt under 
intervju med respondenter kan påverka studiens reliabilitet eftersom det finns olikheter hos 
intervjuarna, samt respondenterna.  
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4. EMPIRI 
Detta kapitel presenterar empirisk data från studiens sex djupgående intervjuer. Först 
presenteras respondenterna som valts till djupintervjuerna, sedan presenteras de uppgifter som 
samlats in för att besvara studiens två forskningsfrågor. 
 

Presentation av de sex respondenterna 
Malin är en kvinna på 20 år som studerar vid Luleå Tekniska Universitetet. Hon handlar online 
främst för att det är enkelt och smidigt i och med att hon ej behöver ta sig till fysiska butiker. 
Hon beställer produkter från hemsidor hon redan gjort beställningar från. Om hon ej har beställt 
produkten förut, gör hon en sökning efter produkten först för att se vilka olika hemsidor som 
erbjuder produkten. 
 
Jonna är en 21 år gammal kvinna som studerar vid Uppsala Universitetet. Jonna handlar online 
för att det är smidigare, enklare och bekvämare än att gå och handla i fysisk butik. Jonna handlar 
oftast från hemsidor hon handlat från tidigare, och där hon vet hur hemsidan fungerar. Jonna 
handlar även från hemsidor som hon anser har rimliga priser eftersom hon är student.  
 
Julia är en 26 år gammal kvinna som studerar på Kungliga Tekniska Högskolan. Hennes främsta 
anledning till att handla online är att hon tycker det är smidigt att göra ett köp från datorn istället 
för att gå i butiker. En annan anledning är att hon tydligt kan se vart hon hittar de billigaste 
priserna genom att jämföra dessa online. 
 
Simon är en man på 19 år som studerar på Luleå Tekniska Universitet. Simon handlar online 
för att online-butiker har produkter som inte finns tillgängliga att köpa i lokala fysiska butiker. 
 
Philip är en 24 år gammal man och är student på Jönköpings Universitet. Anledningen till att 
han handlar online är för att det är smidigt och att han kan beställa en produkt genom några 
knapptryck. Det innebär att han hinner lägga tid på annat. Enligt Philip är det en förenkling i 
livet, vilket han tycker är attraktivt som konsument. 
 
Mirza är en 25 år gammal man som studerar på Stockholms Universitet. Anledningen till att 
han handlar online är för att det finns ett större utbud och att det går snabbare att hitta till en 
produkt online.  

4.1 Faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella 
hemsidor 
Det finns flertal faktorer som påverkar respondenternas val av kommersiella hemsidor. 
Samtliga respondenter har en liknande bild av vad som är viktigt. Faktorer som påverkar Malins 
val av kommersiella hemsidor är recensioner, kontaktuppgifter, om hon har besökt hemsidan 
tidigare eller ej och om någon som hon känner har handlat från hemsidan. Jonnas val av 
kommersiella hemsidor baseras på hemsidans utseende och huruvida designen matchar hennes 
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förväntningar på företagets brand image. Dessa förväntningar har hon fått bland annat från 
hemsidans Instagramkonto eller andra marknadskommunikationsverktyg. Hemsidan ska även 
tilltala henne genom att ha ett modernt utseende, vara lätthanterligt och strukturerat. Hon tittar 
även på om varumärket har konto på olika sociala medier, samt huruvida hemsidan uppdateras 
dagligen eller ej. Hon tittar även på hur populär hemsidan är i och med att hon får tillit till 
hemsidan när hon vet att många handlar därifrån. 
 
Julia väljer hemsidor beroende på om hemsidan har produkter och märken med hållbarhetstänk, 
samt de hemsidor hon redan har en relation till på grund av att hon vill veta vad hon får. Julia 
letar även hemsidor beroende på prisklass, eftersom hon är student får det inte vara för dyrt. 
 
Faktorer som påverkar Simons val av kommersiella hemsidor är hemsidans utseende, 
användarvänlighet, utbud, kvalité på produkter och tillgänglighet av kundsupport i form av en 
chattfunktion. Han menar att en chattfunktion är ett mycket smidigt, eftersom att han snabbt 
kan få svar på sina funderingar. 
 
En professionell hemsida för Simon ska innehålla recensioner på produkter med olika 
stjärnskalor för att visa vilket omdöme och betyg tidigare kunder har gett den specifika 
produkten. Detta ökar Simons trygghet på grund av att han då blir mer säker på om produkten 
har en bra kvalitet. Simon handlar produkter enbart om de har fått positiva recensioner. 
 
När det kommer till en hemsidas användarvänlighet ska hemsidan ha många specifika 
subkategorier och bra söksystem. Ett bra söksystem är exempelvis en “filterfunktion” där det 
går att göra en specifik sökning på en produkt. Det som påverkar Philip att gå in på en 
kommersiell hemsida är när influencers han ser upp till rekommenderar en produkt på den 
hemsidan. En kommersiell hemsida han tycker är bra att handla från är Nelly.com, på grund av 
att den är enkel att navigera samt lätt att hitta produkter på. Hemsidan har även ett stort utbud 
av kläder och accessoarer. 
 
Faktorer som gör att Mirza blir påverkad att gå in på en kommersiell hemsida är till största del 
Instagram. Där följer han ett stort antal influencers han blir påverkad och inspirerad av, vilket 
gör att han besöker hemsidan som influencers rekommenderar. En kommersiell hemsida som 
Mirza tycker är enkel att navigera är Nelly.com, detta på grund av att det är enkelt att hitta de 
produkter han vill ha.  
 
Traditionell marknadsföring 
Angående om traditionell marknadsföring är relevant eller ej, påpekade samtliga respondenter 
att det finns ett intresse för traditionell marknadsföring i olika konstellationer. Malin uppskattar 
reklam på posten, medan Mirza påverkas av stora planscher på byggnader, samtidigt som Simon 
tycker om det som visas i skyltfönster.  
 
När det kommer till nya kanaler som sociala medier, var respondenternas svar olika. De flesta 
menade att sociala medier är något som påverkar dem mest, men Simon och Jonna påverkas 
däremot väldigt lite av det  
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Word-of-mouth (WOM) 
Word-of-mouth är ett viktigt marknadsföringsverktyg samt effektfullt, vilket bekräftas av 
samtliga respondenter, förutom Jonna som menar att det inte har en stor påverkan på henne i 
och med att hon enbart köper sina produkter från specifika hemsidor. De andra respondenterna 
menar att om de har blivit rekommenderade en specifik sida så är det stor sannolikhet att de 
kommer använda sig av den. En av anledningarna till det är att respondenterna menar att deras 
vänner har ofta liknande smak eller åsikter om olika produkter. Mirza påverkas av de vänner 
som har samma smak som honom att gå in på en hemsida, han litar helt på dem och går in direkt 
på en hemsida de rekommenderar utan att ifrågasätta. Simon menar att när hans vänner 
rekommenderar en viss sida så väcks hans intresse och nyfikenhet. 
 
När det kommer till att WOM är både personligt och pålitligt bekräftar samtliga respondenter 
att om någon de känner rekommenderar muntligt så ökar pålitligheten och förtroendet för den 
hemsidan. Philip menar att han tycker att det är mer pålitligt och personligt när det är muntligt 
än via mail. Både Julia och Malin menar att de tycker det är mer pålitligt och personligt om det 
inte är reklam och något ett företag kan tjäna på, då ökar inte förtroendet. 
 
Electronic word-of-mouth (eWOM) 
Angående positiv påverkan på försäljning och når nya kunder genom eWOM så menar alla 
respondenter att de får en positiv påverkan och gärna lyssnar in till vad olika influencers har att 
rekommendera gällande specifika produkter. Flera respondenter menar att influencers lever ett 
attraktivt liv och produkterna i det är en bidragande faktor. Philip menar att han blir väldigt 
påverkad eftersom de influencers som han följer har ett attraktivt liv medan Jonna menar att de 
lever det liv Jonna själv vill leva och blir påverkad av det. Julia och Simon är av exakt samma 
åsikt som Jonna. Malin menar att hennes influencers ofta syns på sociala medier och därför 
leder henne in på olika hemsidor. På så sätt blir alla påverkade på olika vis av influencers. 
 
När det kommer till millennier och effektivitet samt millenniers kontinuerliga kommunikation 
genom sociala medier så använder alla respondenterna sociala medier på olika sätt att 
kommunicera med sina vänner på daglig basis. Alla menar att det är ett smidigt sätt att 
kommunicera på och det hjälper till att vara effektiv i vardagen. De flesta respondenterna 
menade att det var något motiverande och positivt med sociala medier som 
kommunikationssätt. Julia, Philip och Mirza som alla bor i Stockholm och var de äldsta av 
respondenterna påpekade dessutom att där fanns en viss stress kopplad till sociala medier. Mirza 
och Philip menade att de tyckte det var stressigt att alltid hålla koll på sina sociala kanaler. 
Samtidigt menade Julia att hon upplevde en stress att man hela tiden skall vara tillgänglig för 
sina nära via sociala medier. 
 
Sociala medier 
Angående att sociala medier som Instagram uppmärksammar hemsidor, påpekar alla 
respondenter att de går in på olika hemsidor som visas i sociala medier. Här uppfattar man dock 
en större skepsis hos respondenterna. Simon menar att han brukar vara väldigt kritisk eftersom 
att han vet att de säkerligen är betald marknadsföring. Julia menar att hon endast går in på sidor 
där hon känner sig “trygg” annars går hon inte in via sociala medier. Philip går in på de hemsidor 
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genom sociala medier som är kopplade till den produkt han är ute efter och om det är lätt att ta 
sig dit. Till exempel har Instagram en “swipe-funktion” som bara ett “swipe” bort leder till 
hemsidan, vilket Philip ofta går in på. 
 
När det kommer till att sociala medier når stor skala av konsumenter så använder de flesta 
respondenterna flera olika sociala medier såsom Instagram. De flesta använder dock Instagram. 
Philip och Mirza menar att det finns alldeles för mycket reklam runt om överallt och reklam i 
sociala medier är mer störande än givande. Även Simon har en stark skepsis mot 
reklamannonser även om det såklart har hänt att han någon gång blivit intresserad. Malin menar 
att det oftast är överflödigt men är det ett specifikt märke hon känner igen eller om hennes 
nyfikenhet verkligen väcks så kan hon gå in på en hemsida via sociala medier. Både Julia och 
Jonna menar att om det är ett specifikt märke som de känner till går de ofta in och kollar på den 
hemsidan via sociala medier. 
 
Influencer marketing 
När det kommer till att influencer marketing grundar i relationer medger nästan samtliga 
respondenter att de följer flera olika influencers och att det ofta grundar i någon typ av relation 
till influencern. Jonna däremot menar att det inte grundar i någon relation utan Influencer som 
hon följer brukar lägga upp fina bilder på sitt Instagramkonto och det är främst för bildernas 
utseende som hon följer influencern. Alla respondenter följer flera influencers men det är endast 
Simon som inte alls följer någon influencer på Instagram. Hans influencers är mest aktiva med 
egna kanaler på Youtube och det är där han följer dem. Anledningen till att de följer sina 
influencers är olika. Philip följer folk som vill göra världen till en bättre plats. Jonna följer de 
som har finast bilder enligt hennes smak. Mirza följer dem som har gjort någon prestation, något 
åtråvärt. Julia och Malin följer influencers som har fina bilder som inspirerar och lever ett liv 
som de önskar leva. 
 
När det kommer till att influencer påverkar via eWOM så menar Simon, Philip, Mirza och Julia 
att de blir väldigt påverkade. För Simon ökar sannolikheten att besöka en hemsida när en kunnig 
influencer rekommenderar om specifik produkt från en specifik hemsida. Med en kunnig 
influencer kan han veta vad han ska förvänta sig av produkten vilket i sin tur ökar chansen att 
han köper den rekommenderade produkten från den specifika hemsidan. Mirza menar att om 
en influencer lägger de upp en bild utan reklam blir han mer påverkad och då söker upp sidan 
självmant. Julia menar nästan samma sak att om det inte är tydlig reklam via en influencer så 
kan hon bli påverkad att gå in på den. 
 
Både Malin och Jonna menar å andra sidan att de är väldigt kritiska till vad influencers lägger 
upp och påverkas inte i stor omfattning att gå in på olika hemsidor eller kolla upp specifika 
produkter som är rekommenderade av influencers. De menar att eftersom de vet om att alla 
influencers har en massa samarbeten och gör ofta reklam och de är medvetna om det så blir de 
därför inte lika påverkade. 
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4.2 Faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en 
hemsida och spendera pengar 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera 
pengar. Respondenterna har både gemensamma faktorer som de blir påverkade av men även 
faktorer som skiljer dem åt. Faktorer som påverkar Malin till att stanna kvar på en hemsida och 
spendera pengar är prisgrupper, hur enkelt det är att hitta produkter på hemsidan och huruvida 
produkterna är intressanta eller ej. Kontaktuppgifter, kundsupport, fraktkostnad, möjlighet till 
gratis retur, hemsidans utseende samt recensioner är även viktiga faktorer för henne. Jonna 
instämmer att hemsidans utseende, användarvänlighet samt att hemsidan ska vara strukturerad 
för att det ska vara enkelt att hitta. Utöver detta, är lämpligt pris och kort leveranstid viktigt för 
Jonna. Julia bekräftar även betydelsen av hemsidans design, rimlig prisklass och en enkelhet att 
navigera på hemsidan. 
 
Viktiga faktorer för Simon är mängden reklam på sidan och han menar att ju mer reklam som 
finns på sidan desto mindre benägen är han att stanna kvar. Utbudet av produkterna spelar en 
stor roll i och med att ju större utbud en hemsida har, desto längre vill han stanna kvar för att 
utforska den. Kommersiella hemsidor som visar andra produkter som liknar den han tittar på 
gör även att han klickar vidare för att titta på andra varianter av samma produkt. Positiva 
recensioner som visar tydligt betygsskala, exempelvis från noll stjärnor upp till fem stjärnor, 
påverkar Simon att spendera pengar på hemsidan. 
 
Philip lyfte betydelsen av hemsidans utseende och effektivitet, såsom att den är enkel att förstå 
och använda, billig fraktkostnad och snabb leveranstid. Utöver detta har ett bra betalningssätt, 
såsom Klarna, positiv påverkan på Philip och gör att han känner sig trygg. Philip vill ha 
möjlighet att kunna betala efter 14 dagar, att kunna se tydlig information angående pris och var 
varukorgen finns, samt rekommendationer från andra kunder. Faktorer som påverkar Mirza är 
rabatter och erbjudanden som hemsidan erbjuder. 
 
Stickiness 
När det kommer till att stickiness påverkar avsikt att spendera pengar menar Malin, Jonna och 
Simon att de ej kommer att ändra sin avsikt till att vilja köpa även om hemsidan lyckas få de 
att stanna kvar där under en längre tid. Dock menar Julia och Philip att det finns en sannolikhet 
att de ändrar sin vilja att spendera pengar. För Mirza är det en balansgång, stannar han för länge 
på en hemsida struntar han i det och köper ingenting, men är vistelsen för kort så har det 
inneburit att han inte fått ett bra intryck av sidan och därför lämnar den. 
 
Vad gäller lojalitet menar samtliga respondenter att de måste känna en viss tillit och lojalitet 
till en hemsida för att de ska vilja stanna kvar på den. De menar även att det finns en viss 
sannolikhet för att deras lojalitet till hemsidan ökar ju längre de stannar kvar där. 
 
När det gäller ökning av försäljningen/transaktionsvolymen, menar samtliga respondenter att 
sannolikheten är stor att de kommer att handla fler produkter och därmed spendera mer 
pengar på hemsidan ju längre de stannar kvar där. Detta är eftersom de hinner utforska 
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utbudet och resonera att fraktkostnaden per produkt kommer att bli billigare ju fler produkter 
de köper. Det blir en mindre tröskel för att köpa ytterligare en till produkt; Julia menar att hon 
har hamnat i ett så kallat “shopping mood” och Mirza menar att bra erbjudanden får honom 
att stanna längre på hemsidan än planerat. 
 
Faktorer som påverkar stickiness 
Attityd 
För längd av vistelsen så påverkar hemsidans första intryck signifikant respondenterna. 
Eftersom att samtliga respondenter medger att sannolikheten att de kommer att stanna på sidan 
är stor när de gillar hemsidan från första början. Detta eftersom att det signalerar en känsla av 
trovärdighet, och när hemsidan har ett inbjudande och professionellt utseende är det mer 
underhållande. Det ökar sannolikheten att utforska utbudet och kommer därmed att vilja stanna 
längre. 
 
Samtliga respondenterna medger även att det är viktigt att hemsidan är användarvänlig 
eftersom att det underlättar att hitta produkter. Detta eftersom de vill vara effektiva och vill ej 
lägga ner tid för att leta efter produkter, särskilt om hemsidan har ett stort utbud. De menar även 
att de får en positiv attityd mot en hemsida när de upplever att den är enkel att använda, vilket 
gör att de stannar kvar på hemsidan. 
 
Tillit 
Samtliga respondenter har svarat att de måste känna tillit till en hemsida och behöver ha det 
som grundförutsättning för att de ska vilja besöka hemsidan från första början och följaktligen 
påverkar det deras avsikt att spendera pengar positivt. När de väl känner att de kan lita på 
hemsidan, är de även villiga att återbesöka den framöver. 
 
Samtliga respondenter menar att hemsidans snabbhet ej påverkar deras tillit och trovärdighet 
för hemsidan. Malin menar att hon har kunskap om att det finns olika faktorer som påverkar en 
hemsidas snabbhet vilket är något som hemsidan inte alltid kan påverka. Jonna menar att även 
om hemsidans snabbhet inte påverkar hennes tillit förväntar hon sig ändå att hemsidan fungerar 
smidigt, annars vill hon ej använda den framöver. Å andra sidan menar Julia att snabbhet och 
tillit ej är samma sak. 
 
När det kommer till hemsidans tillgänglighet påverkar det samtliga respondenters tillit och 
trovärdighet för hemsidan. Om hemsidan ej är tillgänglig när de besöker den kommer de att inte 
vilja besöka den igen. Julia, Simon och Mirza menar att om hemsidan ej är tillgänglig kan det 
dröja en längre tid innan de vill gå tillbaka igen. Om en hemsida inte är tillgänglig vid flera 
besök kan det upplevas som oprofessionellt och påverka deras tillit på ett negativt sätt. 
 
Värde 
När det kommer till det praktiska värdet, håller alla respondenter med om att de har fått och 
upplevt just det värdet från att handla på online hemsidor. Jonna menar att det är smidigt och 
bekvämt när hon kan handla hemifrån, utan att behöva åka till fysiska butiker. Malin tillägger 
att produkter kan hittas till ett billigare pris än i de fysiska butikerna och Julia lyfter fördelarna 
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med det större utbudet som finns online. Simon lyfter fördelen med att kunna se andras omdöme 
på både själva hemsidan och produkten. Philip och Mirza poängterar effektivitet i och med att 
de kan använda den sparade tiden till att göra annat. 
 
Vad gäller det hedoniska värdet, som innebär de upplevelser och den underhållning som en 
hemsida ger, bekräftar respondenterna att de upplever det hedoniska värdet från en online 
hemsida. Dock medger majoriteten av respondenterna att det praktiska värdet är den typen av 
värde som de värderar högst, eftersom att det då är mer långsiktigt.  
 
När det kommer till uppfattat innehållsvärde är innehållet på online hemsidor viktiga för att de 
ska uppleva att hemsidan ger dem något värde. De flesta menar att det är viktigt att de får 
tillräckligt med relevant information om produkterna, eftersom att detta påverkar de att vilja 
stanna kvar på en hemsida och även deras avsikt för att vilja köpa produkter därifrån. Relevant 
information förknippas hos många med produkters specifikationer samt annan information 
angående frakt- och returkostnader. Julia menar att det underlättar för henne att hon inte behöver 
leta efter information själv. Simon menar att detta visar vilken kompetens hemsidan besitter om 
sina produkter. För Mirza är detta avgörande för hans köpbeslut eftersom att han inte kommer 
att köpa en produkt om det inte finns detaljerad information om produkten på hemsidan. 
 
De flesta av respondenterna menar att uppfattat kontextvärde, i form av hemsidans utseende, är 
en viktig faktor som påverkar deras vilja att stanna kvar på en hemsida. Jonna medger att hon 
ej vill stanna kvar på en hemsida om den inte ser fin ut, och Julia tillägger att en enkel design 
är att föredra. För Philip är en snygg hemsida inspirerande och därmed är mer underhållande. 
Han menar även att en hemsida uppfattas som en bra hemsida när den har en röd tråd med bra 
struktur. Dock menar Malin och Mirza att en hemsidas utseende är en mindre viktig faktor som 
påverkar huruvida de vill stanna kvar eller ej. Malin menar att det är viktigare att hemsidan har 
produkter med kvalité. 
 
Angående uppfattad infrastruktur menar hälften av respondenterna att deras upplevda värde 
från hemsidan påverkas negativt om exempelvis hemsidans uppkopplingshastighet inte är 
snabb. Resterande har delade meningar angående detta, att de känner till att andra faktorer kan 
påverka hemsidans uppkopplingshastighet. 
 
Faktorer som påverkar betalningssteget 
Vad gäller en betalninggsstörning medger de flesta av respondenterna att de ej vill bli avbrutna 
under ett köp, men att de slutför köpet, trots att de har skett någon form av störning under deras 
betalningssteg. 
 
När det kommer till vad hemsidor kan göra för att underlätta beställningssteget för 
respondenterna har vi fått olika preferenser. Malin understryker enkla och smidiga 
betalningssätt såsom Klarna, samt att hemsidan sparar hennes personliga uppgifter och 
betalningsuppgifter. Jonna menar dock att hon är nöjd så länge hemsidor använder liknande 
betalningssätt och inte byter olika betalningssätt allt för ofta. Detta för att hon ej vill lägga ner 
tid för att lära sig nya betalningssätt. Julia rekommenderar att hemsidor bör ha en 
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sammanfattning, högst upp till höger på hemsidan, med information om vilka produkter har 
lagts i varukorgen samt till vilken adress de ska levereras till. 
 
Simon menar dock att betalningssätt som är smidigare än kortbetalning skulle underlätta honom 
väldigt mycket. PayPal anger han är ett väldigt smidigt sätt att betala genom och det gör även 
att han överväger att handla på en hemsida om de erbjuder detta betalningssättet. För Philip är 
tillgång till en enkel betalningsplan viktigt, medan Mirza lyfter behovet av engagerade och 
säljande meddelande från en hemsida när kunder lägger till produkter i varukorgen och 
fullföljer beställningen. Exempel på meddelande: “Vad kul att du köper denna/dessa produkter, 
vi är säkra på att du finner glädje med produkten/produkterna!”. 
 
De flesta av respondenterna menar dock att hemsidan kan försöka att säkra deras köp genom 
att ha icke-bindande erbjudande, vilket lockar kunder till att göra ett köp om kunden känner att 
de inte har något att förlora genom att acceptera erbjudandet. Utöver detta kan hemsidor erbjuda 
rabatter, om kunden fullföljer sin betalning. Andra förslag är att ha stort utbud och kort 
leveranstid som är maximum en vecka för beställning inom Sverige. 
 
Angående hur pålitlig hantering av personliga uppgifter påverkar kunders köpbeslut så menar 
hälften av respondenterna att detta ej påverkar deras köpbeslut. Dock menar Malin och Mirza 
att det är viktigt att hemsidor hanterar deras personliga uppgifter på ett säkert sätt, men menar 
ändå att detta ej påverkar deras köpbeslut. För Simon att det är väldigt viktigt för att han ska 
känna sig bekväm och trygg för att handla på hemsidan. 
 
Pålitliga betalningssätt som har nämnts hos respondenterna är generellt kortbetalning, Klarna, 
PayPal och Swish. Resterande respondenter menar att det ej påverkar deras köpbeslut väsentligt 
om de från början hade avsikt för att köpa. Malin menar dock att om betalningssättet är 
kortbetalning eller med bankdosa, och hon ej har tillgång till dessa, är sannolikheten stor att 
hon ej fullföljer sitt köp. De flesta av respondenterna tittar efter huruvida hemsidan har en 
pålitlig hantering av personliga uppgifter och betalningssätt i slutet av deras köpprocess; 
betalningssteget. Dock menar Julia att hon kan få ökad tillit till hemsidan om hon ser dessa 
informationer direkt efter att hon har öppna upp hemsidan. Simon tittar dock efter denna 
information direkt efter att han har öppnat upp hemsidan eftersom att det är viktigt för honom 
att vara säker på att hemsidan är legitim och pålitlig. 
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5. ANALYS 
Detta kapitel presenterar analyser av empirisk data med hjälp av teorier och den teoretiska 
referensramen från kapitel två. Den empiriska datan visas även i tabeller för att tydliggöra 
samt underlätta analys för studiens slutsatser. 

5.1 Faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella 
hemsidor 
Vad som påverkar de sex respondenterna att gå in på en hemsida är olika faktorer. Dessa 
faktorer är bland annat influencers de ser upp till, hemsidor de redan har en relation till, 
hemsidans popularitet från recensioner, hemsidans design och utseende och hemsidans 
användarvänlighet. Det är ingen markant skillnad på vad svaren givit beroende på kön, utan 
svaren skiljer för varje individ. 
 
Faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor presenteras i detalj i tabell 1 
nedan. Den första kolumnen till vänster presenterar faktorerna och de övriga kolumnerna till 
höger visar resultat för respektive respondenter. Resultatet har redovisats gruppvis med den 
yngsta kvinnan först, Malin 20 år, för att avsluta med den äldsta kvinnan, Julia 26 år. Nästa 
grupp börjar med den yngste mannen, Simon 19 år, för att avsluta med den äldsta mannen längst 
bort till höger, Mirza 25 år. Kodningen visar huruvida data från respondenterna stämmer 
överens med teori eller ej och beskrivningen kan läsas nedanför tabellen. 
 

Tabell 1. Analys av faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor. 

 
 
Kodning: 
+ : Data överensstämmer med teori 
/ : Data överensstämmer delvis med teori 
- : Data överensstämmer ej med teori 
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Traditionell marknadsföring 
Frågan om traditionell marknadsföring fortfarande är relevant eller ej, leder till att det finns 
traditionell marknadsföring som fortfarande är relevant. Cheung och Leung (2013) ställer sig 
frågan om traditionell marknadsföring är relevant eller ej idag. Alla respondenter blir dock 
påverkade av en hel del marknadsföring som inte är online. De är påverkade av allt från 
annonser i tidningar till stora planscher på byggnader. 
 
Koeck och Gary (2014) beskriver i sin forskning att traditionell marknadsföring ersätts av nya 
kanaler. Vissa av respondenterna påverkas mer av de nya kanalerna online som Instagram och 
Facebook än den traditionella marknadsföringen som exempelvis annonser i tidningar. 
 
En intressant upptäckt var att en del av de som studerar i norra Sverige inte anser att 
marknadsföring via nya kanaler påverkar dem speciellt mycket. De menar dessutom att de inte 
blir speciellt påverkade av influencers, vilket är motsatsen till de som studerar i södra Sverige 
då de anser att de i stor utsträckning blir påverkade av influencers via eWOM. 
 
Word-of-mouth (WOM) 
Enligt Haenlein och Libai (2017) är WOM ett viktigt och effektfullt marknadsföringsverktyg 
(Trusov et al., 2009). Fem av respondenterna blir påverkade av sina vänner och bekanta ansikte 
mot ansikte och går in på en hemsida om de tipsar om det. Jonna blir dock inte påverkad för 
hon handlar enbart från specifika hemsidor som hon selektivt valt att handla från. 
 
Enligt Smith (2011) är WOM personligt och pålitligt, och de sex respondenterna tycker att det 
är pålitligt om det kommer från deras vänner. De kan även tycka att rekommendationen är 
pålitlig om det kommer från en bekant såvida de inte försöker göra reklam. Då de upplever att 
bekanta gör reklam blir respondenterna mer skeptiska. Överlag tycker de att marknadsföring 
muntligt känns mer pålitligt och personligt än i enbart skrift. 
 
Electronic word-of-mouth (eWOM) 
Haenlein och Libai (2017) menar att eWOM ger en positiv påverkan på försäljning och når nya 
kunder (Trusov et al., 2009). Alla sex respondenter medger att influencers är de som påverkar 
dem mest, mycket mer än personliga kontakter. Skulle en influencer som de ser upp till 
rekommendera dem att gå in på en hemsida, så skulle de följa rekommendationen och besöka 
hemsidan. Det leder till att det då finns en större chans för hemsidan att sälja sina produkter. 
 
Gong et al (2018) menar att millennier vill ha effektivitet och en kontinuerlig kommunikation 
(Hall & Towers, 2017; Smith, 2011). De sex respondenterna medger att de använder sociala 
medier för att kommunicera dagligen. Detta på grund av att det är ett effektivt sätt att 
kommunicera med andra personer då det innebär snabba svar trots geografiska avstånd. 
 
Sociala medier 
Enligt Sudha och Sheena (2017) uppmärksammar sociala medier- användare att gå in på 
hemsidor och att företag når en stor skala av konsumenter (Evans et al., 2017). Enligt de sex 
respondenterna påverkas de negativt av marknadsföring på sociala medier som hänvisar dem 
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att gå in på en viss hemsida. De upplever marknadsföring, som exempel reklamannonser, på 
sociala medier som tjatigt och irriterande på grund av att de inte själva valt att se 
marknadsföringen. De säger att de “scrollar” vidare när marknadsföring på sociala medier 
kommer upp. 
 
Det fanns dessutom en mycket större negativ inställning till sociala medier för studenterna i 
Stockholm då de upplevde sociala medier som delvis en stress. De responderande studenterna 
i norra Sverige verkar inte uppleva samma stress av sociala medier. Om man tittar på åldern av 
respondenterna så visar det att de som är över 23 år, vilket är de som studerar i södra Sverige, 
upplever större stress av sociala medier, jämfört med de yngre. Detta spekuleras vara antingen 
relaterat till var de är bosatta alternativt vilken ålder de befinner sig i. 
 
Intrycket av intervjuerna är att de som är bosatta i norra Sverige är betydligt mer skeptiska och 
återhållsamma med användning av sociala medier. Respondenter från södra Sverige följde en 
betydligt större skara influencers än de i norra Sverige och de lät sig själv bli betydligt mer 
påverkade av influencers i jämförelse med respondenter i norra Sverige. 
 
Samtidigt ser man att de kvinnliga respondenterna är mer öppna för reklamannonser via sociala 
medier än vad de manliga var. De manliga respondenterna var negativa till och gick aldrig in 
på reklamannonser via sociala medier medan de kvinnliga kunde tänka sig om det var något de 
kände igen. 
 
Influencer marketing 
Sudha och Sheena (2017) säger att influencer marketing grundar i relationer. Alla sex 
respondenter följer ett flertal influencer och detta är, enligt respondenterna, för att influencers 
lever ett attraktivt liv som respondenterna själva skulle vilja ha. De får relationer med dessa 
influencers genom sociala medier, vilket leder till att de känner en relation till dem och blir 
därmed påverkade av vad dessa influencers gör och rekommenderar i sina kanaler. 
 
Nunes et al (2017) menar att influencer påverkar via eWOM. De sex respondenterna menar att 
de blir påverkade av vad influencers som de ser upp till marknadsför. Marknadsför en influencer 
att gå in på en specifik hemsida, för att till exempel handla en produkt, blir samtliga 
respondenter påverkade av det. 

5.2 Faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en 
hemsida och spendera pengar 
Faktorer som är förekommande hos många respondenter är hemsidans utseende, 
användarvänlighet för att det ska vara enkelt att hitta på hemsidan, recensioner och 
rekommendationer från andra som har handlat från hemsidan tidigare. 
 
Bland männen är betydelsen av faktorerna rabatt och erbjudande, trygga betalningssätt såsom 
Klarna viktigt. Mängden reklamannonser påverkar männen negativt. Bland kvinnliga 
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respondenter är betydelsen för olika prisklasser, fraktkostnader, korta leveranstider, möjlighet 
till kostnadsfri retur, kontaktuppgifter, kundsupport viktiga aspekter. 
 
Faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar 
presenteras i detalj i tabell 2 nedan. Den första kolumnen till vänster presenterar faktorerna och 
de övriga kolumnerna till höger visar resultat på respektive respondenter. Resultatet har även 
här redovisat gruppvis med den yngsta kvinnan först, Malin 20 år, för att avsluta med den äldsta 
kvinnan, Julia 26 år. Nästa grupp börjar med den yngsta mannen, Simon 19 år, för att avsluta 
med den äldsta mannen längst bort till höger, Mirza 25 år. Kodningen visar även här huruvida 
data från respondenterna stämmer överens med teori eller ej och beskrivningen kan läsas 
nedanför tabellen. 
 

Tabell 2. Analys av faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar. 

 
 
Kodning: 
+ : Data överensstämmer med teori 
/ : Data överensstämmer delvis med teori 
- : Data överensstämmer ej med teori 

 
Stickiness 
Enligt Lin (2007) påverkar stickiness kunders köpintention, avsikt att spendera pengar. En 
större del av respondenterna har angett att sannolikheten är väldigt liten, även om de skulle 
stanna längre på hemsidan medan en mindre del har svarat att det finns en sannolikhet att de 
kommer handla trots att det inte hade det som avsikt från första början. 
 
Enligt Hsu et al (2015) innebär stickiness kundens lojalitet mot hemsidan. Alla sex 
respondenterna medger att detta stämmer eftersom de behöver känna tillit och vara lojal mot en 
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hemsida för att de ska vilja stanna kvar och utforska utbudet. Respondenterna medger även att 
sannolikheten är stor att lojaliteten ökar ju längre de stannar kvar på en hemsida. 
 
Lin (2007) påstår i sin tidigare forskning att när kunder stannar kvar på en hemsida så ökar 
försäljningen/transaktionsvolymen på hemsidan. Detta kan bekräftas av alla sex respondenter 
som medger att sannolikheten är stor att de kommer att handla mer än planerat, ju längre tid de 
spenderar där. Anledningarna är bland annat att det blir en liten tröskel att ytterligare lägga till 
en produkt när individerna redan har påbörjat att handla. 
 
Faktorer som påverkar stickiness 
Attityd 
Lin (2007) menar att en kunds attityd påverkar dennes längd av vistelsen på en hemsida 
samtidigt som Kumar Roy et al (2014) menar att när besökaren gillar hemsidan så kommer den 
att vilja stanna kvar på hemsidan. Detta är något som alla sex respondenter bekräftar i och med 
att när en hemsida har en inbjudande design och utseende, ökar det respondenternas vilja att 
utforska hemsidans utbud. Respondenterna bekräftar även att när hemsidan är användarvänlig 
och är enkelt utformad att hitta till önskade produkter så ökar deras vilja att stanna kvar på 
hemsidan, vilket stämmer överens med tidigare studie (Lin, 2007). 
 
Tillit 
Hsu et al (2015) menar att tillit påverkar besökarens villighet att använda hemsidan och Lin 
(2007) menar att tillit påverkar besökarens villighet att återbesöka hemsidan. Utöver detta 
menar även flera författare (Aggarwal & Rahul, 2017; Lin, 2007) att tillit även påverkar 
besökarens avsikt att spendera pengar. Detta har alla sex respondenter bekräftat; tillit är en 
viktig komponent som påverkar deras villighet att använda och återbesöka hemsidan. Har de 
inte tillit till hemsidan kommer de inte att vilja använda eller komma tillbaka till hemsidan. 
Tillit påverkar även deras avsikt att spendera pengar eftersom att de inte kommer att vilja göra 
ett köp på en hemsida som de ej har förtroende för. 
 
Xu och Liu (2010) och Lin (2007) påstår att hemsidans snabbhet och tillgänglighet påverkar 
besökarens tillit. Efter att intervjusvaren har sammanställts visar det sig att fem av 
respondenterna menar att tillit inte påverkas av hemsidans snabbhet. Respondenterna menar att, 
om en hemsida inte är tillgänglig när de vill öppna hemsidan kan den framstå något mindre 
trovärdig, vilket påverkar deras förtroende negativt. 
 
Värde 
Alla sex respondenterna upplever det praktiska värdet i form av smidighet och bekvämlighet, 
vilket bekräftar Wang et al (2016):s och Kumar Roy et al (2014):s teori om att online shopping 
ger värde i form av praktiska värden. Många respondenter lyfte fördelen med att kunna köpa 
produkter till ett billigare pris, än i fysiska butiker, samt att kunna vara effektiv och spara tid 
till att göra annat när de inte behöver ta sig till fysiska butiker. Andra fördelar som de övriga 
respondenterna lyfte, är det stora utbudet och att kunna se andra omdömen om hemsidan och 
produkterna. Det finns ingen markant skillnad beroende på kön eller geografiska faktorer.  
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Vad gäller hedoniskt värde anser en större del av respondenterna att de handlar online för 
upplevelser och underhållning som hemsidan erbjuder. Detta bekräftar Wang et al (2016):s och 
Kumar Roy et al (2014):s teori om att online shopping även ger värde i form av hedoniskt värde. 
Dock värderar de flesta av respondenterna det praktiska värdet högst. 
 
Enligt Xu och Liu (2010) påverkar kundens uppfattat innehållsvärde deras villighet att stanna 
kvar på en hemsida. Detta kan bekräftas eftersom att alla sex respondenter har medgett att 
relevansen av hemsidans information är en betydande faktor för att de ska vilja stanna kvar på 
en hemsida och överväga att köpa hemsidans produkter. Detta eftersom att samtliga 
respondenter vill veta vad de köper men även känna att hemsidan har en god kompetens om 
deras produkter. 
 
Vidare menar Xu och Liu (2010) att uppfattat kontextvärde påverkar besökares vilja att stanna 
kvar på en hemsida. Detta kan bekräftas i och med att många respondenter svarade att en 
hemsidas utseende är väsentlig viktigt för att de ska vilja stanna kvar på hemsidan. En minoritet 
svarade att en hemsidas utseende är en mindre viktig faktor som påverkar huruvida de kommer 
att vilja stanna kvar på en hemsida. De menar att de värderar att hemsidan har produkter med 
god kvalité före hemsidans utseende, vilket leder till att uppfattning om produktens kvalité 
väger tyngre än hemsidans utseende hos dessa. 
 
Uppfattad infrastruktur såsom uppkopplingshastighet är även en faktor som Xu och Liu (2010) 
påstår påverkar besökarens vilja att stanna kvar på en hemsida. Resultatet av intervjuerna visar 
på delade meningar i denna punkt och skiljer sig något mellan kvinnliga och manliga 
respondenter. Tre respondenter menar att uppkopplingshastighet påverkar det upplevda värdet 
negativt eftersom att de förväntar sig att en hemsida ska fungera smidigt för att få de att stanna 
kvar på en hemsida. Två av respondenterna anser att detta ej påverkar deras upplevda värde av 
hemsidan, eftersom att de har kunskap om att det finns många externa faktorer som påverkar, 
exempelvis, hemsidans uppkopplingshastighet. 
 
Faktorer som påverkar betalningssteget 
Rajamma et al (2009) menar att betalningsstörning har den största påverkan och gör att kunder 
överlämnar sina varukorgar utan att fullfölja sin betalning, trots att de vid tidigare steg i 
köpprocessen har varit nöjda. Detta kan ej bekräftas i denna studie eftersom att de flesta av 
respondenterna menar att de ändå fullföljer deras betalning om de hade avsikt för att köpa redan 
från första början. Generellt finns det ej en markant skillnad beroende på kön, ålder eller var 
respondenterna kommer ifrån. 
 
Rajamma et al (2009) menar även att hemsidor bör underlätta beställning genom att kräva 
minimum med information för att kunder snabbt kan lägga till beställning, erbjuda möjlighet 
att lagra allmän information i en säker server och erbjuda möjlighet för kunden att fortsätta 
handla senare ifall de avbryts av andra skäl. Respondenterna hade givit olika förslag på hur 
hemsidor kan underlätta beställningssteget för kunder. Två respondenter lyfte hur hemsidor kan 
underlätta för dem genom att kräva minimal information av dem vid betalningen medan andra 
lyfte betydelsen av andra tjänster. Dock menar fyra av respondenterna att hemsidan kan försöka 
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säkra kundens köp genom att erbjuda någon form av icke-bindande erbjudande eller rabatt efter 
fullföljd betalning. Detta tyder på att kommersiella hemsidor kan göra olika åtgärder för att 
underlätta beställningssteget för sina kunder. Det finns ej något tydligt samband beroende på 
kön, ålder eller var respondenterna kommer ifrån. 
 
Rajamma et al (2009) menar att en hemsida bör visa att de har en pålitlig hantering av 
personliga uppgifter för att undvika att kunder upplever risk, vilket i sin tur påverkar kundens 
köpbeslut. Angående denna punkt så har respondenterna delade åsikter. Tre respondenter, 
menar att det inte är något som påverkar deras köpbeslut. Två respondenter menar att det är 
viktigt att hemsidan hanterar personliga uppgifter på ett säkert sätt för att de ska kunna lita på 
hemsidan, men de menar dock att detta ej påverkar deras köpbeslut i och med att de litar och 
förväntar sig att deras personliga uppgifter hanteras på ett säkert sätt. Resterande menar att detta 
är väldigt viktigt för att de ska vilja handla på hemsidan. Generellt finns det ingen signifikant 
skillnad på respondenternas svar beroende på kön, ålder eller var de bor. 
 
Ytterligare menar Rajamma et al (2009) att en hemsida även bör visa att de har ett pålitligt 
betalningssätt för att undvika att kunder upplever risk, vilket även påverkar kundernas 
köpbeslut. De flesta medger att en hemsida måste ha ett pålitligt betalningssätt för att de ska 
känna sig trygga och säkra och att vilja handla på hemsidan. Trygga och pålitliga betalningssätt 
enligt respondenterna är generellt via kortbetalning, Klarna, PayPal och Swish. Trots att detta 
nämns påverkar betalningssätt inte respondenter när det kommer till köpbeslut eftersom att de 
redan hade avsikt att köpa. 
  



33 
 

6. SLUTSATS 
Detta avslutande kapitel presenterar studiens slutsatser genom att besvara forskningssyfte med 
hjälp av svar på studiens forskningsfrågor. Utifrån dessa presenteras implikation för teori, 
rekommendationer för företag med kommersiella hemsidor, begränsningar, samt implikation 
för framtida forskning. 

6.1 Faktorer som påverkar millenniers val av kommersiella 
hemsidor 
Det finns tydliga tecken på vilka faktorer som påverkar millenniers val av kommersiell hemsida. 
Det som är förekommande är marknadsföring via influencers. Utöver influencers är det faktorer 
som bland annat; word-of-mouth av personer och bekanta, marknadsföring via sociala medier 
och traditionell marknadsföring som annonser och planscher på byggnader. 
 
Frågan om traditionell marknadsföring fortfarande är relevant eller ej, visar sig fortfarande 
vara relevant. Detta för att marknadsföring som annonser och planscher på byggnader 
fortfarande påverkar konsumenterna. Däremot ersätts den traditionella marknadsföringen av 
nya kanaler som Instagram, men de nya kanalerna påverkar inte alla konsumenter.  
 
Det har visat sig stämma att WOM är ett viktigt och effektfullt marknadsföringsverktyg. När en 
konsument har en tillit till en person som den känner påverkas konsumentens val av att gå in på 
en hemsida. Det upplevs personligt och pålitligt när en individ muntligt rekommenderar en 
hemsida. En positiv påverkan på försäljning av eWOM har visat sig stämma då influencers, 
genom sociala kanaler, påverkar konsumenter att gå in på en hemsida för att köpa produkter 
därifrån. 
 
Studien kan bekräfta att millennier vill ha effektivitet samt en kontinuerlig kommunikation. 
Detta eftersom att millennier i denna studie dagligen använder sociala medier för att 
kommunicera; de vill kommunicera med andra på ett effektivt sätt. Sociala medier når en stor 
skala konsumenter med marknadsföring genom de olika sociala kanalerna. Dock har det visat 
sig att konsumenterna blir negativt påverkade av detta, då marknadsföringen på sociala medier 
inte är självvald.  
 
Influencer marketing grundar i relationer, vilket visar sig stämma då de flesta av millennierna 
i denna studie följer influencers som de känner en relation till och som lever ett attraktivt liv 
som millennier själva vill leva. Influencers påverkar via eWOM, vilket visar sig stämma då 
millennier blir påverkade av influencers rekommendationer på sociala medier. När en 
influencer marknadsför en produkt för en specifik hemsida, blir millennier påverkade av detta 
och besöker därefter den hemsidan. 
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Baserat på resultaten på föregående sida följer följande slutsatser om vad som påverkar 
millenniers val av kommersiella hemsidor: 
 
 Annonser i tidningar och planscher på byggnader genom traditionell marknadsföring 

visar sig tydligt påverka millennier att gå in på kommersiella hemsidor. 
 

 En person som millennier känner eller har relation till, har en stor påverkan på deras val 
av kommersiella hemsidor. När personen rekommenderar millennier via WOM, är 
sannolikheten stor att millennier besöker den rekommenderade hemsidan. Detta 
eftersom att millennier oftast känner tillit till personen. 
 

 Influencer marketing har visat sig fungera eftersom att influencers har en stor påverkan 
på millennier när det kommer till att få millennier att besöka en specifik kommersiell 
hemsida. Detta eftersom att en influencer är en person som millennier ser upp till och 
influencern kan därför påverka dem att gå in på en specifik hemsida. En kommersiell 
hemsida som millennier i denna studie anser är ett gott exempel är Nelly.com. Detta 
eftersom att hemsidan är enkel att navigera samt har ett stort utbud av produkter. 
 

 Marknadsföring via sociala medier har visat sig påverka millenniers val av 
kommersiella hemsidor. Detta upplevs oftast negativt av millennier eftersom att de anser 
att de inte har valt att se marknadsföringen, såsom reklamlänkar, på de sociala medierna. 

6.2 Faktorer som påverkar millennier att stanna kvar på en 
hemsida och spendera pengar 
Det som får millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar är när de gillar 
hemsidans utseende och känner tillit till hemsidan. Utöver hemsidans utseende påverkar 
faktorerna: användarvänligheten på hemsidan, att det ska vara enkelt att hitta på hemsidan, 
recensioner och rekommendationer från andra som har handlat från hemsidan tidigare. Det som 
även påverkar är erbjudanden på hemsidan, tryggt betalningssätt och kundsupporten. 
 
De flesta millennier som stannar längre kvar på en hemsida kommer ej att ändra sin 
köpintention, avsikt att spendera pengar, om de inte hade för avsikt att handla tidigare. Dock 
är sannolikheten att deras lojalitet till hemsidan ökar ju längre tid en kommersiell hemsida 
lyckas få dem att klicka runt på sidan och utforska utbudet. Detta eftersom att millennier 
behöver kunna lita på hemsidan och även känna lojalitet inför den innan de ska vilja stanna kvar 
och utforska utbudet. 
 
När millennier från början har för avsikt att köpa från en hemsida, och redan lagt produkter i 
varukorgen, visar det sig att sannolikheten är stor att de kommer att handla fler produkter. Detta 
eftersom att tröskeln för att handla fler produkter är liten när de väl har lagt produkter i 
varukorgen och hamnat i ett så kallat “shopping mood”. Detta ökar hemsidans 
försäljning/transaktionsvolym, vilket bekräftar tidigare teori. 
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En hemsida med inbjudande design ökar millenniers vilja att stanna kvar längre och utforska 
utbudet eftersom det skapar en positiv attityd till hemsidan när de väl gillar hemsidas design. 
Millennier förlänger automatiskt sin längd av vistelsen. En annan faktor som ökar millenniers 
vilja att stanna länge på en hemsida är hemsidans användarvänlighet, vilket gör det enkelt för 
millennier att hitta produkter. 
 
Tillit är en grundförutsättning för att millennier ska få villighet att använda hemsidan och 
följaktligen ha som avsikt att spendera pengar på hemsidan. När tillit har byggts upp och 
millennier har fått positiva upplevelser från tidigare köp, är deras villighet att återbesöka 
hemsidan i framtiden stor. För att få millenniers tillit är det viktigt att kommersiella hemsidor 
ha en bra tillgänglighet för att vara flexibla och möta deras behov när de vill utforska utbudet. 
Om en kommersiell hemsida ej är tillgängliga vid flera tillfällen kan millennier, som besökare 
och potentiella kunder, tappa tillit då den kan uppfattas som icke trovärdigt. Hemsidans 
snabbhet påverkar inte millenniers tillit till hemsidan. 
 
Alla millennier uppskattar både det praktiska och hedoniska värdet. Dock värderar de flesta 
millennier i studien det praktiska värdet högre än det hedoniska, i och med smidigheten, 
bekvämligheten och effektiviteten som online shopping möjliggör, och millennier kan utnyttja 
tiden till annat. Det stora utbudet, tillgängligheten till recensioner och omdömen av andra 
köpare, samt bekvämlighet att handla direkt hemifrån är viktiga fördelar som millennier har 
lyft. Vad gäller det hedoniska värdet har det även visat sig att många millennier även handlar 
online på grund av upplevelser som hemsidor erbjuder. 
 
Alla millennier i denna studie tycker att det är viktigt att hemsidan tillgodoser dem med relevant 
information, till produkterna, för att visa att hemsidan besitter relevant kompetens. Detta ger 
millennier ett positivt uppfattat innehållsvärde. När det kommer till uppfattat kontextvärde är 
de flesta av generationen mer villiga att stanna kvar på den kommersiella hemsidan om 
plattformen har ett inbjudande och professionellt utseende samt design. Ett färre antal 
millennier värderar dock hellre utbudet av produkter med god kvalité. Vad gäller uppfattad 
infrastruktur såsom uppkopplingshastighet tycker de flesta millennier i denna studie att det är 
viktigt med snabb uppkopplingshastighet för att de ska vilja stanna kvar på hemsidan. 
 
När det kommer till betalningsstörning har denna studie visat att de flesta millennier som har 
avsikt att köpa, fullföljer sin beställning i betalningssteget trots att de blir störda av sin 
omgivning. En hemsida kan underlätta betalningen för millennier i betalningssteget genom att 
kräva minimalt med personliga uppgifter på hemsidan och att erbjuda olika former av rabatter 
och icke-bindande erbjudanden som millennier inte har något att förlora på.  
 
Pålitlig hantering av personliga uppgifter är en viktig faktor för att många millennier ska vilja 
handla på en hemsida, men det påverkar ej köpbeslutet hos de flesta millennier i denna studie. 
Å andra sidan har ett pålitligt betalningssätt positiv påverkan på de flesta millenniers köpbeslut, 
eftersom att de måste känna igen betalningssättet för att känna sig trygga och säkra med 
hemsidan. Dock är det viktigt att tillgängliga betalningssätt är smidiga att genomföra för att 
millennier ska vilja fullfölja sin betalning. De flesta av millennier i denna studie tittar efter 
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säkerhetsinformation, såsom hantering av personliga uppgifter och betalningssätt, i slutet av 
deras köp i samband med att de ska betala för produkterna. 
 
Baserat på resultat ovan följer följande slutsatser om vad som påverkar millennier att stanna 
kvar på en hemsida och spendera pengar: 
 
 Kommersiella hemsidor som lyckas få millenniers tillit påverkar millennier att stanna 

längre på hemsidan. Detta resulterar i att ju längre millennier stannar kvar på en 
hemsida, desto mer ökar deras lojalitet till hemsidan. Dock ändrar längd på vistelsen 
inte deras avsikt att köpa om de ej planerar att köpa från början. 
 

 Millenniers tröskel, för att lägga till fler produkter i sin varukorg, är betydligt mindre 
när de väl har lagt till produkter i sin varukorg jämfört med om de ej har lagt in någon 
produkt i sin varukorg. Millennier bildar positiv attityd mot en hemsida som har en 
inbjudande design, vilket påverkar dem att stanna längre på hemsidan för att utforska 
utbudet. 
 

 Bra tillgänglighet på hemsidor som möter millenniers behov hjälper dem att bygga tillit, 
vilket påverkar deras villighet att använda, avsikt att spendera och villighet att 
återbesöka hemsidan positivt. I detta fall innebär bra tillgänglighet att hemsidan inte 
stängs ned för underhåll så att det påverkar användaren. 
 

 Stort utbud och att recensioner med omdöme visas tydligt är betydande för att få 
millennier att uppleva det praktiska värdet på hemsidan. Design är även viktigt på en 
hemsida för att millennier ska få en positiv upplevelse och det uppfattade kontextvärdet. 
 

 Relevant information om exempelvis produkter visar hemsidans kompetens inom deras 
verksamhet vilket gör att millennier vill stanna längre för att utforska hemsidans utbud, 
samt snabb uppkopplingshastighet. Relevant information är bland annat information om 
produkters specifikation, frakt- och returkostnader. 
 

 Att spara personliga uppgifter och betalningsuppgifter vid betalningssteget ansåg 
millennier underlättar och hjälper dem att fullfölja sina beställningar. Kommersiella 
hemsidor skapar större incitament hos millennier att fullfölja sin beställning om de 
erbjuder icke-bindande erbjudande som belöning efter att millennier fullföljer sin 
beställning. Dessa förslag gynnar företag. 
 

 Pålitlig hantering av personliga uppgifter är viktigt samt pålitligt betalningssätt. 
Betalningssätt såsom generell kortbetalning, Klarna, PayPal samt Swish är några 
betalningssätt som millennier i denna studie har nämnt att de känner igen och anser är 
pålitliga betalningssätt. 
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6.3 Implikation för teori 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och utforska vårt forskningsområde; att få en 
djupare förståelse för vad som får millennier att gå in på en hemsida, samt att stanna kvar och 
faktiskt spendera pengar från millenniers perspektiv. Detta har gjorts genom att jämföra olika 
teorier till vårt forskningsområde med vad millennier värderar i en datainsamling. Data har 
samlats in genom att intervjuer genomförts, och där fått fram information till våra två 
forskningsfrågor. 
 
Det teoretiska bidraget som studien ger är vad företag ska tänka på för att attrahera millennier 
till deras hemsidor, få dem att stanna där och att spendera pengar. Studien riktar sig mot 
millennier, kvinnor och män, som studerar i södra samt norra Sverige och som använder sociala 
medier och handlar online. Resultatet har visat att det ej finns tillräckligt med nyare studier om 
online stickiness och att rekommendation om vidare forskning som undersöker ett samband 
mellan online stickiness och millennier är nödvändigt.  

6.4 Rekommendation till företag med kommersiell hemsida 
Nedan är rekommendationer till företag med kommersiella hemsidor. Rekommendationerna 
står utan inbördes ordning utifrån vad millennier i denna studie värderar: ________________ 
 
 Företag bör marknadsföra sina produkter och hemsidor via traditionell marknadsföring, 

som annonser i tidningar och planscher på byggnader eftersom millennier påverkas av 
detta. Sociala medier är dock det som påverkar generationen mest. Att marknadsföra 
företag och deras produkter samt hemsidor på sociala medier som Facebook och 
Instagram, genom reklamannonser, påverkar millennier att gå in på en hemsida. Trots 
att vissa millennier känner en viss irritation till marknadsföring på sociala medier, 
påverkas även dem till en viss del av marknadsföringen, vilket gynnar företaget. 
 

 Samarbete via influencers kan hjälpa företag att nå ut med sina produkter och få 
millennier att gå in på deras hemsida, detta på grund av att influencer har en stor 
påverkan på millennier genom eWOM. 
 

 Kommersiella hemsidor bör lägga stor vikt på att ha inbjudande, professionell och 
användarvänlig design på hemsidan för att fånga millenniers intresse. Kommersiella 
hemsidor bör även ha en design som speglar deras brand image. När hemsidans design 
matchar företagets brand image, ökar företagets trovärdighet hos millennier. Viktigt att 
presentationen av utbudet är logisk och enkel att förstå, för att millennier snabbt ska 
hitta och vilja stanna kvar och utforska utbudet. Ett bra söksystem med “filterfunktion” 
som underlättar för kunden att specificera sin sökning rekommenderas. Stort utbud 
attraherar millennier till hemsidan. Nelly.com är ett exempel på en hemsida millennier 
tycker är enkel att navigera, samt har ett stort utbud.  
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 En hemsida rekommenderas även ha en kort sammanfattning med information om vilka 
produkter som har lagts i varukorgen samt vilken adress de ska levereras. Denna 
information rekommenderas visas högst upp till höger på hemsidan. Det 
rekommenderas även att visa engagerade och säljande meddelande efter att kunder har 
lagt till produkter i varukorgen eller fullföljt beställningen. Exempel på meddelande kan 
vara: “Vad kul att du köper denna/dessa produkter, vi är säkra på att du finner glädje 
med produkten/produkterna!”. För beställning inom Sverige rekommenderas 
kommersiella hemsidor att ha en kort leveranstid som är maximum en vecka från 
datumet som beställningen har gjorts. 
 

 Kampanjer, rabatter och erbjudanden lockar millennier att göra köp och lägga produkter 
i varukorgen. Då tröskeln för att lägga till fler produkter i varukorgen är mindre när 
millennier väl börjat fylla sin varukorg, rekommenderas kommersiella hemsidor att visa 
erbjudanden som lockar millennier att köpa fler produkter, eller visa liknande produkter 
till den produkten som kunden redan tittar på. Detta gör att millennier tittar även på 
andra varianter av samma produkt. När detta bli synlig för millennier ökar chansen att 
de dels stannar kvar längre på hemsidan, dels se mer av hemsidans utbud samt ökar 
chansen att millennier snabbare hittar produkter som passar just deras preferens. 
Kommersiella hemsidor bör även ha kundsupport i form av chattfunktion, vilket ansågs 
ge snabbare svar när millennier behöver kundservice. 
 

 Att framhäva recensioner och omdöme på produkter på ett tydligt sätt, exempelvis i 
stjärnskalan från noll till fem stjärnor, rekommenderas då detta påverkar millennier och 
gör att de känner mer tillit till hemsidan som visar omdöme från andra kunder som har 
använt produkten. 
 

 Erbjuda möjligheter att spara personliga uppgifter och betalningsuppgifter för att öka 
smidighet och snabbhet på betalningssteget. Att erbjuda icke-bindande erbjudanden 
som belöning leder även till att millennier har större incitament att fullfölja sin 
beställning vilket gynnar företag med kommersiella hemsidor. Att erbjuda många 
alternativa pålitliga betalningssätt som generell kortbetalning, Klarna, PayPal och Swish 
är även att rekommendera.  

6.5 Begränsningar 
Begränsningar med studien är bland annat antalet millennier i urvalet. Om det funnits mer tid 
för att genomföra denna studie kunde studiens externa validitet ökas genom att öka urvalet till 
fler än sex millennier. Det skulle kunna ge bredare data som i sin tur ger starkare underlag för 
slutsatsen. När studien enbart hade kvalitativ ansats begränsade det även studiens externa 
validitet. En komplettering med kvantitativ ansats genom exempelvis en enkätundersökning till 
ett större urval kunde även här stärkt underlaget för studiens slutsats. 
 
Studiens slutsats gäller ej de äldsta millennier som enligt Gurău (2012) bör vara 38 år eftersom 
individer födda år 1980 tillhör de äldsta i denna generation. I denna studie är de äldsta millennier 



39 
 

25 och 26 år gamla. Resultaten på studien kanske hade varit annorlunda om de äldsta personerna 
i generationen hade intervjuats. Detta eftersom det eventuellt finns likheter och skillnader 
mellan yngre och äldre millennier.  
 
Datainsamlingsmetoden i denna studie var djupintervjuer på telefon. Svar från respondenterna 
har antecknats noggrant löpande med stödord under intervjuerna för att direkt efter intervjuerna 
transkriberas. Samtalen spelades ej in och det kan därför medföra att vissa svar eller uttryck, 
gick förlorat även om en detaljerad anteckning gjorts. En datainsamlingsmetod genom 
intervjuer kan vara att intervjua respondenterna ansikte mot ansikte för att kunna registrera 
exempelvis respondenternas kroppsspråk som kan avslöja detaljer som inte uttrycktes verbalt. 

6.6 Implikation för framtida forskning 
Det finns ett antal intressanta områden att forska om inom detta ämne. Därför presenteras 
förslag samt rekommendationer för framtida forskning nedan. Dessa förslag kan 
förhoppningsvis fylla ytterligare kunskapsgap inom detta ämne: __________ 
 
 Intervjua fler millennier till studien för att få ännu en bredare data samt slutsats. 

 
 Göra en kvantitativ studie exempelvis med en enkätundersökning för att få ett bredare 

resultat. 
 

 Intervjua influencers om vad de anser är viktigt när de gör ett samarbete med ett företag 
på sociala medier samt vad de anser att deras följare värderar på deras plattformar. 
 

 Intervjua företag om deras synpunkt på vad de anser är viktigt för att locka millennier 
som konsumenter till deras hemsidor. 
 

 Undersöka denna studie genom en annan målgrupp och vad de värderar, exempelvis 
MVT-generation och generation Z som är födda tidigare respektive senare år än 
millennier. 
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APPENDIX A - Intervjuguide 
Nedan presenteras intervjuguide till studiens djupintervju: 
 
Allmänna frågor 

1. Vad är din ålder? 
2. Vad är din nuvarande sysselsättning? Vilket lärosäte studerar du på idag? 
3. Kön? 
4. Vad är anledningen till att du handlar online? 
5. Cirka hur många timmar per vecka lägger du ner på online hemsidor? 
6. Går du direkt till en specifik hemsida eller söker du efter den specifika produkten 

först? Varför? 
 
Forskningsfråga 1: Vilka faktorer som påverkar millenniers val 
av kommersiella hemsidor 
 
Traditionell marknadsföring 

1. Vilken typ av marknadsföring (som inte är sociala medier) påverkas du av? 
2. Hur/vart får du inspiration och tips att gå in på en specifik hemsida för att köpa en 

produkt? 
 
Word-of-mouth (WOM) 

1. Hur påverkar dina vänner dig, ansikte mot ansikte, att gå in på en hemsida? 
2. Hur påverkar bekanta dig, ansikte mot ansikte, att gå in på en hemsida? 
3. Vilka personer påverkar dig mest att gå in på en hemsida? 

a. Bekanta 
b. Vänner 
c. Influencer 
d. Övriga:____ 

4. När någon muntligt rekommenderar dig att gå in på en hemsida, upplever du det som 
pålitligt? Varför? 

 
Electronic word-of-mouth (eWOM) 

1. Vad motiveras du mest av personliga kontakter eller influencer? Varför? 
2. Hur ofta använder du dig av sociala medier för att kommunicera? Hur påverkar det 

dig? 
3. Vad motiveras du mest av; personliga kontakter eller influencers? Varför? 

 
Sociala medier 

1. Hur påverkas du av sociala medier? 
2. Hur ofta går du in på hemsidor som visas/rekommenderas i sociala medier? 
3. Hur påverkar reklamannonser på sociala medier ditt val av hemsida? 

  



 
 

Influencer marketing 
1. Följer du någon influencer? Om ja, vad för sorts influencer följer du? 
2. Hur många influencer följer du på sociala medier? 
3. Vilka egenskaper hos en influenser är viktig för att du ska välja att följa den 

personen? 
4. Hur påverkar influencer dig att gå in på en online hemsida och handla? 
5. Hur påverkar influencer din kännedom om produkter på online hemsidor? 
6. Hur mycket påverkar influencers innehåll i sociala medier dig för ditt beslut av att gå 

in på en hemsida? 
7. Hur påverkar influencers innehåll (i sociala medier) dig vid ditt beslut av köp? 
8. Hur påverkar en reklamannons hos en influencer ditt val att besöka hemsidan? 
9. Hur ofta besöker du hemsidan som influencers produkt går att köpas från? 
10. Hur stor del av produkterna du köper online är produkter som influencers har 

rekommenderat? 
  

Forskningsfråga 2: Faktorer som påverkar millennier att stanna 
kvar på en hemsida och spendera pengar 
 
Stickiness 

1. Hur påverkar din avsikt att spendera pengar om du stannar längre kvar på en hemsida? 
2. Köper du fler produkter när du stannar längre kvar på en hemsida? 

 
Attityd 

1. Hur påverkar en hemsidans första intryck din längd av vistelse på den hemsidan?  
Varför? 

2. Hur påverkar en hemsidas användarvänlighet din längd av vistelse på den hemsidan? 
 
Tillit 

1. Hur får du tillit till en hemsida? Vad är det som får dig att lita på en hemsida? 
2. Hur påverkar hemsidans snabbhet och tillgänglighet din tillit till hemsidan? 
3. Hur påverkar din tillit, till en hemsida, dig att vilja använda hemsidan? 
4. Hur påverkar din tillit, till en hemsida, dig att vilja återbesöka hemsidan? 
5. Hur påverkar din tillit, till en hemsida, din avsikt att spendera pengar på hemsidan? 

 
Värde 

1. Hur ofta handlar du på online hemsidor för att du behöver just den 
produkten/tjänsten? 

2. Hur ofta handlar du på online hemsidor för upplevelsen som en hemsida ger? 
3. Vilken av de två tidigare frågor ger dig mest värde? 
4. Vilken roll spelar information som hemsidan visar för ditt online köp? 
5. Vilken roll spelar hemsidans format och utseende för ditt online köp? 
6. Vilken roll spelar hemsidans infrastruktur, såsom uppkopplingshastighet, för ditt 

online köp? 



 
 

Betalningssteget 
1. Vid steget innan betalningstransaktion på online hemsidor, hur påverkar störningar 

från din omgivning din betalningsprocess? 
2. Hur ofta fullföljer du din betalningstransaktion vid online shopping efter att någon har 

distraherat dig i detta steg? 
3. Vad kan en hemsida göra för att underlätta sista steget i din beställning? 
4. Vad kan en hemsida göra för att säkra att du gör en beställning? 
5. Hur påverkar hemsidans hantering av personliga uppgifter ditt köpbeslut? 
6. Hur påverkar hemsidans betalningssätt ditt köpbeslut? 
7. När under ditt besök på hemsida tittar du efter säkerhetssignaler såsom hantering av 

personliga uppgifter och betalningssätt? 
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