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utan er hjälp kanske inte hade fått det antal respondenter jag slutligen fick. Samt ett stort tack
till Alexandra Jerome och Daniel Johansson för ert tålamod att läsa igenom denna undersökning
och de förslag ni kommit med till förbättringar.

Sammanfattning
Användandet av internet och e-handel har ökat de senaste åren då butiker idag behöver
konkurrera med både andra butiker samt internet. Idag är det allt vanligare att konsumenter
handlar sina varor via internet med tanke på utvecklingen och den allt större möjligheten att
använda sig av internet vart som helst och när som helst. Studenter använder bland annat ehandeln för att köpa den studentlitteratur de behöver och har även datorer då de utför sina
uppgifter, vilket ökar tillgängligheten till e-handeln. I denna studie undersöks vilka faktorer
som bidrar till att studenter väljer att handla sina varor via internet istället för i fysiska butiker.
Resultatet av denna studie bygger på en kvantitativ forskningsmetod där webbenkäter använts
för insamling av data riktad till studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Faktorer som tillit till
återförsäljaren är viktig enligt mängder av forskning och var även viktigt bland studenter då
detta minskar känslan att riskera exempelvis sin ekonomi. Samtidigt som återförsäljaren
användning av ’cookies’ i marknadssyfte inte bedöms vara ett problem bland studenter då detta
inte medförde någon minskning i sökandet efter information. Bland studenterna visade det sig
även att faktorer som utbud, bekvämlighet och tidsbesparande var de faktorer som bidrog till
största delen av varför e-handel föredras framför handel i butik. Detta då ett ökat utbud ökar
möjligheten till att testa sig fram mellan olika stilar och på så sätt framhäva sig själv, samtidigt
som studenterna även menar att det är viktigt att återförsäljaren har fria returer och
säkerbetalning. Trots dessa faktorer råder det skilda meningar om studenter föredrar att handla
över internet eller i butik.
Nyckelord: E-handel, butik, konsumtion, tillit

Abstract
The use of internet and e-commerce has increased in recent years as stores today need to
compete with both other stores and the internet. Today, it is all the more common for consumers
to buy their goods over the internet with the development of internet in mind and the increasing
possibility of using it wherever and whenever. Students, among other things, use e-commerce
to buy the student literature they need and also have computers when they perform their tasks,
which makes the accessibility of e-commerce even higher. This study examines which factors
that contribute to students choosing to buy their goods via the internet instead of physical stores.
The result of this study is based on a quantitative research method where web surveys have
been used for collecting data directed to students at Luleå University of Technology. Factors
such as trust to the retailer are important according to lots of research and were also important
among students as this reduces the feeling of risking, for example, their finances. The retailers
use of "cookies" for market purposes is not considered a problem among students as this did
not result in any reduction in the search for information. Among the students, it also turned out
that factors such as what the retailer has to offer, free shipping and free returns were important
factors that contributed to why e-commerce is preferred over shopping in stores. This is because
an increased supply increases the possibility of testing different styles and show who they are
and at the same time also think that it is important that the retailer has free returns and secure
payments. Despite these factors, there are different opinions about whether students prefer to
shop online or in stores.
Keywords: E-commerce, store, consumption, trust
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1. Inledning
Handeln har varit en del av samhället sedan urminnestider och ser i stort sett likadan ut nu som
såsom den alltid gjort, då grundidén med handeln är att två eller fler parter byter varor och
tjänster med varandra (SO-rummet, 2019). Människor utbyter varor och tjänster med varandra
för att få det de vill ha, detta i form av pengar eller gentjänster till andra. Däremot var individen
förr sin egen ”butik”, det vill säga människor stod ute på torg och marknader där de presenterade
sina varor och tjänster för resten av samhället, och i form av en byteshandel
(Nationalencyklopedin, u.å.) kunde köparen byta till sig den vara eller tjänst som den säljaren
hade till förfogande. Detta genom att ge tillbaka någonting som ansågs vara av liknande värde
(Nationalencyklopedin, u.å.).
I och med den digitalisering som har ägt rum i samhället har även handeln påverkats. Med hjälp
av internet kan nu konsumenter köpa sina varor och tjänster via till exempel sina datorer eller
mobiltelefoner. Detta har lett till att fenomenet e-handel har skapats och kan beskrivas som att
en person eller ett företag köper, säljer eller byter en vara eller en tjänst över internet, antingen
mellan konsumenter eller företag (Nationalencyklopedin, u.å.). Med internet har människan
skapat sig möjligheten att köpa varor och tjänster när och var de vill eftersom möjligheten till
användning av offentliga nätverk, i form av Wi-fi och förbättrade mobila nätverk, har blivit allt
vanligare. Detta har medfört mobiltelefonens dominans inom e-handeln och har visat sig att
svenskar gärna handlar sina varor och tjänster via dessa (Larsson, 2017). Däremot framförs det
krav från konsumenterna till företagen. Kravet från konsumenterna är att webbutiken måste
vara optimerad för att kunna användas genom mobiltelefonen, samt att det ska gå snabbt och
enkelt att handla via företagets webbutik (Larsson, 2017). Varför konsumenter väljer att
använda sig av sina mobiltelefoner, kan bero på att den ofta är nära till hands.
I och med att det har blivit enklare och e-handla, har detta även påverkat samhället på olika sätt.
Ett exempel är att e-handeln kan orsaka att individen exponeras av ännu mer reklam jämfört
med innan e-handeln. Detta kan exempelvis medföra att individen konsumerar mer än förr,
vilket kan föranleda en negativ påverkan miljömässigt då det i snitt returneras 33 procent av det
som köps via e-handeln, vilket kan jämföras med de 7 procent som fysiska butiker står för
(Östgren, 2016). Konsumenter som handlar via internet vill gärna att leveranser sker samma
dag, vilket gör att resurser av exempelvis drivmedel för lastbilar ökar och bidrar till en negativ
miljöpåverkan (Östgren, 2016). Genom digitaliseringen har företag, som till större delen har sin
reklam i tidningar, blivit tvungna till att förändra sitt sätt att nå ut till sina kunder, detta genom
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att använda sig utav internetreklam, vilket gör att företagen kan nå ut till de individer som
försöker gå ifrån reklamtidningar. Denna typ av reklam kan ses inom två områden där den ena
är personifierad reklam och den andra är smygreklam (Nyteknik, 2018). Med den förstnämnda
menas att konsumenten tittar på en produkt över nätet som sedan medför att denne får utskick
av reklam baserat på vad konsumenten tidigare har sökt på. Medan den sistnämnda är att varor
eller tjänster marknadsförs på olika kanaler, så som bloggar eller på Instagram, vilket kan ske
både medvetet eller omedvetet av de som äger kanalen (Nyteknik, 2018). Detta har även givit
upphov till att konsumenten får förfrågan om att acceptera att företag ska få spara så kallade
kakor eller ’cookies’ på konsumentens dator. En ’cookie’, inom datatekniken, är en textfil som
innehåller information som sedan sparas ned på en individs hårddisk då individen besöker en
del webbplatser. Detta medför även att webbservern presenterar information i form av till
exempel olika reklamannonser (Nationalencyklopedin, u.å.).
E-handeln kan bidra till problem för butikerna då de inte kan konkurrera på samma premisser
eftersom de inte har samma utbud som finns ute på internet och kunskapen om en produkt kan
vara begränsad bland de anställda i en butik då den kunskap de har kommer från vad de läser
på deras egen hemsida. Det är dock många leverantörer som både har webbutiker och fysiska
butiker, vilket skulle kunna förändras om e-handeln skulle bli allt mer populär. Detta skulle
kunna leda till att leverantörer väljer att stänga ner sina fysiska butiker och endast använda sig
utav sin webbutik till försäljning av sina varor och tjänster. Förutom att färre butiker skulle
finnas i städerna så skulle detta även kunna leda till att det finns färre möjligheter till arbete.
Detta skulle kunna medföra en negativ inverkan hos många ungdomar, som kommer från
gymnasium eller grundskola, eftersom det skulle medföra svårigheter att skaffa sig ett arbete
då en högre konkurrens skulle råda om arbeten där ungdomarna inte behöver fortsatt utbildning
så som universitet.
Varför det är sociologiskt intressant att undersöka studenters syn på e-handel är för att många
studenter representerar en ny generation som enligt Bolton (et al. 2013) är ”Generation Y”, det
vill säga den generationen som växt upp i en miljö bland datorer. Denna generation kallas ofta
för ”Nätets infödda”. Då det är många studenter som är födda inom denna generation, vilket
motsvarar födelseåren 1981 – 1999, är det därför intressant att undersöka e-handeln utifrån
studenternas perspektiv.
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1.1 Syfte & Frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför studenter väljer att köpa varor via internet
istället för i butik.
De frågeställningar som kommer att undersökas är:
− Varför väljer studenter att handla över internet?
− Har e-handeln förändrat studenters konsumeringsvanor?
− Hur studenter upplever att handla över internet, med avseende på tillit och information?
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2. Tidigare forskning
Tidigare forskning inom området visar på att det finns en mängd anledningar till att
konsumenter väljer att handla sina varor och tjänster över internet. Det som visar sig vara en av
de viktigaste punkterna är att de behöver ha en hög tillit till återförsäljaren och den vara eller
tjänst som de vill köpa. Forskningen lyfter även fram andra aspekter som visar på varför
konsumenten väljer att handla via internet, det kan till exempel vara att de känner att det är
bekvämt att kunna sitta hemma framför sin dator eller på bussen på väg hem från skolan eller
från jobbet och i lugn och ro klicka hem de varor som de vill köpa. I detta avsnitt behandlas de
anledningar som tidigare forskning har kommit fram till gällande konsumenternas val att handla
över internet.

2.1 Internet-handelns utveckling
E-handeln har tagit en större plats i samhället vilket samtidigt haft en negativ inverkan på
butikshandeln. HUI Research (Lindström, 2018) menar på att det kan ske en förändring i
handeln redan nu, detta då den befintliga handeln av varor i köpcentrum är historiskt sett lägre
än vad den har varit och e-handeln blir allt större för varje år som går (Lindström, 2018). Denna
förändring kan ha och göra med Generation Y, eftersom dessa är uppväxta i ett samhälle där
datorer blir allt viktigare kan detta även medföra ett svar till varför e-handeln blir allt vanligare.
Enligt Dibs rapport (Larsson, 2017) ökar omsättningen inom e-handeln allt mer. År 2016 visade
sig den totala omsättningen vara ca 100 miljarder kronor som sedan ökade 2017 då den gick
upp i hela 109,5 miljarder. Ser vi till hur det såg ut för fem år sedan så har omsättningen inom
e-handeln ökat med hela 45% vilket utgör ca 30 miljarder kronor (Larsson, 2017). Enligt en
fördelning angående konsumtionen, av varor i Sverige, visar det sig att det är elektronikvaror
(21%) samt kläder, skor och accessoarer (20%) som svenskar konsumerar mest (Larsson, 2017).
Däremot är elektronikvaror inte bland topp tre av vad människor handlar över internet, vilket
kläder, skor och accessoarer är där runt hälften av den svenska befolkningen köper sina kläder
och accessoarer över internet (Larsson, 2017). Svenskar konsumerar däremot inte tjänster över
internet i lika stor utsträckning som varor. Av den totala konsumtionen, som svenskar gör
genom e-handel, utgörs dessa till 39% av varor, 16% av tjänster och resterande 45% utgörs av
resor (Larsson, 2017).
Dibs undersökning (Larsson, 2017) visar även att 89% av den svenska befolkningen handlar
via nätet och av dessa 89% är det 54% som handlar sina varor och tjänster via sina telefoner.
Anledningen till att många väljer att handla via internet är inte bara för att de finner det som
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tidsbesparande (Larsson, 2017), utan även för att handla de tycker att det finns ett större urval
gällande varor och tjänster på leverantörers webbplatser. Samt att det går att finna varor och
tjänster via leverantörer i andra länder som inte går att finna i butiker nära en (Larsson, 2017).

2.2 Tilliten till återförsäljaren
Att handla från en återförsäljare via internet kan upplevas obehagligt eller otryggt för en del
människor eftersom individen inte riktigt vet att denne får just den produkt som beställts eller
att betalningen går dit som den är tänkt och på så sätt blir lurade när denne registrerar sig som
kund på deras hemsidor. Detta medför att det är allt viktigare för återförsäljare att de ingiver en
tillit till sina kunder som besöker deras hemsida. Detta kan ta sig i utryck av att återförsäljaren
har villkor som stämmer överens med kundens förväntningar, till exempel lång tid för bytesrätt,
eller att återförsäljaren aktivt och tydligt påvisar att konsumenten kommer att genomgå en säker
betalningsprocedur. Tidigare forskning visar på att om en internetleverantör upplevs som
pålitlig kommer detta leda till att konsumenten i högre grad väljer att slutföra sitt köp (Kim,
Ferrin & Rao, 2008; Oghazi, Karlsson, Hellström & Hjort, 2018). Kim et al. bedömer utifrån
sin forskning att det finns fyra kategorier som påverkar kundens tillit till återförsäljaren;
Kognitivt baserad, där det rör sig om att konsumenten i fråga till exempel litar på att
återförsäljaren skyddar konsumentens integritet, skyddar konsumentens kortuppgifter
eller att den information som finns, antingen om hemsidan eller om de varor de säljer,
håller hög kvalitet.

Påverkande-baserad, vilket betyder att konsumenten finner att återförsäljaren har gott
ryckte bland andra konsumenter, detta genom hänvisning och rekommendationer från
dessa. Här är det även viktigt för konsumenten att återförsäljaren använder sig utav
tredjeparter, till exempel fakturabetalning genom Klarna som anses vara tillförlitliga.

Erfarenhetsbaserad, här menas att konsumenten har erfarenhet av att handla via internet
vilket skulle kunna medföra att denne inte känner en osäkerhet över att handla via
internet och då är beredd att ta större risker.

Personlighetsbaserad, där konsumenten litar på att återförsäljaren säljer varor av det
slag eller den stil som konsumenten söker efter. Detta är dock något som är av subjektiv
tolknings karaktär vilket gör att det blir svårt för internetleverantören att göra något åt
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detta eftersom vilken stil som konsumenten vill ha kanske inte stämmer överens med
andras stil.
Kim et al. (2008) påvisar även att tilliten, till återförsäljaren och till dennes webbsida, påverkar
konsumentens intentioner till att köpa den vara eller tjänst som återförsäljaren tillhandahåller.
Däremot var det en annan aspekt som ansågs vara intressant, då det visade det sig att
förekomsten av tillitsfulla tredje parter1 inte påverkade konsumentens tillit till webbutiken, utan
istället sänker den risk som konsumenten bedömer finnas om de väljer att köpa sina produkter
därifrån (Kim et al., 2008). Detta medför att tillitsfulla tredjeparter är viktiga att använda sig av
som återförsäljare via internet, till exempel att använda sig utav transportörer som konsumenten
känner igen så som Postnord eller DHL, eftersom dessa gör att konsumenten känner sig säkrare
vid sitt köp av deras produkter och upplever ingen större risk med att beställa från
återförsäljaren (Kim et al., 2008; Oghazi et al., 2018). Risker som däremot finns då individen
väljer att köpa sina varor över internet är att kunder på en del hemsidor väljer att webbsidan får
spara kundens kortuppgifter på deras hemsida. Detta kan förorsaka att kundens uppgifter
kommer i orätta händer om webbutiken blir utsatta för till exempel en ’hackerattack’, det vill
säga att någon gör intrång i webbutikens datasystem och på så sätt får tag på kundernas personoch kortuppgifter (Chen & Dubinsky, 2003).
Som återförsäljare är det även viktigt att använda sig utav villkor som stämmer överens med
vad konsumenten söker efter, ett villkor skulle till exempel vara att återförsäljaren erbjuder fria
returer. Genom att använda sig av villkor som lockar konsumenter så medför detta att tendensen
till att en kund väljer att handla via deras webbutik ökar, vilket skulle gynna återförsäljaren
även om de erbjuder gratis returer till sina kunder (Oghazi et al. 2018). Oghazi et.al (2018)
menar på att studier inom området visar att fria returer hos en återförsäljare tenderar i att
kunderna oftare bestämmer sig för att utföra en beställning än att inte göra det.

2.2.1 Nätbedrägerier
I och med att många människor handlar varor via sina datorer samt mobiltelefoner har detta
medfört en ökad effekt på inte enbart handeln utan även ökat riskerna för brott, till exempel
nätbedrägerier. Östgren (2015) styrker detta och argumenterar för att den snabbt växande ehandeln förföljs av en negativ trend i och med nätbedrägerier. Det vanligaste bedrägeribrottet

1

Med tredje part menas att en person eller ett organ som är oberoende av de inblandade parterna används för
att utföra ett ärende (Nationalencyklopedin, u.å.). Detta kan exempelvis användas inom e-handeln, då det finns
en leverantör (första part) och en köpare (andra part), i form av exempelvis Klarna, vid betalning via faktura,
eller Postnord och DHL gällande transport av varor.
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över internet är att brottslingen har använt sig av stulna kortuppgifter, detta är uppgifter som
denne kan ha fått tag på genom till exempel ’hackning’ av webbplatsers servrar där kundernas
uppgifter ligger sparade (Östgren, 2015). Även Brottsförebygganderådet (u.å.), BRÅ,
framhåller detta då de påpekar att de bedrägeribrott som anmäls mest är datorbedrägerier och
bedrägerier över internet. År 2018 anmäldes 260 000 bedrägeribrott vilket är en ökning av ca
52 000 anmälningar jämfört med föregående år (Brottförebygganderådet, u.å.). Skillnaden
mellan datorbedrägeri och bedrägeri över internet grundar sig i att personen i första fallet
använder sig av en annan persons kortuppgifter vid köp över internet, samtidigt som i det andra
fallet menas att gärningsmannen inte levererar den produkt den säljer eller genomför
betalningen på en produkt personen köper. Detta är vanligt på webbsidor som bland annat
Blocket och Tradera (Brottsförebygganderådet, u.å.). Andelen datorbedrägerier ökade från
2017 till 2018 med 35 procent, däremot minskade bedrägeribrott i form av bluffakturor med 51
procent. Brottsförebygganderådet (u.å.) menar även att utvecklingen av bedrägeribrott beror på
att samhället har ökat sin internetanvändning.
Forskning visar på att nätbedrägerier är något som kan påverka att konsumenten att ha lågt
förtroende för handel över internet. Stefano Grazioli och Sirkka L. Järvenpää (2000) visar i sin
studie att tilltron till en återförsäljare kan stå sig dyrt i en del fall. De menar på att en del
bedragare använder sig av länkar som för konsumenten till en hemsida som är likt en spegelbild
av en annan hemsida som konsumenten handlat via tidigare (Grazioli & Järvenpää, 2000).
Denna länk går att finna till exempel bland den reklam som finns bland de hemsidor
konsumenten besöker, reklamen kan till exempel vara i form av prissänkningar. Eftersom
länken för konsumenten till en hemsida som denne känner igen har denne ingen orsak för oro,
utan kommer istället att handla sina varor på samma sätt som denne alltid har gjort (Grazioli &
Järvenpää, 2000). Detta kan leda till att även återförsäljarna får ett skadat ryckte om sig, vilket
kan visas i kommentarsfält och recensioner om dem.

2.3 Konsumenters behov av information vid handel på internet
Tidigare forskning har visat att så kallad ’window shopping’, att en person går omkring bland
butiker och tittar i dess skyltfönster utan avsikten att köpa något (Cambridge dictionary, u.å.),
är vanligt även inom e-handeln. Flertalet som väljer att handla via internet väljer att klicka hem
en mängd varor för att sedan, när de ska betala och verkligen beställa produkten, avbryter sitt
köp (Styvén, Foster & Wallström, 2017). Anledningen till att detta sker har att göra med att
konsumenten inte är där för att handla, utan i själva verket för att använda den virtuella
shoppingvagnen till att jämföra produkter med varandra (Styvén et al., 2017). En annan
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anledning kan vara att det är kul att se antingen hur dyrt det skulle kunna bli, till exempel genom
att besöka en hemsida för datorer och därigenom bygga sin egen dator genom att klicka hem
alla de komponenter de behöver. Att en kund väljer att inte utföra sitt köp kan jämföras med att
personen går omkring i en butik och plockar på sig varor, för att sedan, då kunden kommer fram
till kassan, ställa upp korgen på kassan och lämna butiken. Enligt forskarna kan detta bero på
att konsumenten är osäker på om den verkligen behöver produkten eller inte (Styvén et al.
2017).
Med hjälp av internet kan konsumenten dra nytta av det breda utbud som finns bland de varor
som eftersöks samt den mängd av information som finns angående en viss produkt (Chen &
Dubinsky, 2003). Detta kan vara i form av exempelvis kommentarer från andra personer som
köpt samma produkt som en själv är intresserad utav samt den mängd av information som
webbutikerna själva tillhandahåller i form av material och tekniska aspekter. Hedlund och
Nilsson (2008) visar på att det finns olika typer av intressenivåer där en av dessa beskriver att
ju högre intresse som finns för en produkt desto enklare kommer konsumenten att lagra
information om denna, vilket medför att hur lång tid som en person lägger på att söka efter
information om en produkt kan variera. Detta kan bero på hur mycket erfarenhet som en person
har angående denna produkt (Hedlund & Nilsson, 2008) exempelvis kameror. Det vill säga, om
en person har hög erfarenhet och redan har hög kunskap angående en viss produkt kommer
detta föranleda att konsumenten lägger mindre tid på att söka efter information (Hedlund &
Nilsson, 2008). Samtidigt som en person med lägre kunskap och erfarenhet lägger mer tid på
att söka information, till exempel i form av tekniska aspekter (Hedlund & Nilsson, 2008). Det
kommer även medföra att konsumenten bestämmer sig för att söka information på egen hand
genom att till exempel tillfråga vänner och familj eller genom att besöka bloggar och
kommentarsfält. Information angående en produkt visar sig vara av vikt för konsumenten, dock
måste informationen vara relevant för kunden och ett överflöd av information kan leda till att
kunden känner sig översvämmad (Chen & Dubinsky, 2003).

2.4 Impulsköp och konsumtion som kompensation för tristess och sysslolöshet
Impulsköp är ett begrepp som används ofta när det gäller konsumtion av varor över internet och
har visat sig oftare vara använt då det gäller konsumtion av produkter, som kläder och dylikt,
än det används gällande produkter från till exempel en matvarubutik (Styvén et al., 2017).
Impulsköp kan beskrivas som att en person gör ett köp som inte är planerat i förväg, utan
personen går in i en butik eller besöker en webbsida och köper en produkt de får syn på och
plötsligt bestämmer sig för att köpa denna (Verplanken & Sato, 2011). Faktorer som Styvén et
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al. (2017) menar ligger till grund för impulsköp är att det är enkelt för konsumenten att besöka
en hemsida och klicka hem sina varor eftersom denne mer eller mindre alltid är öppen, vilket
kan jämföras med butikernas öppettider som inte ger samma möjligheter. Förutom denna faktor
är även flexibilitet av tempot en bidragande faktor till att konsumenten utför ett köp på impuls
(Styvén et al., 2017), eftersom konsumenten har längre tid på sig att fundera över om produkt
är något som konsumenten behöver. Enligt Styvén et al. (2017) visar data att yngre kvinnor
tenderar ha högre tendens till att köpa en produkt på impuls, däremot fann det ingen signifikant
skillnad mellan inkomster. Detta tolkades som att hur mycket en person tjänar inte spelar någon
roll, utan det som spelar roll är hur villig en person är att spendera sina intjänade pengar (Styvén
et al., 2017). Det är även större sannolikhet att en person väljer att köpa sina varor, i stor
utsträckning kläder, över internet än att köpa dem i butik om personen har hög tendens till att
impulshandla. Styvén et al. (2017) kommer också fram till att detta inte endast betyder att de
väljer att köpa sina varor i större utsträckning över internet, utan betyder även att personen i
fråga med större sannolikhet väljer att inte utföra ett köp, detta eftersom de inte vet om de
behöver produkten eller inte (Styvén et al., 2017). En person som handlar på impuls erhåller en
högre tillit till internet och dess struktur gällande e-handel och känslan att personen riskerar
något då de handlar över internet minskar. Verplanken och Sato (2011) beskriver impulsköp
som något människor tycker är roligt och att impulsköp i hög utsträckning associeras med
glädje, detta är något de hävdar eftersom de beskriver att två andra författare, Rook och
Gardner, upptäckte att personer oftast nämnde att de kände en positiv känsla när de blev
tillfrågade vilken känsla som ett impulsköp medförde (Verplanken & Sato, 2011). Detta måste
då betyda, enligt Verplanken och Sato (2011), att köp av impuls görs för att få individen att må
bra, detta då även andra studier visat att intervjupersonerna som blivit tillfrågade angående detta
menade att de kände sig exalterade och glada (Verplanken & Sato, 2011).
Att en person väljer att köpa en produkt på impuls kan indikera att personen känner att denne
har tråkigt, vilket till exempel har och göra med att personen tycker att denne har för mycket
tid över (Sundström, Hjelm-Lidholm & Radon, 2018). Bland deras respondenter utfördes de
flesta köp när de satt i hemmet framför deras TV och många av respondenterna i studien
påvisade att en del köp har gjorts på grund av att de har känt en viss tristess, till exempel har en
av respondenterna sagt att personen kände sig uttråkad och kände att det kunde vara kul att
skaffa sig något nytt (Sundström et al., 2018). Detta medförde att inköpen av produkterna
gjordes med ett infall av begär istället för behov eftersom inköpet av till exempel kläder eller
spel gjordes för att ingiva en känsla av glädje. Sundström et al. (2018) tillade även att
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respondenterna ansåg att ett köp inte behövde utföras för att ingiva en känsla av glädje utan
även om de hade klickat hem en mängd varor till varukorgen så skulle detta räcka för dem att
ingiva en känsla av glädje, även om de inte valde att slutföra köpet (Sundström et al., 2018).
Den slutsats Sundström et al. (2018) kunde dra var att en uttråkad konsument mest troligt skulle
utföra ett köp av ren impuls. Impulsköp skulle således vara av en kompensatorisk betydelse för
konsumenten och ge ett välbefinnande åtminstone för stunden.
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3. Teoretiska utgångspunkter
Detta kapitel innehåller teorier som skall att ligga till grund för den föreliggande analysen och
har tre utgångspunkter. I den första delen diskuteras konsumtion som ett medel att nå och
markera för social status. I den andra delen diskuteras konsumtion via internet-handel som
identitetsskapande och i den tredje delen diskuteras den reklam individen exponeras för efter
internetköp och övervakning samt tillit för internet-handel utifrån Giddens (2014) perspektiv.

3.1 Individualisering, social status och materiellt välstånd
Genom den individualisering som kännetecknar samhället så har det blivit allt viktigare för oss
som individer att framhäva oss själva på ett eller annat sätt. Med individualiseringen menas att
individen frigör sig själv från den sociala karaktär som denne, redan vid födseln, har blivit
tillskriven, i form av nedärvda och medfödda normer av vem individen är eller som samhället
förväntar sig att denne ska bli (Bauman, 2002). Detta exemplifierar Bauman i form av att
individens föräldrar är högt utbildade, vilket medförde att individen hade förväntningar på sig
att utbilda sig, antingen inom samma yrke som sina föräldrar eller någonting som ansågs ge
liknande social status. Idag är inte detta lika självklart, då individer väntas leva sina liv som den
klass individen själv vill tillhöra. Detta genom att exempelvis konsumera sådant som påvisar
materiellt välstånd, det vill säga genom att konsumera produkter som anses värdefulla, och
genom att framhäva sig själv kan individen då påvisa att denne tillhör en specifik grupp eller
klass (Bauman, 2002). Detta kan individen göra genom att konsumera mer varor eller specifika
varor som framhäver en bild som representerar hur denna vill presentera sin sociala karaktär.
Ägande av viss egendom kan visa på att personen har varit produktiv och på så sätt har skaffat
sig ett välbetalt arbete. Thorstein Veblen (Trigg, 2011) förklarar detta med att konsumtion kan
tolkas som en statuskonsumtion, med vilket han menar att individen köper varor och tjänster
endast för att visa upp dessa för samhället. Till exempel genom att köpa dyra tavlor, dyra viner
eller dyra bilar som sedan kommer att kunna indikera för rikedom (Trigg, 2011). Människor
köper dyra lyxbilar istället för att köpa en billigare bil endast för att denna kommer att dra
uppmärksamhet till sig och kommer även automatiskt att påvisa respekt och status, även om
bägge dessa kommer att fungera på samma sätt och ta personen från punkt A till punkt B. Enligt
Trigg (2011) argumenterar Thorstein Veblen för att individer kan uppvisa sina rikedomar på
två sätt. Antingen genom att visa detta genom att använda sina pengar till att utföra en mängd
olika fritidsaktiviteter, eller genom att spendera dessa genom att konsumera varor. Detta är även
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i linje med Baumans (2002) resonemang kring ”anblicken av de fattiga håller de icke-fattiga i
schack” (Bauman, 2002:144), vilket kan tolkas som att även om en person är framgångsrik vid
ett tillfälle, så betyder detta inte att personen kommer att vara det vid ett annat tillfälle. I och
med detta kan den rike, vid anblick av vad individen bedömer vara en fattig person, bli påmind
av hur viktigt det är för personen att till exempel fortsätta konsumera dyrbara varor. Bauman
(2002) fortsätter med att lyfta fram att genom konsumtion av exempelvis materiella ting så kan
den rike skapa en starkare klyfta mellan de två motparterna. Det Bauman (2002) skriver
angående att de fattiga håller de icke-fattiga i schack kan, tillsammans med vad Veblen (Trigg,
2011) skriver om hur individen uppvisar sina rikedomar, tolkas som att människor köper varor
och utför fritidsaktiviteter eftersom de vill visa upp att de innehar en hög materiell status.
Däremot menar Veblen att konsumtion av varor inte har någonting och göra med vilken klass
en person tillhör och menar med detta att det ser mer eller mindre likadant ut inom de sociala
klasserna, fattiga som rika (Trigg, 2011). Bocock och Thompson ser däremot konsumtion som
mer vanlig om en person bor i en stad då detta medför att det bildas en normbaserad stil, det
vill säga en stil som baseras på den norm som individen finner att staden följer, och kan även
orsaka att personen i fråga även känner ett behov av att konsumera specifika varor. Detta kan
handla om varor som personen menar särskiljer en viss social grupp från en annan samt varor
som ger uttryck för ens egna preferenser (Bocock & Thompson, 1992). Trigg (2011) menar
dock att människor inte bara köper varor och tjänster för att visa upp dessa, utan att individen
köper dyra saker för att statuskonsumtionen har tagit sig till en punkt där dessa köps enbart för
att de är dyra. Individen kan till exempel köpa underkläder och köksredskap som kan påvisa
status vilket sedan kan gå obemärkt förbi andra utomstående i samhället om individen själv inte
påpekar att detta redskap är dyrt (Trigg, 2011).

3.2 Konsumtion som identitetsmarkör
Att konsumera saker behöver dock inte endast betyda att en person gör detta för att de känner
ett behov för att frambringa status och visa upp detta för resten av samhället. Det finns även de
människor som konsumerar varor och tjänster för att de känner sig nedstämda eller
deprimerade, där konsumtion fungerar som ett slags ”botemedel” (Bocock & Thompson, 1992).
Detta har även påvisats i tidigare forskning där forskare noterat att konsumenter kan känna en
glädjande känsla då de köper varor (Sundström, Hjelm-Lidholm & Radon, 2018). Bocock och
Thompson (1992) argumenterar för att konsumtion är något som finns djupt inrotade i
människans naturliga, biologiska samt fysiska behov, men pekar även på att det inte finns något
naturligt i hur människan konsumerar idag. Enligt forskarna konsumerar människor inte endast
12

för att de är i behov av en sak, exempelvis varma kläder och varma skor, utan konsumerar även
för att mätta det behov individen har av att köpa saker. Bocock och Thompson (1992) diskuterar
även konsumtion bland män och kvinnor som något vi gör för att visa upp oss själva. Denna
fasad, som konsumenten bygger upp, bygger mycket på stil, till exempel vilka kläder som denne
väljer att bära. Det bygger även på att individen vill framhäva sig själv med hjälp av en
symbolisk konstruktion som inte bara framhäver dess egen identitet utan även dess kollektiva
identitet som denne delar med en större grupp (Bocock & Thompson, 1992). Däremot köper
individer inte saker och ting, så som kläder och möbler, för att denne vill framhäva en
förutbestämd bild från samhället om vem individen är, utan individen skapar själv den ’image’
som denne vill framhäva vilket är viktigare än att känna en tillfredställelse av att konsumera
materiella ting (Bocock & Thompson, 1992). Individen blir inte automatiskt, i samband med
födseln, den attraktiva kvinna eller man som denne vill vara, utan försöker skapa den person
denne vill bli genom att köpa saker som hjälper individen med detta (Bocock & Thompson,
1992). Ett liknande perspektiv har Goffman, som beskriver detta med att skapa sig själv inför
andra, och skriver i sin bok ’Jaget och maskerna’ (2014) att individen finner ett behov av att
bevara sin fasad för att klättra på samhällsstegen. Detta gör denne genom att skaffa sig rätt
”rekvisita”, exempelvis kläder och accessoarer, för att framhäva sig själv på bästa sätt, och ju
dyrare och exklusivare denna ”rekvisita” är desto mer status ger den.

3.3 Reklam, känslan av övervakning och tillit
När individen köper varor och tjänster blir denne alltmer exponerade utav reklam, detta genom
vad som kan ses som reklam som sparas från diverse hemsidor i form av ’cookies’. Användaren
kan tolka dessa cookies som en typ av övervakning, eftersom dessa ’cookies’ samlar in
information om vad du besöker för hemsidor, hur ofta du besöker dessa och vilka varor och
tjänster som du är intresserad av att köpa. Foucaults (2003) panoptikonteori är ett bra exempel
på hur detta kan jämföras på den övervakning som individen känner då denne är ute på internet
och tittar på exempelvis kläder. Panoptikonteorin är i första hand tänkt att användas som en typ
av övervakning i fängelser där den är uppbyggd på ett sådant sätt att i mitten finns
övervakningstornet, ett panoptikon, där vakterna kan hålla ett vakande öga över alla celler i
fängelset. Förutom tornet i mitten är alla celler vinklade inåt mot centrum av byggnaden, vilket
gör det lättare för vakterna att hålla ett öga på fångarna. Detta kan då medföra en osäkerhet
bland fångarna av att inte veta om de blir övervakade eller inte vilket frambringar en känsla av
att de blir övervakade (Foucault, 2003). Detta kan även jämföras med den känsla som kan finnas
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hos individer när de besöker olika hemsidor och reklam om den vara eller tjänst individen precis
sökt efter dyker upp.
Detta med godkännande av ’cookies’ grundar sig mycket i att konsumenten har en tillit till
återförsäljaren. Tillit är även något som Giddens (2014) diskuterar, då han menar att människan
mer eller mindre varje dag interagerar med andra människor, detta kan ske både genom att träffa
människor fysiskt i exempelvis en butik, eller virtuellt via datorer och mobiltelefoner. Att träffa
och kontakta människor virtuellt har ökat i och med att användande av e-post, sms,
internetforum och sociala medier har blivit allt vanligare. Giddens (2014) menar även att detta
har medfört nya problem i samhället då kommunikation via datorer har förorsakat dessa
problem, eftersom det är svårare att veta om kontakten med en person är äkta. Detta kan
jämföras med de problem som finns gällande nätbedrägerier då konsumenten blir lurad till att
de handlar på en webbutik som verkar äkta i konsumentens ögon. Tilliten till återförsäljaren
behöver även styrkas ytterligare i och med den ökade användningen av e-handel, detta då
Giddens (2014) påpekar att transaktioner mellan två parter som befinner sig på olika platser har
blivit allt vanligare. Detta gör att förtroende till återförsäljaren är allt viktigare, då detta medför
att människor blir allt mer beredda att ta risker gällande köp över internet. Omdömessystemet
E-bay har (Giddens, 2014) kan jämföras med de kommentarer och betyg som konsumenter ger
olika återförsäljare. Med hjälp av dessa betyg och kommentarer kan då konsumenten uppleva
en högre tillit till återförsäljaren, eftersom andra konsumenter har handlat från samma
återförsäljare. Konsumenten kan även välja att inte köpa sina varor via en viss återförsäljare på
grund av dåliga recensioner samt negativa rykten om återförsäljaren och dess produkter.
Giddens (2014) menar att individer värdesätter direktkontakt, även om samhället blivit allt mer
digitaliserat, detta i och med att individen enklare kan uppfatta om återförsäljaren är uppriktiga
och äkta, vilket är svårt att göra via digitala återförsäljare.
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4 Metodologiska utgångspunkter
Vid utförandet av denna studie har en rad aspekter behövts ta del av, därför kommer denna del
att beskriva hur utförandet har gått till. Detta i form av att presentera forskningsstrategi, studiens
urval och datainsamlingsmetod, etiska ställningstaganden, studiens reliabilitet och validitet,
analyseringsmetod samt metodproblem.

4.1 Forskningsstrategi
Vid utförandet av datainsamling har surveyundersökningar online använts, eftersom det är
enklare att skicka ut sina enkäter över mejl eller liknande samt att detta gör att respondenterna
har möjligheten att svara på enkäten vart som helst och när som helst. Surveyundersökningar
online brukar klassas i två olika grupper; E-postsurveys och Webbsurveys. Den senare har då
valts eftersom den är enklare att hantera då det med en webbsurvey menas att respondenterna
får ta del av enkäten genom att besöka den webbsajt som de betts besöka (Bryman, 2011). En
fördel med att använda sig av webbsurveys är att de svar som angivits enkelt kan laddas ner och
föras in i en databas som hjälper mig att koda dessa. Däremot finns det vissa nackdelar med att
samla in data via webbenkäter bland annat stor risk för bortfall av respondenter samt att urvalet
begränsas till de personer som har tillgång till internet (Bryman, 2011). Med detta kan betyda
att bortfall sker på grund av att personen inte har tillgång till internet på den plats den befinner
sig, eller att denne inte vill svara på enkäten då denne vill gör något annat av tiden. Andra
nackdelar kan även vara svårigheten att få tag på e-postadresser till personer vid utskick av
enkät, vilket medför att färre personer kan ta del av denna. Här användes statistikprogrammet
SPSS för att förenkla kodningen samt uträkningarna, detta gjordes för att se om det fanns några
generella mönster bland studenter med avseende på om, hur och varför studenter handlar på
internet. Med hjälp av den automatiserade bearbetningen av data har detta medfört att
felaktigheter vid kodning minskat (Bryman, 2011), eftersom databasen hjälper till att bearbeta
de variabler som presenteras i empirin. Varför detta inte gjordes manuellt är för att det hade
tagit betydligt längre tid att skriva in alla variablernas värden på egen hand.

4.2 Urval och datainsamling
Denna studie har avgränsats till att tillfråga studenter på Luleå Tekniska Universitet om varför
de väljer att använda sig av e-handel framför att handla i butik. Anledningen till att studien
vänder sig till studenter är för att många av dessa ingår i vad som kallas Generation Y, då
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studenterna har växt upp i ett digitaliserat samhälle med datorer. Ett antagande har även gjort
till att majoriteten av studenter använder sig av internet samt att studenter någon gång har varit
i kontakt med en hemsida för att antingen titta på eller köpa en produkt, till exempel att en
student någon gång har använt sig av hemsidor som säljer studentlitteratur. I urvalet av
respondenter har bekanta tillfrågats om de kunde dela enkäten med deras klasskamrater samt
att denna har skickats ut till studenter som jag läst kurser tillsammans med under mina tre år.
Däremot har en avgränsning till någon speciell grupp av studenter inte gjorts, till exempel
samhällsvetare, ingenjörer eller ekonomer, för att detta inte bedöms spela någon roll vad en
person studerar när det gäller att handla via internet. En generalisering är möjlig att göra bland
respondenterna eftersom en majoritet av respondentsvar påvisar hur frågorna eventuellt skulle
besvaras om en större grupp av studenter tillfrågats.

4.2.1 Enkäter
Eftersom studien handlar om att undersöka generella mönster över vad det är som gör att
konsumenter väljer att handla sina varor över internet istället i butik så bedömdes att bästa sättet
att ta reda på detta var genom en kvantitativ ansats vilket i detta fallet betydde användande av
enkäter. Varför en kvantitativ ansats valts grundar sig i att den storlek på urvalet av respondenter
som tillfrågats skulle bli alldeles för stor om studien hade gjorts utifrån en kvalitativ ansats med
intervjuer.
Vid utformandet av enkäten har ett program som heter EvaSys använts vilket hjälpt till att skapa
en enkät som sedan kunde skickas ut till urvalsgruppen i form av en webbsurvey. Vid skapandet
av enkätfrågor har andra enkätformulär varit till hjälp samt de teoretiska utgångspunkter som
diskuterats ovan. För att undersöka om enkäten innehöll några svårförståeliga frågor utfördes
en pilotenkät där den skickades ut till några personer för att på så sätt få klarhet i detta och
kunna formulera om frågor och svar inför utskicket av den egentliga enkäten. Som slutfråga i
enkäten användes även en fråga där respondenterna fick möjligheten att skriva vad som de
tyckte var svårt att förstå med enkätfrågorna, förslag till andra enkätfrågor samt vad de hade
svarat på den frågan. På så sätt kunde fler frågor användas samt att besvarande av dessa
möjliggör att använda de frågorna i studien.
Vilken svarsfrekvens enkäten har är svårt att besvara eftersom den har skickats ut både via mejl
samt att bekanta har hjälpt mig att få ut enkäten till deras klasskamrater. Antalet respondenter
resulterade i 54 respondenter vilket är en svarsfrekvens på ca 44% och är beräknat på de 123
respondenter som tagit emot enkäten via e-post. Dock är svarsfrekvensen mest troligt lägre med
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tanke på de respondenter som bekanta hjälpt mig att få ut enkäten till. Början av enkäten var
utformad på sådant sätt att respondenterna tillfrågades att besvara frågor med
bakgrundsinformation om respondenterna, frågor angående bland annat, kön, ålder och hur
långt de har till närmsta butikscentrum, med vilket menas ett handelsområde där det finns
butiker.
Av de 54 respondenter som svarade på enkäten visar det sig att 39 respondenter är kvinnor och
15 är män vilket motsvarar ca 72% respektive 28% av de som svarat. Det visar sig även att 30
respondenter (56%) är mellan 18 – 25 år, 18 (33%) är mellan 26 – 33 år samt 6 stycken (11%)
som är äldre än 33 år. Respondenterna visade sig även bo nära ett butikscentrum då 11
respektive 28 respondenter svarade att de bor mindre än 1 kilometer respektive 1 – 5 kilometer
från ett sådant. 9 respondenter svarade däremot att de har 5 – 15 kilometer samtidigt som 5
respondenter ansåg att de har längre än 15 kilometer till närmsta butikscentrum.

4.3 Etiska ställningstaganden
De etiska ställningstaganden som är viktiga att förhålla sig till då forskning utförs beskrivs med
fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Den punkt som kan vara den viktigaste är informationskravet, eftersom det är här som det
deltagarna av forskningen får ta del av syftet med forskningen samt vilka villkor som gäller
(Bryman, 2011). Samtyckeskravet beskriver att deltagarna har rätten att själva bestämma om
och när de vill avbryta sin medverkan (Bryman, 2011). Med konfidentialitetskravet menas att
uppgifter som samlas in från deltagarna, i form av exempelvis personuppgifter, ska hållas
hemliga, detta för att utomstående inte ska få ta del av dessa uppgifter (Bryman, 2011). Till sist
är punkten nyttjandekravet viktig eftersom den påvisar att den data som samlats in inte får
användas till någonting annat än vad den är tänkt att användas till (Bryman, 2011). Detta gjordes
genom att skicka ut ett informationsbrev där allt som respondenterna behövde veta fanns med.
I detta brev stod det bland annat att enkäten var anonym, att den var frivillig att svara på samt
att de svar som respondenterna ger endast kommer att användas i syfte för denna studie.

4.4 Reliabilitet och validitet
Med reliabilitet menas att studien är tillförlitlig där en hög reliabilitet hade indikerat på att
studien hade gett samma resultat om denna gjorts om på samma sätt (Bryman, 2011). För att
öka reliabiliteten för studien har frågor ställts som inte grundar sig på subjektiva tolkningar
angående fenomenet e-handel, utan istället grundar sig på studenternas ställningstaganden till
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vad som stämmer in på dem som individ gällande vad de tycker är viktigt gällande e-handel
samt på vilket sätt de använder e-handel. Frågorna har därefter beskrivits utifrån de faktorer
som påvisar varför de valt att använda sig av internet vid handel av varor istället för att handla
dessa i butik. För att öka reliabiliteten till studien har enkätfrågorna bifogats, detta gjordes för
att underlätta för framtida forskare att ta del av vilka frågor som har använts för denna studie
och kunna använda samma frågor eller liknande frågor om en likartad studie tänkt utföras.
Med validitet menas att det som mäts också är det som ämnas mätas, vilket betyder att de
slutsatser som forskaren kommer fram till stämmer överens med det som undersökningen är
tänkt att svara på (Bryman, 2011). För att validiteten ska bli så hög som möjligt har
enkätfrågorna utformats utifrån studiens forskningsfrågor, teorier och tidigare forskning, och
anledningen till detta är för att det skulle bli enklare att i diskussionen applicera empirin som
samlats in på forskningsfrågorna och syftet med studien. Eftersom svarsfrekvensen på enkäten
var ca 30 procent, vilket betraktas vara godkänt eftersom det bedöms vara svårare att samla in
enkätsvar via webbenkäter jämfört med postenkäter, så finns en yttre validitet och går att
generalisera på en större grupp.

4.5 Analysmetod
Efter att enkäterna distribuerats och data samlats in motsvarande enkäterna sammanställdes
denna till en datafil. Eftersom programmet EvaSys använts, var det enkelt att sammanställa
enkätsvaren och föra in dessa i SPSS, då EvaSys möjliggjorde att göra detta automatiskt. Vid
varje svar fördes dessa in i den fil som senare hämtades till datorn i form av en PDF-, Exceleller SPSS-fil. Vid analyser av data skapades olika kategorier och teman vilka motsvarade
teoretiska begrepp som sedan tillämpades i den statistiska analysen. Eftersom ett deduktivt
synsätt har valts att förhålla sig till, med vilket menas att utgå från tidigare forskning och teorier
för att bilda hypoteser som sedan besvaras i resultatet med hjälp av empirin, har detta medfört
att teman hittats. Dessa teman är ’Tillit’, ’Information’, ’Reklam’ och ’Konsumtion’, och med
hjälp av dessa har det även blivit enklare att applicera empirin på tidigare forskning och teorier
eftersom empirin har kunnat kopplas till det som är relevant ur teorierna och den tidigare
forskningen. Den statistiska analys som genomförs är deskriptiv med hjälp av korstabeller och
procentjämförelser, och de procent som presenteras är beräknade på sådant vis att antalet,
beroende på kön, som exempelvis handlar i butik, har delats med det totala antalet, beroende på
kön, som svarat på enkäten. Till exempel antalet kvinnor som handlar i butik har delats med
antalet kvinnor som svarat på enkäten.
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4.6 Metodproblem
Det finns dock vissa problem med att använda sig av enkäter via webben, där ett problem som
stöttes på var svårigheten att få ut adresslistor med mejladresser. Detta då dessa skulle ta lång
tid att få ut samt att adresslistorna enbart skulle ges ut i pappersform och kunde inte skickas via
e-post eller sparas ner på en USB, vilket då har påverkat datainsamlingen på sådant vis att
möjligheten till viss del inte funnits att studera det antal studenter som var tänkt. Varför det är
ett bortfall på nära 70 procent är svårt att svara på, däremot kan det ha och göra med att
studenten inte besöker den mejladressen, som enkäten skickats ut till, dagligen. Eftersom
mejladresser var svåra att få tag på, medförde detta att jag fick vända mig till andra i min närhet
och kunde, med hjälp av bekanta, få ut enkäten till fler respondenter än de mejladresser som
jag hade fått hjälp att få tag på. Det finns även vissa problem angående yttre validitet eftersom
en del enkätsvar inte går att generalisera på en större grupp, detta eftersom enkätsvaren visar
delade meningar mellan respondenterna vilket skulle medföra att en faktor inte är generaliserbar
eftersom det kan både vara det ena eller det andra som bidrar.
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5 Resultat & Analys
I detta kapitel presenteras studiens analys och resultat utifrån fyra teman: var studenter handlar
(e-handel eller butikshandel), tillit, information, reklam och konsumtion. Detta presenteras med
hjälp av den tidigare forskning och den teori som presenterats tidigare i studien.

5.1 Var handlar studenter?
I enkäten var av intresse att veta hur studenter handlar sina varor, hur många gånger per år
studenter handlar varor via internet samt var studenter befinner sig då de handlar sina varor
via internet, vilket visas i tabellen nedan,
Tabell 1. Hur handlar studenter sina varor? Procent
Män
I butik (andel som svarat att de oftast handlar i butik)
Via Internet (andel som svarar att de oftast handlar via
internet)
Hur ofta handlar studenter varor via internet? (andel som
svarat att de handlar via internet 6 – 10 gånger/år)
N=

53
47

Kvinnor
59
41

Totalt
57
43

40

36

37

15

39

54

Av tabellerna framgår att det var relativt jämnt hur studenter handlar sina varor, samt att det
inte är avsevärda skillnader mellan män och kvinnor gällande om de föredrar att handla i butik
eller över internet detta då det endast skiljer 6%, däremot visade det sig vara fler studenter som
föredrar att handla i butik. Alla respondenter har köpt en produkt via internet vid något tillfälle,
där det är mest vanligt att studenter köper sina varor via internet mellan sex till tio gånger per
år vilket 37% av respondenterna svarat, vilket kan bero på inköp av presenter inför exempelvis
födelsedagar och högtider då utbudet är större över internet.
Vid köp av produkter via internet är det vanligast att studenterna använder sin dator till hjälp
istället för deras mobiltelefoner. Majoriteten av studenterna (91%) instämmer även helt till att
de beställer sina varor via internet då de är hemma, vilket medför att tillgängligheten till datorn
ökar.

5.2 Tillit
Enligt tidigare forskning, är det viktigt för konsumenten att denne känner en tillit till
återförsäljaren, en brist på tillit ökar sannolikhet att konsumenten väljer att inte slutföra sin
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beställning (Kim et al., 2008; Oghazi et al., 2018) och då istället väljer att söka sig vidare bland
andra återförsäljare.
Bland respondenterna i denna studie visar det sig att majoriteten av studenterna bedömer att de
kan lita på återförsäljaren, och i tabell 2 nedan framgår vilka faktorer som är av betydelse för
studenterna gällande tillit till återförsäljaren.
Tabell 2. Studenters tillit till återförsäljaren, Procent
Män
Lita på leverantör (andel som svarar litar helt på
leverantör)
Snabb leverans från återförsäljaren (andel som svarar
mycket viktigt)
Seröst utseende på webbplats (andel som svarar mycket
viktig)
N=

27

Kvinnor
49

Totalt
26

40

55

50

53

77

70

15

39

54

Av samtliga respondenter visade det sig att 26% litar på leverantören helt, däremot är det en
mindre andel män jämfört med kvinnor som litar helt på leverantören. Viktiga komponenter
som speglar vad som gör att konsumenten litar på återförsäljaren är att denne i fråga erbjuder
ett önskat betalsätt för sina kunder. Detta kan exempelvis vara att återförsäljaren erbjuder
studenten att betala via faktura eller möjlighet till att förlänga fakturan, vilket kan vara bra
eftersom studenten då inte behöver betala för produkten direkt, utan kan invänta nästa lön eller
studiebidrag. De faktorer som däremot visar sig vara väsentligast för studenterna, gällande tillit,
är att varorna levereras snabbt samt att utseendet på webbplatsen ingiver ett seriöst intryck,
vilket 50% respektive 70% av respondenterna svarat. Ett seriöst utseende på webbplatsen verkar
dock vara viktigare bland kvinnor än det är bland män då det skiljer 24% mellan dessa.
Anledningen till att studenter bedömer att dessa faktorer är viktiga för dem kan vara att snabba
leveranser visar på att leverantören är trovärdig. Om en konsument köper en produkt via
internet, väntar sig konsumenten att produkten ska vara denne till hands så fort som möjligt och
om detta inte skulle vara fallet kan en viss misstro gro hos konsumenten då denne inte vet om
de kommer få sin produkt eller inte. Detta går i linje med Brottsförebygganderådets (u.å.)
mening angående nätbedrägerier, vilka menar att detta är vanligt vid handel över internet, bland
annat vid köp via Blocket eller Tradera.
När det gäller utseende på återförsäljarens webbplats så är detta något som visar sig vara av stor
vikt även inom tidigare forskning, vilket kan jämföras med Kim et al. (2008) som visar att en
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hemsida som inger ett seriöst intryck ökar sannolikheten att en konsument bestämmer sig för
att slutföra ett köp.
I tabell 2 ovan framgår att detta är mycket viktigt. Detta har och göra med att ett seriöst intryck
påvisar pålitlighet och utan detta kan konsumenten känna att det är riskfyllt att beställa en
produkt via den webbplatsen. Då nätbedrägerier har blivit ett allt vanligare brott i samhället kan
konsumenten känna en rädsla över att beställa sina varor via internet. Risker som finns inom
denna typ av handel kan bland annat vara att nätbedragarna får tag på, i detta fall, studenternas
kortuppgifter och använda sig av dessa i eget syfte, vilket kan äventyra studentens ekonomi.
Detta kan även jämföras med Giddens (2014) mening angående tillit i och med e-handeln, detta
då han menar att kommunikation via datorer har föranlett vissa problem. Exempelvis påpekar
Giddens (2014) att konsumenten inte vet om kommunikationen med en person är äkta eftersom
denna kan vara en bedragare, vilket medför att en seriöst utformad webbplats är allt viktigare
gällande handel via internet.

5.3 Information
Information är en annan aspekt som är viktig att studera när det gäller användning av internet
som inköpsportal. Hedlund och Nilsson (2008) visar att konsumenter bedömer att det är viktigt
att det finns information, i form av beskrivande information eller recensioner, gällande en
produkt eller återförsäljare. Ju mer information det finns om en produkt desto större är
sannolikhet att en konsument bestämmer sig för att köpa denna, detsamma gäller recensioner
och betyg om en återförsäljare eftersom ett högre betyg och positiva recensioner kan påverka
konsumentens val av återförsäljare.
Tabell 3: Studenternas sökande efter information, Procent
Män
Är det viktigt att det finns recensioner om återförsäljaren
(andel som svarar instämmer helt)
Respondenten söker själv runt bland olika återförsäljare
efter information (andel som svarar instämmer helt)
Respondenten besöker bloggar för information (andel som
svarar instämmer ej)
Respondenten besöker sociala nätverk och forum t.ex.
Facebook, Instagram eller Flashback i sökandet av
information om en vara (andel som svara instämmer ej)
N=

22

33

Kvinnor
41

Totalt
39

66

56

59

93

53

65

60

33

41

15

39

54

Av tabell 3 framgår att 33% av männen respektive 41% av kvinnorna instämmer helt till att det
är viktigt att det finns recensioner angående en återförsäljare. Detta kan tolkas som att
recensioner och kommentarer angående en återförsäljare medför att studenten vet att även andra
människor har köpt sina varor via samma leverantör. Forskning visar även att konsumenter ofta
söker efter information i form av exempelvis tekniska aspekter, detta för att senare inte ångra
att en specifik produkt har köpts. Hedlund och Nilsson (2008) menar bland annat att
konsumenter finner ett behov att finna information angående en produkt eftersom det finns en
faktor angående intresse som spelar in på i hur hög grad som konsumenter faktiskt söker efter
information. Är intresset exempelvis högt behöver inte konsumenten söka efter information till
lika hög grad eftersom informationen lagras enklare (Hedlund & Nilsson, 2008). Forskarna
menar även att konsumenten kan bestämma sig för att söka information på egen hand om inte
den information som konsumenten kunnat ta del av är nog i dess mening (Hedlund & Nilsson,
2008). Eftersom intressen skiljer sig åt mellan individer, kan det som uppfattas som negativt
angående en produkt hos en person inte göra det hos en annan person. Detta kan till exempel
jämföras med då en person vill köpa sig en ny mobiltelefon. Då mobiltelefoner har många olika
tekniska specifikationer, bland annat kamera, minne, batteritid och skärmupplösning, kan detta
kopplas ihop med vad Hedlund och Nilsson (2008) diskuterar angående information och
intressen. Då studenten söker efter tekniska specifikationer som stämmer överens med dennes
egna preferenser så kan denna använda sig av sociala nätverk, vilket dock kan medföra att
konsumenten finner negativ information angående produkten eftersom de specifikationer som
andra söker efter i en produkt inte finns där. Detta kan leda till att konsumenten i fråga inte
väljer att köpa produkten, utan istället bestämmer sig för att söka sig vidare bland andra
produkter.
I denna enkät tillfrågades därför respondenterna om hur de gick tillväga för att finna information
om de produkter som de ämnat köpa, vilket framgår i tabell 3.
Resultatet visar att det vanligaste sättet att skaffa sig information är att själv söka bland olika
återförsäljare för att finna information om den produkt de tänkt köpa, vilket påvisas då 59% av
respondenterna instämmer helt till att detta är det sätt de söker efter information på. Däremot
var det två andra sätt som många av respondenterna inte instämde till, vilket var användning
utav bloggar samt sociala nätverk i sökandet efter information.
I tabell 3 framgår att 65% respektive 41% av respondenterna inte använder sig av bloggar
respektive sociala nätverk, så som Facebook eller nätforum som Flashback, som
informationsportal. Däremot visar det sig att det är lägre sannolikhet att män använder sig av
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bloggar och sociala nätverk än att kvinnor gör detta. Detta kan möjligtvis ha att göra med att
fler kvinnor besöker bloggar och sociala nätverk mer frekvent än män gör. Varför studenter
väljer att inte söka efter information via dessa två plattformar kan även bero på att studenterna
inte litar på att den information och fakta som användarna på respektive två plattformar
presenterar, är äkta. Bloggar kan exempelvis användas av en del leverantörer för att presentera
sin produkt för nya grupper av människor, dock kan dessa vara betalda samarbeten mellan
bloggaren och leverantören vilket kan påverka hur subjektiv informationen som presenteras är.
Samtidigt är det även svårt att veta om personen som skriver på sociala nätverk vet vad de pratar
om, då mycket av det som skrivs är utifrån deras egna erfarenheter. Eftersom människor är olika
i vad de tycker är viktigt och i dess intressen, kan det därför vara svårt för en person att bedöma
att den fakta som lyfts fram utav andra användare på sociala nätverk är relevant, vilket är viktigt
enligt Chen och Dubinsky (2003) då de menar att irrelevant information kan vara
energikrävande.

5.4 Reklam
Inom handeln är reklam viktig för återförsäljaren då detta hjälper denne att nå ut till sina kunder
med exempelvis information om nyinkomna produkter och erbjudanden. Detta förekommer
fortfarande, däremot förkommer det på nya sätt i och med digitaliseringens intåg. Idag använder
sig företag av digital reklam samt nyhetsbrev som kunden själv kan välja att ta del av. Att
erbjudas reklam för vissa produkter, utifrån tidigare sök-mönster på internet, kan dock ge en
känsla av att vara övervakad och skulle kunna jämföras med det som Foucault (2003) beskriver
att fångarna upplever. Av tabell 4 nedan framgår respondenternas syn på detta.
Tabell 4. Studenters åsikter angående ’cookies’. Procent
Män
Känner sig övervakad (andel som svarar instämmer helt)
20
Fortsätter inte söka efter varor på en hemsida där ’cookies’
53
måste godkännas (andel som svarar instämmer ej)
Sannolikheten för impulsköp ökar (andel som svarar
80
instämmer ej)
N=
15

Kvinnor
31
69

Totalt
28
65

46

56

39

54

Tabell 4 visar att 20% av männen respektive 31% av kvinnorna instämmer helt att en känsla av
övervakning infinner sig på grund av ’cookies’. Detta upplevs däremot inte vara ett problem
bland respondenterna, eftersom mer än hälften av dessa instämmer ej till att de skulle avsluta
sitt sökande av en produkt om hemsidan tvingar konsumenten till att godkänna användandet av
’cookies’. Slutligen går det att se att studenterna menar att ’cookies’ inte ökar sannolikheten till
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att de skulle köpa en produkt på impuls, dock är sannolikheten att handla på impuls högre bland
kvinnor, vilket kan betyda att studenterna inte köper produkter på impuls utan istället köper de
produkter de har planerat att köpa.

5.5 Konsumtion
Som Sundström et al. (2019) beskrev så handlade en del av deras respondenter sina varor på
grund av att de kände sig uttråkade, vilket går i linje med hur Bocock & Thompson (1992)
menar att konsumtion kan användas som en typ av ”botemedel” när konsumenten känner sig
nedstämd. Bland studenterna visade det sig däremot att nästan hälften svarade att de ej
instämmer till att de oftare konsumerar då de är uttråkade, vilket kan betyda att studenterna
menar att det finns bättre saker och göra då de känner sig uttråkade, exempelvis att träna, läsa
eller se en film. Även om det har blivit allt enklare för människor att handla varor via internet,
väljer majoriteten av respondenterna i denna undersökning att inte handla sina varor när de åker
kollektivtrafik, är med vänner eller sitter på ett fik utan gör det oftast hemifrån.

5.5.1 Viktiga förutsättningar vid köp av varor via internet
Som tidigare nämnts är den viktigaste faktorn när respondenterna handlar via internet att
återförsäljaren erbjuder säker betalning för konsumenten ska känna tillit till denne. Det finns
ytterligare tre andra faktorer som respondenterna finner viktiga i samband med deras val av
återförsäljare, vilket presenteras i tabell 5 nedan.

Tabell 5: Viktiga faktorer vid köp över internet, Procent
Återförsäljaren har fria returer (andel som svarar instämmer
helt)
Återförsäljaren har gratis frakt (andel som svarar instämmer
helt)
Återförsäljaren har ett stort utbud (andel som svarar
instämmer helt)
N=

Män
27

Kvinnor
48

Totalt
43

27

46

41

27

46

41

15

39

54

I Tabell 5 kan vi se att 27% män och 48% kvinnor svarat att de instämmer helt till att fria returer
är viktigt för dem när de köper varor via internet. Varför det är sådana skillnader mellan könen
kan betyda att de manliga respondenterna inte skickar tillbaka vad de har beställt i lika hög
utsträckning, vilket medför att behovet av fria returer minskar. Detta kan jämföras med hur
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Oghazi et al. (2018) menar att fria returer är gynnsam för återförsäljaren, detta då de menar att
återförsäljarens val att erbjuda fria returer ökar sannolikheten att kunderna handlar via dem.
Exempelvis kan detta medföra att kunden presenterar webbsidan för sina vänner och familj och
på så sätt kommer återförsäljaren få fler kunder eftersom de nya kunderna vidare presenterar
webbplatsen för sina vänner. Att respondenterna tycker att fria returer är viktigt för dem i deras
val av återförsäljare skulle även kunna vara att detta gör det enklare för respondenterna att köpa
varor med möjligheten att pröva dessa och sedan skicka tillbaka dem om det inte passar deras
stil. Bocock och Thompson (1992) menar bland annat att män och kvinnor konsumerar för att
visa upp vem de är, vilket mångt och mycket bygger på stil, till exempel vilka kläder personen
bär.
En del återförsäljare erbjuder även sina kunder gratis frakt om de handlar över en viss summa
samtidigt som andra bjuder på frakten helt och hållet. Som tabellen visar så är gratis frakt viktigt
för respondenterna när de köper varor via internet då 40% instämmer helt till detta, anledningen
till detta kan tolkas som att studenterna bedömer att det är ogynnsamt att beställa en produkt
om de måste betala för frakten och sedan riskera att behöva skicka tillbaka denna. Sedan är
även återförsäljarens utbud viktigt för respondenterna, vilket skulle kunna ha och göra med
samma anledningar som fria returer pekar på, nämligen möjligheten till att pröva fler stilar och
skicka tillbaka det som inte passar individens stil. Ett större utbud kan även öka studentens
valmöjligheter av varor som stämmer överens med deras preferenser, exempelvis möjligheten
att söka efter produkter via webbsidor utanför Sverige, vilket skulle kunna vara begränsat om
konsumenten handlar i butik eftersom dessa har ett begränsat utbud.
Utifrån Baumans (2002) syn på individualiseringen så hjälper dessa faktorer studenten att
framhäva sig själv då han menar att människan idag måste leva som den klass eller grupp som
denne vill likna sig med. Genom dessa faktorer kan då studenten prova sig fram mellan olika
stilar i form av exempelvis kläder, böcker eller musik och på så sätt finna den grupp som
studenten kan likna sig vid. Bocock och Thompson (2002) är på liknande spår då även dessa
två menar att konsumenten, i detta fall studenten, kan bygga upp en fasad och skapa sig en
identitet, inte bara en personlig utan även en kollektiv identitet som de delar med fler människor
i dess närhet.

5.5.2 Studenter och inköp via internet
Som Larsson (2017) skriver, har handeln över internet ökat de senaste fem åren där
elektronikvaror (21%) är det som konsumeras mest, tätt följt av kläder, skor och accessoarer
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(20%). Bland respondenterna i denna studie, finner 35% att de instämmer helt till att de handlar
i större utsträckning idag än vad de gjorde för fem år sedan. Respondenterna menar däremot att
e-handeln inte har lett till att de konsumerar mer av något idag jämfört med innan e-handeln.
Exempelvis har konsumtion av elektronikvaror via internet inte ökat, i och med e-handeln,
menar 70% av respondenterna, vilket vi kan se i tabellen nedan.
Tabell 6. Ökning i konsumtion av varor via internet, Procent
Elektronikvaror (andel som svarar instämmer ej)
Kläder och accessoarer (andel som svarar instämmer ej)
Skor (andel som svarar instämmer ej)
Böcker (andel som svarar instämmer ej)
Tv-spel/Dataspel (andel som svarar instämmer ej)
Brädspel (andel som svarar instämmer ej)

Män
47
53
67
47
33
73
N=
15

Kvinnor
79
33
62
59
76
92
39

Totalt
70
39
63
56
65
87
54

Tabell 6 visar att 39% av samtliga respondenter instämmer ej till att de köper mer kläder och
accessoarer nu än tidigare. När det gäller inköp av skor är det än mer tydligt att respondenterna
inte köper dessa i större utsträckning nu än innan e-handeln, då 63% av respondenterna
instämmer ej till att konsumtionen har ökat. Detta gäller även böcker, Tv-spel/dataspel och
brädspel då studenterna även här menar att de inte konsumerar mer av dessa typer av produkter
i samband med möjligheten att handla sådana via internet. Däremot då vi ser till konsumtion av
Tv-spel/Dataspel så är det betydligt färre män (33%) som bedömer att de inte handlar mer av
detta jämfört med kvinnor (76%). Detta kan tolkas som att det är fler män än kvinnor i studien
som spelar sådana typer av spel och därför medför detta att andelen män, som bedömer att de
inte köper Tv-spel/Dataspel i större utsträckning idag än innan e-handeln, är lägre. Av dessa tre
sistnämnda kategorier menar däremot studenterna att de handlar mer böcker än vad de handlar
brädspel eller dataspel, vilket kan bero på att studenterna behöver beställa sin studentlitteratur
via internet.

5.6 Handel i butik istället för internet
Som enkäten visar, handlar studenterna i större utsträckning sina varor i butik än via internet
(se Tabell 1) och enligt enkätsvaren respondenterna gav är det tre anledningar som bidrar till
detta.
Tabell 7. Viktiga faktorer vid köp i butik, Procent
Möjligheten att testa varan innan köp (andel som svarar
instämmer helt)
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Män
46

Kvinnor
66

Totalt
61

Stöttande av lokala butiker (andel som svarar instämmer
helt)
Behöver inte vänta på varan (andel som svarar instämmer
helt)
N=

27

56

48

40

64

57

15

39

54

Av tabell 7 framgår att möjligheten till att testa en produkt innan köp är den viktigaste faktorn
till att konsumenten väljer att köpa produkten i butik, vilket visar sig vara viktigt både för män
och kvinnor. Det skiljer dock 20% mellan de bägge könen vilket kan tyda på att kvinnor i högre
utsträckning vill pröva produkten innan de köper denna än vad männen vill. Andelen kvinnor
är även högre gällande att värna om de lokala butiker jämfört med andelen män vilket framgår
i tabell 7 och kan tolkas som att kvinnorna i studien tycker, i högre utsträckning än männen, att
butikerna är värdefulla för samhället. Den tredje och sista viktiga anledningen till att
respondenterna föredrar att handla i butik är att de inte behöver vänta på den produkt som de
har beställt, vilket 57% instämmer helt till. Även här är andelen som instämmer helt högre bland
kvinnor jämfört med män vilket kan tolkas som att kvinnor inte finner ett behov av att beställa
en produkt för att sedan vänta på den, utan istället köper denna i butik där de får hem produkten
samma dag.
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6 Diskussion
I detta kapitel besvaras de forskningsfrågor som har undersökts i denna studie, samt en
slutdiskussion där en återkoppling till syftet samt vad studien kan bidra med till framtida
forskning kommer att presenteras.

6.1 Butik eller internet?
Resultatet visar på att respondenterna handlar sina varor i butik i större utsträckning än via
internet. Bidragande faktorer till att respondenterna väljer att köpa sina varor i butik är till
största del på grund av att de har möjlighet att testa produkten innan de köper den. Andra
faktorer som bidrar är att de vill stötta sina lokala butiker samt att de inte behöver vänta på
varan då de köper den. Däremot är möjligheten till att betala med kontanter inte en faktor som
bidrar till att de föredrar att köpa sina varor i butik.
När det gäller handel över internet menar däremot många av respondenterna att bidragande
faktorer är att det är bekvämt, de sparar tid och möjligheten till att köpa produkter som inte
finns i butiker nära dem.

6.2 Viktiga faktorer vid handel via internet
För respondenter är det viktigt att återförsäljaren att dess webbplats har ett seriöst utseende, att
säker betalning aktivt och tydligt påvisas samt att de har ett stort utbud att välja mellan.
Studenterna menar även att det är viktigt att återförsäljaren har fri frakt och fria returer samtidigt
som nedsatta priser är relativt viktigt bland respondenterna, dock inte ett måste. För att
respondenterna ska lita på leverantören menar de även att det är viktigt att de erbjuder det
betalsätt som respondenten vill använda sig av samt att leverantören har snabb leverans av sina
varor.

6.3 ’Cookies’, tillit och information
Studenterna menar dock att ’cookies’ inte bidrar till impulsköp eller att de minskar sitt sökande
efter varor på internet. De tycker även att ’cookies’ inte är något som påverkar deras
användande av e-handel, detta då majoriteten av respondenterna svarat att de skulle fortsätta att
söka efter varor och tjänster via olika webbutiker även om återförsäljaren mer eller mindre
tvingar respondenten till att godkänna att återförsäljarens användande av ’cookies’. Bland
majoriteten av studenterna visar det sig att tillit till återförsäljaren är viktigt, där faktorer som
fria returer och säker betalning är mycket viktiga för studenten. När det gäller
informationssökning så föredrar studenter dock att söka efter information på egen hand, vilket
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kan bero på att studenten är mer säker på att informationen som den tar del av är äkta. Att ta del
av sanningsenlig information kan även vara anledningen till att studenter inte använder sig av
sociala nätverk som Flashback, detta eftersom informationen som kommer från sådana nätverk
inte alltid stämmer överens med hur produkten faktiskt fungerar.

6.4 Konsumtion och köpesvanor
Enkätensvaren visar att studenternas konsumtionsvanor inte har förändrats i och med e-handeln
då de menar att de inte konsumerar en större mängd av diverse produkter, exempelvis kläder
och skor, nu än tidigare. Detta kan betyda att studenterna anser att internet inte har någon
inverkan på konsumtionen eftersom det är svårt att se sig själv i en produkt utan att prova den
innan och på så sätt kunna bilda en uppfattning om de är något de vill ha. En annan bidragande
faktor kan även vara svårigheter i val av storlek eftersom storlekar inte alltid följer samma mått,
detta då storleken hos ett märke inte är densamma hos ett annat märke. Detta kan då även
medföra att studenterna anser att det är bortkastad tid att utföra en beställning av exempelvis
skor via internet, eftersom de sedan måste skicka tillbaka dessa om de inte passar. Detta kan då
leda till att studenten är mer villig att besöka en butik för att på så sätt kunna testa den produkt
studenten är intresserad av och även få rätt storlek.

6.5 Slutdiskussion
Många forskare inom samma forskningsområde menar att tilliten till återförsäljaren är det som
avgör om en konsument bestämmer sig för att handla via internet då detta medför en lägre
känsla av risktagande hos individen. Forskning visar även att den stigande användningen av ehandeln medfört negativa trender som kan påverka tilliten till återförsäljaren, detta då
nätbedrägerier har blivit allt vanligare (Östgren, 2015). I denna studie visar det sig att studenter
oftast handlar sina varor via internet då de sitter hemma och mer eller mindre aldrig då de sitter
på ett fik eller åker kollektivtrafik. Varför respondenterna inte väljer att utföra beställningar
exempelvis när de åker kollektivtrafik kan betyda att studenterna menar att det är riskfyllt,
eftersom detta kan observeras av en utomstående. En person kan exempelvis sitta bakom
individen och observera när denne skriver in sitt personnummer eller sina kortuppgifter och
därefter använda dessa i eget syfte. Vilket kan jämföras med Östgren (2015), då han menar att
de vanligaste bedrägeribrotten över internet sker på grund av att konsumentens kortuppgifter
blir stulna, vilket är hög risk att utsätta sig för om, i detta fall, studenten handlar över internet
på exempelvis bussen. Varför studenter väljer att handla hemifrån kan även vara en fråga om
bekvämlighet då studenten kan finna en trygghet i att sitta i sitt eget hem, vilket även skulle
kunna medföra ett större lugn. Det finns däremot de studenter som även handlar varor via
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internet då de åker kollektivt, vilket kan bero på möjligheten att betala via faktura. Detta leder
till att personen inte behöver skriva in sina kortuppgifter och på så sätt minskar detta risken för
att få sina uppgifter stulna.
En del återförsäljare erbjuder fri frakt om konsumenten handlar för en viss summa pengar, dock
vill inte studenterna betala extra mycket för att komma upp till den summa som medför att de
får frakten betald. Varför fri frakt är en viktig faktor enligt studenterna skulle då kunna vara att
de finner det som ogynnsamt att köpa en produkt där kostnaden blir densamma som i butik om
de måste betala förfrakten. Studenten skulle även kunna se det som dumt att betala för en extra
produkt bara för att nå den summa som medför fri frakt, eftersom om summan för fri frakt skulle
vara exempelvis 700 kronor och studenten köper en produkt för 699 kronor skulle summan
kunna bli högre än om studenten valt att betala för frakten. Gällande fria returer skulle det kunna
tolkas från studentens sida att detta möjliggör för denne att pröva sig fram mellan olika stilar
och på så sätt skapa sig själv. Vilket kan jämföras med vad Bauman (2002) menar är viktigt i
och med det individualiserade samhälle vi lever i samt Goffmans (2014) teori om att människor
känner ett behov av att klättra på samhällsstegen genom att framhäva oss själva på bästa sätt,
detta genom att skaffa oss rätt ”rekvisita” i form av exempelvis kläder. Detta möjliggörs genom
att studenten kan köpa hem en produkt, till exempel kläder och skor, och sedan prova dessa för
att se om de stämmer överens med den stil som passar dem. Om detta inte skulle vara fallet
skulle studenten ha möjligheten att skicka tillbaka sina varor till återförsäljaren och få pengarna
tillbaka, utan att detta skadar studentens ekonomi. Att konsumera produkter som framhäver
individens stil går även i linje med vad Bocock och Thompson (1992) menar då deras teori
bygger på att män och kvinnor köper produkter för att visa vem de är och på så sätt upprätthålla
denna fasad. Detta kan exempelvis vara att bygga upp en stil som stämmer överens med en
större grupp som individen delar stil med (Bocock & Thompson, 1992), vilket även skulle
kunna orsaka en känsla av utanförskap från studentens sida om denne inte har liknande saker
som den grupp den tillhör, exempelvis en dator att skriva på.
Några studenter ansåg dock att de väljer att köpa sina varor via internet eftersom det finns större
möjligheter att få en produkt billigare den vägen än genom att köpa produkten i butik. Dessa
studenter menar att en del butiker har rabattkuponger som fungerar i deras webbutiker och inte
i dess fysiska butiker. Detta medför då att studenter inte har samma möjlighet att använda sig
av den studentrabatt återförsäljaren bidrar med, vilket i sin tur kan medföra att studenten har
möjligheten att både testa produkten samt få denna till ett billigare pris via internet än i butik.
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Vid köp av en del produkter kan det vara svårt att veta om en specifik modell är den modell
som individen själv föredrar, vilket medför att det blir allt viktigare för individen att pröva
produkten innan. Detta skulle kunna ses ur en ekonomisk aspekt, eftersom inte alla studenter
har ett jobb på sidan av sina studier kan väntan på pengar, vid retur av de varor individen köpt,
medföra en otrygghet i sin ekonomiska situation. Detta kan då göra att möjligheten till att
enklare utföra ett återköp är en faktor som är bidragande till att allt fler studenter väljer att
istället handla i butik, eftersom det går fortare för studenten att få tillbaka sina pengar då de inte
behöver vänta på att produkterna ska fraktas tillbaka till återförsäljaren. Däremot var inte
möjligheten att betala med kontanter en bidragande faktor till att studenten handlar i butik,
vilket kan tolkas som att allt fler människor väljer att betala med kort eller via faktura. Allt fler
butiker väljer även att inte ta emot kontanter då detta kan medföra en risk av att butiken blir
utsatt för rån, vilket även kan vara en orsak till att studenterna inte ser möjligheten till att betala
med kontanter som en bidragande faktor.

6.5.1 Skillnader bland män och kvinnor i avseende på handel via internet
Bocock och Thompson (1992) diskuterar att både män och kvinnor konsumerar för att visa upp
vem de är, detta genom att exempelvis bära specifika kläder och märken. I denna studie framgår
bland annat att kvinnor tycker att det är viktigare att de lokala butikerna stödjs än vad män
tycker. Detta kan tolkas som att de kvinnor som deltagit i studien bedömer att det är viktigt att
samhället värnar om butikerna eftersom om dessa försvinner kan även gatorna bli tomma då
det finns färre anledningar för människor att ta sig inte till handelsområden då det inte finns
butiker. Vid köp av varor via internet är även andelen kvinnor högre gällande att viktiga faktorer
som gratis frakt, fria returer samt ett stort utbud av varor erbjuds av återförsäljaren. Detta kan
betyda att kvinnor till större grad har i åtanke att den produkt de planerar köpa inte kanske
passar deras stil och därför bedömer det som dumt att beställa denna via internet om de måste
betala både för frakten, för att få produkten till sig, och sedan betala returneringen.
Tillit till leverantören är däremot den faktor som varit viktigast inom mängder av forskning
gällande handel över internet, där ett seriöst utseende på webbsidan är en aspekt som ökar
tilliten till webbplatsen. Detta har även varit fallet i denna undersökning där det dock skilde sig
åt mellan män och kvinnor, då andelen män tyckte att det var mindre viktigt. Varför det är en
färre andel män jämfört med kvinnor som bedömer att ett seriöst utseende är viktigt för tillit
kan betyda att män är villiga att ta större risker vid köp av den produkt de vill ha. Detta skulle
även kunna vara i linje med Kim et al. (2008) punkt erfarenhetsbaserad, detta då männen i
denna undersökning kan tolkas som att de har god erfarenhet av att handla via internet och
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därmed inte känner sig osäkra över vad som skulle kunna hända och därmed blir mer
risktagande. Det skulle även kunna vara orsaken till att männen i undersökningen även inte
tycker sig lita på leverantören till lika hög grad som kvinnorna.
Vid sökande efter information väljer däremot fler kvinnor än män att använda sig av bloggar
och sociala nätverk, vilket kan betyda att kvinnor besöker dessa två mer frekvent jämfört med
män. Det som skrivs på sociala nätverk är ofta även personlighetsbaserat eftersom den som
kommenterar har sina egna preferenser gällande produkter inom en viss kategori, exempelvis
hemelektronik. Detta kan då vara negativt för, i detta fall, studenten och återförsäljaren då den
förstnämnda blir utan en produkt denne velat köpa och den sistnämnde tappar en kund.

6.5.2 Förslag till framtida forskning
6.5.2.1

Förslag ett: Hellre butiker än internet

Då det i denna undersökning har visat sig att studenter oftare handlar sina varor i butik än de
gör via nätet så är det möjligt att se att det finns mängder av forskning att göra inom detta
forskningsområde. Det skulle därför vara intressant att göra en kvalitativ studie angående
varför studenter föredrar att handla sina varor i butik eller via internet, för att få en djupare
förståelse i vad det är som bidrar till att de föredrar det ena eller det andra, samt varför de
faktorer som de bedömer vara viktiga faktiskt är viktiga.
6.5.2.2

Förslag två: E-handel utifrån butikers perspektiv

Det skulle även vara intressant att utföra en studie där butikshandeln står i centrum, detta
genom att fråga butiksägare hur de tänker att e-handeln skulle kunna eller hur den har
påverkat deras butiker. Samtidigt som det skulle vara intressant att utföra en studie som utgår
ifrån den ökande trenden av nätbedrägerier, detta då det allt oftare sker olika typer av
nätbedrägerier, bland annat i form av de mejl som skickas ut till människor med avsikt att lura
dessa på pengar.
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