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Online consumer behavior of today is different than just a few years ago, this because both the 
e-commerce and the Internet tend to develop constantly and our buying behavior and preferences 
are changing over time. The technological development are causing our consumer behavior 
within e-commerce to change rapidly, which makes constant  analysis of the consumer behavior a 
key factor to succeed within e-commerce.

This study  aims to examine the online behavior of the slightly younger female consumer, 
between 25-34 years, today. Flow is a used concept to analyze consumer behavior and has been 
proved to affect both attitudes and intentions in virtual environments as for instance e-commerce. 
Many definitions of the concept indicate a complexity and that the state of flow tends to change 
and grow in line with the development. Flow is conceptualized in this study  in the categories 
concentration, enjoyment and distorted time perception, where we examine how these affect the 
perceived usefulness of websites and the perceived behavioral control of consumers, and we 
focused on consumer behavior in terms of impulse buying and cart  abandonment, as we wish to 
analyze if these behaviors are affected of the flow condition. 

Through a questionnaire survey with female students from Swedish Universities we got the 
results that flow in the form of enjoyment and distorted time perception increases impulse 
buying, while concentration has no impact on the consumer’s impulsiveness. Our analysis shows 
no connection that the experience of the state of flow should lead to less cart abandonment. We 
can conclude that the state of flow neither affect how the consumer perceive usefulness of a 
website nor if they  experience higher perceived behavioral control. We also point out that neither 
perceived usefulness nor control can explain the reason for impulse buying and why consumers 
tend to abandon their cart.   

Some of our results are the contrary to previous studies on the field but at the same time confirm 
other research findings, which further enhances the complexity  of the subject. We recommend 
continued research of primarily concentration and its effect on consumer behavior. According to 
both our research and previous ones, many consumers tend to abandon their cart which is not a 
desirable behavior viewed from the perspective of the selling company. For that reason we 
believe that further research in the field of cart abandonment would be interesting as we think it 
would help companies within e-commerce to reduce the proportion of the consumers cart 
abandonment.
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Dagens konsumentbeteende online skiljer sig åt från hur det såg ut för bara några år sedan, något 
som kan förklaras av att  både e-handel och Internet ständigt utvecklas och vårt  köpbeteende och 
våra preferenser tenderar att förändras över tid. Den tekniska utvecklingen gör att 
konsumentbeteendet inom e-handel tenderar att växla snabbt vilket gör kontinuerlig analys av 
konsumentbeteende till en nyckelfaktor för att lyckas inom e-handel. 

Studien syftar till att undersöka det något yngre kvinnliga segmentets, i åldern 25-34 år, 
konsumentbeteende inom e-handel idag. Flow är ett använt begrepp för analys av 
konsumentbeteende och har visat  sig påverka både attityder och avsikter avsevärt inom virtuella 
miljöer som exempelvis e-handel. Flera definitioner på begreppet tyder på en viss komplexitet 
och att  tillståndet tenderar att förändras och växa i takt med utvecklingen. I studien 
konceptualiseras flow i kategorierna koncentration, njutning och förvrängd tidsuppfattning, där vi 
undersöker hur de påverkar webbsajters användarvänlighet och konsumentens upplevda 
beteendekontroll, och vi fokuserar på konsumentbeteende online i form av impulsköp och 
avbrutna köp då vi önskar analysera om beteendena påverkas av ett flow-tillstånd. 

Via en enkätundersökning med kvinnliga studenter från svenska universitet visar våra resultat att 
flow i form av njutning och förvrängd tidsuppfattning ökar impulsköp, medan 
koncentrationsnivån inte har någon påverkan på konsumentens impulsivitet. Våra analyser visar 
heller inget samband att  upplevelsen av flow-tillståndet skulle leda till färre avbrutna köp. Vi kan 
dra slutsatsen att  flow-tillståndet varken påverkar om konsumenten upplever webbsajter som 
användarvänliga eller huruvida de upplever ökad beteendekontroll. Vi kan också konstatera att 
varken upplevd användarvänlighet eller kontroll kan förklara orsaken till impulsköp och varför 
konsumenten tenderar att avbryta köp. 

En del av våra resultat strider mot tidigare forskning på området samtidigt som de bekräftar andra 
tidigare forskningsresultat, vilket ytterligare förstärker ämnets komplexitet. Vi rekommenderar 
fortsatt  forskning av främst koncentration och dess påverkan på konsumentbeteende. Många 
konsumenter tenderar enligt både vår undersökning och tidigare forskning att avbryta köp online, 
vilket inte är ett önskvärt beteende sett ur det säljande företagets perspektiv. Därför anser vi att 
vidare forskning gällande avbrutna köp vore intressant då vi tror att det kan hjälpa e-
handelsföretag att minska andelen av konsumenternas avbrutna köp.

Nyckelord: Konsumentbeteende online, e-handel, flow
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1. Inledning

Dagens konsumentbeteende skiljer sig åt från hur det såg ut  för bara några år sedan, något som 
kan förklaras av att e-handel och Internet ständigt utvecklas och vårt köpbeteende och våra 
preferenser tenderar att  förändras över tid. Studien syftar till att undersöka det något yngre 
segmentets, i åldern 25-34 år, konsumentbeteende inom e-handel idag. Vår studies syfte 
baseras på e-handelsföretaget  Halens pågående förändring där de bland annat försöker bredda sin 
målgrupp. Rapporten inleds med en introduktion där vi beskriver e-handel idag följt av ett 
bakgrundskapitel som tar upp tidigare forskning kring konsumentbeteende online och en 
problemdiskussion som leder fram till syfte och problemformulering. I första kapitlet finns även 
en kort  presentation av Halens. Rapportens andra kapitel utgörs av en litteraturstudie i form av 
teoretisk referensram följt av ett kapitel där studiens metod beskrivs. Därefter följer en 
resultatdel, diskussion och slutsats. Vi tar upp studiens teoretiska bidrag samt ger förslag till 
fortsatt forskning. Rapportens sista kapitel utgörs av bilagor där intervjumaterial, 
undersökningens enkät och samtliga tabeller finns representerade. 

1.1 Introduktion e-handel

E-handel har idag blivit en självklar försäljningskanal för många företag och den svenska 
distanshandeln omsatte 31,6 miljarder under 2012 vilket är en ökning med 14 % jämfört  med 
2011. Dock utgör distanshandeln bara cirka 6 % av den totala detaljhandelns omsättning 
(Mossberg, Ogvall & Larsson 2013). Det beror på att det  endast är vissa branscher som ligger i 
framkant vad gäller användning av e-handel vilket  visar att marknaden är ung och att det finns 
många områden som fortfarande kan utvecklas. Det förutspås att e-handeln kommer fortsätta att 
ta marknadsandelar från den traditionella handeln och öka kraftigt de närmaste åren (Svensk 
Handel 2011).
                                
Tillväxten beror till stor del på den tekniska utvecklingen och att  det numera är enklare att handla 
online än vad det har varit  tidigare. Tekniken har gjort  att  e-handelsköp alltid finns tillgängligt via 
dator, mobil eller läsplatta. Av alla e-handelsanvändare äger 70 % en smartphone, men endast 
13 % har genomfört ett mobilköp. Många företag tror däremot att mobilhandeln kommer öka 
stadigt och 17 % av företagen har redan anpassat sin webbshop för smartphones medan 
ytterligare cirka 30 % uppger att de kommer göra det under 2013 (Mossberg, Ogvall & Larsson 
2012). Mossberg, Ogvall och Larsson (2012) visar med sin undersökning att nästan hälften av 
respondenterna idag upplever ökad säkerhet vid e-handelsköp. Det som ökar säkerheten för 
kunden är bland annat känt varumärke, flera betalningsmöjligheter, tydliga kontaktuppgifter och 
kända partners som Visa och Paypal (ibid).

Distanshandeln har blivit  en mer naturlig del av den totala konsumtionen i Sverige tack vare det 
stora och varierande utbudet (Posten AB 2010). 
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Postens undersökning (2010) visar att 75 % har handlat via distanshandel någon gång och 
tillväxten förklaras av att befintliga e-handelskonsumenter numera handlar oftare och vågar köpa 
dyrare varor online tack vare ökad säkerhet och större utbud i e-handeln. Nästan 80 % av alla 
distansköp sker via Internet där kläder och skor är den kategori det köps mest av. Kvinnor handlar 
kläder och skor i större utsträckning än män och ålderskategorin 15-29 år handlar allra mest, tätt 
följt  av 30-49 åringarna (ibid). I postens undersökning (2010) anger kvinnor att de främsta 
anledningarna till att handla via e-handel jämfört med i fysisk butik är bekvämligheten, billigare 
pris, flexibilitet och tidsbesparande.

Dagens stora utbud inom e-handel har skapat hård konkurrens där goda kundrelationer är en 
viktig aspekt då konkurrenterna endast är ett klick bort. För att få lojala kunder är det som e-
handelsföretag viktigt att kunna leverera kundupplevelse och traditionell kundservice i form av 
leveranssäkerhet och kundtjänst samt förstå konsumentens tidigare erfarenhet, känslor och 
beteende (Novak, Hoffman & Yung 2000; Svensk Handel 2011). Den tekniska utvecklingen gör 
att  konsumentbeteendet inom e-handel tenderar att  växla snabbt, vilket gör kontinuerlig 
analysering av konsumentbeteende till en nyckelfaktor för att lyckas inom e-handel (Hernández, 
Jiménez & Martín 2008; Liao, Palvia & Lin 2010).

1.2 Konsumentbeteende online

Tidigare forskning inom e-handel och konsumentbeteende online belyser framförallt viktiga 
attribut och kvaliteten på en hemsida där främst impulsköp, avbrutna köp och flow-upplevelser 
diskuteras. Mängden forskning kring konsumentbeteende online visar att det är ett aktuellt och 
omdiskuterat ämne inom e-handelsbranschen.

1.2.1 Impulsköp

Impulsköp beskrivs av Huang och Kuo (2012) som ett oplanerat beteende med oemotståndlig lust 
att  köpa något. Wells, Parboteeah och Valacich (2011) förklarar impulsivitet som ett tillstånd som 
kan beskrivas som komplext, plötsligt, oemotståndligt och bestående. Impulsköp  sker oftare 
online än i fysisk butik där den yngre konsumenten i större utsträckning är mer impulsiv än den 
äldre. Kunden som ser shopping som ett nöje och värderar materialism är i större utsträckning 
också mer impulsiv än den målmedvetna kunden (Huang & Kuo 2012; Wells, Parboteeah & 
Valacich 2011). Känslomässiga faktorer tenderar att öka impulsiviteten online och nivån av 
engagemang kan påverka köpbeslutet. Tillfällig sinnesstämning och webbsajtens kvalitet 
påverkar starkt impulsköpbeteendet där bra humör och hög kvalitet  ökar chansen för impulsköp 
medan dåligt humör och låg kvalitet verkar tvärtom (ibid). Tidsbegränsade erbjudanden och 
realisationer bidrar också till fler impulsköp och det gäller för företag att försöka locka och öka 
ingivelsen för kunden att handla (Huang & Kuo 2012).
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1.2.2 Avbrutna köp

Inom e-handel är avbrutna köp, ett  så kallat  icke-köpbeteende, vanligt förekommande vilket 
innebär att det  är viktigt för företag att försöka förstå vad det är som gör att kunden inte handlar 
(Kukar-Kinney & Close 2009). Begreppet icke-köpbeteende definieras av Kukar-Kinney och 
Close (2009) som konsumenternas placering av produkter i varukorgen utan att  slutföra köpet. 
Tidigare studier visar att hela 88 % någon gång har övergett sin varukorg utan att fullfölja köpet. 
Det finns två sorters kunder vid e-handelsköp, de som handlar för upplevelsen och nöjets skull, 
och de som handlar för att  nå ett mål, att köpa en viss produkt. Orsaken till att kunden lämnar sin 
varukorg beror sällan på att kunden är missnöjd med produkten, företaget eller webbsajten. 
Orsaker till att inte fullfölja köp kan istället vara att  kunden sparar produkter i en önskelista, 
bokmärker produkter, endast shoppar för nöjes skull, organiserar och rangordnar produkter, 
undersöker slutkostnad eller bestämmer sig för att köpa vid ett senare tillfälle (ibid). Enligt 
Kukar-Kinney och Close (2009) är det när varorna är placerade i varukorgen som kunden tar ett 
beslut om de ska fullfölja köpet eller inte, deras studie visar också att när kunden fyller i sina 
personliga uppgifter har de bestämt sig för att slutföra köpet.

1.2.3 Flow-upplevelse

För att försöka förklara konsumentbeteendet online menar Lee och Chen (2010) att begreppet 
flow kan användas. Hsu, Chang och Chen (2011) definierar flow som en psykologisk upplevelse 
av ett starkt  engagemang i en viss aktivitet och menar att  begreppet har blivit allt  vanligare inom 
Internetanvändning och onlineshopping. Vid upplevelsen av ett flow-tillstånd fokuserar personen 
enbart på aktiviteten vilket innebär hög koncentration, njutning och att känslan för 
tidsuppfattning minskar (Lee & Chen 2010; Hsu, Chang & Chen 2011). Enligt Hsu, Chang och 
Chen (2011) är flow-upplevelse inom e-handel en avgörande faktor för konsumentens upplevelse 
av en webbsajt. Tillståndet är starkt relaterat till beteende och attityd inom e-handel i form av 
köpavsikt, impulsköp och fortsatt användning av webbsajten. För att  framhäva kundens 
köpbeteende bör e-handelsföretag anpassa sin sajt i form av innehåll och layout på ett sätt som 
gör att chansen för att  kunderna ska uppleva flow ökar (Hsu, Chang & Chen 2011). Lee och Chen 
(2010) menar dock att det fortfarande finns bristande kunskap om begreppet då det är svårt att 
definiera, mäta och säkerställa i vilken utsträckning det faktiskt påverkar konsumentbeteende. 

1.2.4 Viktiga attribut

De vanligaste anledningarna till att e-handel föredras framför fysisk butik är enligt Punj (2011) 
och Sajjad, Shafi, Akhtar, Tahir och Rehman (2011) att det är tidsbesparande, bekvämligare, 
billigare samt lättare att hitta produkter som bäst  matchar kundens behov. Webbsajtens kvalitet är 
en viktig del av relationen mellan e-handelsföretag och kunden då nästan all kommunikation sker 
genom sajten (Song, Baker, Lee & Wetherbe, 2011). Song et al. (2011) visar därmed genom 
tidigare forskning att webbsajtens olika attribut spelar en kritisk roll för att kunna attrahera och 
tillfredsställa kundens behov.
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Genom tidigare forskning visar Chuang och Hu (2012) att  det finns vissa karaktäristiska 
funktioner som påverkar konsumenters uppfattning av en välfungerande e-handel mer än andra. 
En kartläggning av de funktioner som tas upp  i tidigare forskningsstudier visar att webbsajtens 
design, i form av lättnavigerad sajt och hög användbarhet, ofta är det som konsumenter 
värdesätter främst, tätt följt av säkerheten (Chuang & Hu 2012; Su 2007; Gelard & Negahdari 
2011; Song et al. 2011; Rhee, Riggins & Kim 2009; Kaihong 2012). Webbsajtens design påverkar 
upplevd användarvänlighet och tillfredsställelse, vilka är betydande faktorer i köpprocessen. För 
att  behålla kunder och öka köpfrekvensen bör e-handelsföretag därför försöka öka upplevelsen av  
faktorerna och underlätta köpprocessen (Liao, Palvia & Lim 2010). Jahankani (2009) påstår att 
kunder med lite erfarenhet av e-handel oftare upplever webbsajter som mindre användarvänliga 
än erfarna kunder och tenderar att endast använda Internet för att söka information om en produkt 
och inte till att genomföra ett köp. Hu, Tian, Liu, Liang och Gao (2012) förklarar att dagens stora 
utbud av produkter gör det  svårt för konsumenter att hitta de produkter som passar just deras 
smak och stil. De menar att så kallade filtrerade rekommendationer gör en webbsajt  mer 
användarvänlig då kunden genom länkar kan gå direkt till produkter som ”passar” dem (Hu et al. 
2012). Säkerheten på en webbsajt innebär att köpavsikten bland e-handelskonsumenter bestäms 
utifrån tillit och uppfattad risk gällande e-handelsköp (Kaihong 2012; Sajjad et al. 2011). Det är 
därför viktigt att e-handelsföretag försöker minska upplevelsen av risk och öka nivån av 
förtroende. Det är framförallt säkerheten vid genomförandet av betalningen som avgör om 
kunden kommer att slutföra ett köp påstår Jahankani (2009). Andra attribut  som också tas upp 
som påverkande faktorer gällande en bra webbsajt är bra kundservice, möjlighet till tydlig och 
fullständig information, lättöverskådlighet, köpprocessens tid, sajtens utbud, produktkvalitet samt 
företagets rykte (Chuang & Hu 2012; Su 2007; Gelard & Negahdari 2011; Song et al. 2011; 
Rhee, Riggins & Kim 2009; Kaihong 2012).

1.2.5 Individuellt beteende och karaktäristiska egenskaper 

Kunskap  om kunden och dess beteende är enligt Gelard och Negahdari (2011) en viktig aspekt 
och har alltid varit en förutsättning för ett lyckat och framgångsrikt e-handelsföretag. E-handelns 
tillväxt och hårda konkurrens har gett konsumenter ökad kontroll. Därför försöker e-
handelsföretag ständigt förstå de attribut och funktioner på sajter som värdesätts och som gör 
konsumenten tillfredsställd (ibid). Konsumentens uppfattning om vad som anses vara viktiga 
attribut och faktorer på en webbsajt varierar individuellt då det influeras av konsumentens 
karaktäristiska egenskaper. Vana e-handelsanvändare tenderar att ha andra preferenser gällande 
viktiga attribut än ovana användare (Chuang & Hu 2012). Tidigare forskning av Punj (2011) visar 
att  köpbeteende bland e-handelskonsumenter påverkas av demografiska aspekter så som inkomst, 
utbildning, ålder och konsumentvanor. Då konsumentens egenskaper påverkar dess attityd och 
avsikt med e-handelsköp menar Chuang och Hu (2012) att det är viktigt för företag att skapa en 
tydlig bild av sin målgrupp. Företag bör därför undersöka segmentets vanor och egenskaper för 
att  kunna utforma sin sajt och planera marknadsföringsstrategier som leder till nöjda och lojala 
kunder (ibid).
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1.3 Problemdiskussion

Flertalet forskningsstudier har gjorts kring konsumentbeteende online och de bakomliggande 
faktorerna till konsumentens faktiska beteende. E-handeln är en dynamisk och komplex marknad 
och det  är därför viktigt att anpassa sin sajt efter den utveckling som sker (Gelard & Negahdari 
2011). Teknikens tillväxt och ständiga utveckling leder till att de attribut som anses vara viktiga 
idag, kan ha ersatts av nyutvecklade funktioner i morgon. Trots tidigare forsknings relevans kan 
en ny forskningsstudie få fram ett helt annat resultat. Enligt Rhee, Riggins och Kim (2009) bör 
fortsatt  forskning ske kring hur konsumentens uppfattning förändras över tid då Internet och e-
handel fortsätter att utvecklas i takt med att konsumenter blir mer erfarna och vana.

Tidigare forskning visar att webbsajtens olika attribut  spelar en kritisk roll för att kunna attrahera 
och tillfredsställa kundens behov (Song et al. 2011). Kunskap om kunden och dess beteende är en 
viktig aspekt inom e-handel då konsumentens uppfattning om vad som anses vara viktiga attribut 
och faktorer på en webbsajt tenderar att variera individuellt  (Gelard & Negahdari 2011). 
Konsumentbeteende påverkas i hög grad av konsumentens karaktäristiska egenskaper, 
exempelvis tidigare erfarenhet  av e-handel. Då individuella egenskaper påverkar 
konsumentbeteendet i form av attityder och avsikter med e-handelsköp är det svårt att 
generalisera alla konsumenters beteende online, vilket i sin tur gör det svårt att skapa en webbsajt 
som tillfredsställer allas behov (Chuang & Hu 2012). Tidigare forskning visar att känslomässiga 
faktorer, tillfällig sinnesstämning och webbsajtens kvalitet starkt påverkar impulsköpbeteende 
(Huang & Kuo 2012; Wells, Parboteeah & Valacich 2011). Det är därför viktigt att som e-
handelsföretag skapa sig en tydlig bild av sin målgrupp  och anpassa webbsajtens design för att 
underlätta köpprocessen och tillfredsställa kunden (Liao, Palvia & Lin 2010; Chuang & Hu 
2012).

Inom e-handel finns det två sorters kunder, de som shoppar för själva upplevelsen och nöjets 
skull och de som shoppar med avsikten att  köpa en viss produkt (Kukar-Kinney & Close 2009). 
Då tidigare studier visar att  hela 88 % någon gång har övergett sin varukorg och avbrutit ett köp 
tyder det antingen på att  många konsumenter tenderar att endast  shoppa för nöjets skull och aldrig 
faktiskt avsluta ett köp eller att  det ligger någon annan faktor bakom det avbrutna köpet (ibid). 
Forskning visar att köpfrekvensen bland annat påverkas av upplevd säkerhet vilket innebär att det 
är viktigt att e-handelsföretag minskar upplevelsen av risk och ökar nivån av förtroende bland 
sina kunder. Det är framförallt säkerheten vid genomförandet av betalningen som avgör om 
kunden kommer att slutföra ett köp (Jahankani 2009). För att öka köpfrekvensen kan företag 
bland annat försöka anpassa sin webbsajt på ett sätt som ökar chansen för konsumenterna att 
uppleva flow. Från företagets sida är flow-tillståndet  ett  önskvärt kundbeteende då det påverkar 
kundens upplevelse av sajten, beteende och attityd i form av köpavsikt, impulsköp och fortsatt 
användning av webbsajten (Hsu et al. 2011). Dock finns det fortfarande bristande kunskap om 
begreppet då det är svårt att veta exakt  hur och i vilken utsträckning det faktiskt påverkar 
konsumentbeteendet (Lee & Chen 2010). 

Konsumentbeteende är ett ständigt aktuellt ämne, speciellt  inom e-handel som är en utvecklande 
marknad där företag inte kommer i direktkontakt med kunden. 
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Därför är det svårt att ta fram en allmän “guide” till att lyckas inom e-handel eftersom konceptet 
bör anpassas för varje enskilt företag. Även om vi i tidigare forskning kan se att det finns vissa 
dominerande funktioner som är önskvärda är det svårt att generalisera en rangordning. 
Konsumentbeteende online tenderar att förändras i takt med teknikens utveckling vilket resulterar 
i problemet att tidigare forskning snabbt blir inaktuell. Forskning kring konsumentbeteende 
online bör därför fokusera på nuet genom en tvärsnittsstudie och är alltid av intresse för att kunna 
bidra med aktuella resultat.

1.4 Fallföretag; Halens

Då tidigare forskning har visat att det är svårt  att generalisera konsumentbeteende online 
underlättar det vid en undersökning att inrikta sig på ett särskilt  segment för att försöka få en 
klarare bild över ett visst beteende. Vi har valt att rikta vår studie mot e-handelsföretaget Halens, 
som är ett av Sveriges ledande distanshandelsföretag med ett sortiment som främst består av 
kläder. Företaget ingår i koncernen Consortio Fashion Group AB som har svenskt  ägande med 
säte i Borås, omsätter cirka 1,1 miljarder och sysselsätter drygt 300 anställda1.

Noelia Guinon2  förklarar att Halens tidigare var ett rent postorderföretag men lägger nu störst 
fokus på e-handel och idag sker hela 80 % av den totala försäljningen via Internet. Guinon säger 
även att Halens för tillfället vänder sig till den kvinnliga konsumenten där den huvudsakliga 
kunden är mellan 35 - 44 år men genomgår en pågående förändring där de önskar bredda sin 
målgrupp. Det är framförallt kvinnor i åldern 25 till 34 år som Halens önskar att  nå ut till och 
som vore potentiella kunder baserat på Halens produktsortiment. Det något yngre kundsegmentet 
vore en intressant och naturlig del att försöka attrahera då tidigare forskning visar att e-handelns 
främsta målgrupp är personer mellan 25-45 år (Gelard & Negahdari 2011). Dessutom är det 
enligt Mossberg (2010) åldersgruppen 15-29 år som utgör den mest köpstarka kundgruppen när 
det kommer till kläder och skor vilket innebär att Halens i dagsläget går miste om potentiella 
kunder som handlar i det koncept företaget främst erbjuder. Guinon säger att Halens har en tydlig 
bild av deras nuvarande kund, men är i behov av att analysera och kartlägga den yngre kundens 
konsumentbeteende för att kunna anpassa sin webbsajt och matcha behov och preferenser.

1.5 Syfte och problemformulering

Syftet med vår studie är att undersöka dagens konsumentbeteende online vid köp  av kläder och 
skor via e-handel och utifrån Halens situation fokuserar studien på något yngre kvinnor mellan 
25-34 år. Vi vill med vårt resultat kunna ge Halens en tydligare bild av deras potentiella kunders 
preferenser och beteende. För att undersöka segmentets konsumentbeteende online har vi valt att 
fokusera på upplevelsen av flow och studiens problemformulering är följande:
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Kan flow-tillståndet förklaras som en påverkande faktor på användarvänlighet och upplevd 
beteendekontroll, och hur påverkas i sin tur konsumentbeteende online i form av impulsköp och 
avbrutna köp? 

För att enklare kunna besvara vår problemformulering har vi använt oss av följande underfrågor:

Påverkar flow-tillståndet om konsumenten upplever webbsajter som mer användarvänliga?
Påverkar flow-tillståndet om konsumenten upplever ökad beteendekontroll över online-
aktiviteter?
Kan upplevd användarvänlighet och kontroll förklara orsaken till impulsköp  respektive avbrutna 
köp?
Vilka dimensioner av flow har störst påverkan på konsumentbeteende online?
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2. Teoretisk referensram

I följande kapitel presenteras flow och olika teorier för att förklara konsumentbeteende online 
baserat på vetenskapliga artiklar. Flow konceptualiseras utifrån tidigare forskares indikatorer 
där dimensionerna njutning, koncentration och förvrängd tidsuppfattning, har valts ut. Kapitlet 
avslutas med en egenkonstruerad modell för undersökningen av flow samt hypoteser som ska 
hjälpa till att besvara studiens frågeställning.

Flow används ofta i samband med forskning kring relationer mellan människor och datorer 
(Hoffman & Novak 1996). Begreppet saknar en övergripande definition, Novak, Hoffman och 
Yung (2000) definierar det som ett tillstånd av optimal psykologisk upplevelse och Pace (2004) 
utvecklar att tillståndet karaktäriseras av hög koncentration, en känsla av kontroll, förvrängd 
tidsuppfattning och förlust  av självmedvetandet. Flera definitioner på begreppet tyder på en viss 
komplexitet och att tillståndet tenderar att förändras och växa i takt med utvecklingen. Flow har 
använts av flertalet forskare under lång period, där de har fått fram olika empiriska resultat kring 
begreppet och dess inverkan på konsumentbeteende. Konsumentbeteende online är svårt att uttala 
sig om då det utvecklas ständigt, inte minst på grund av avancerad teknologi och den snabbt 
föränderliga sociala och virtuella miljön (Lee & Chen 2010). Då ingen konsument är den andra 
lik bör konsumentens specifika egenskaper beaktas vid undersökning av konsument- och 
köpbeteende online (Smith and Sivakumar, 2004; Hsu, Chang & Chen 2011).

2.1 Flow

Flow kan upplevas då en person engagerar sig i en viss aktivitet. Flow-tillståndet upplevs som ett 
enat flöde från ett ögonblick till ett annat, där personen är i full kontroll över sina handlingar, och 
där det är knapp skillnad mellan jaget och miljön, mellan stimuli och respons, eller mellan dåtid, 
nutid och framtid. Självmedvetandet förloras och tidsuppfattningen minskas, vilket resulterar i ett 
sinnestillstånd som är fullkomligt tillfredsställande (Hoffman & Novak 1996). Forskning påvisar 
att  flow uppstår när lika delar av skicklighet och utmaning krävs och när de båda överstiger nivån 
av vad som är normalt för individen i fråga (Hoffman & Novak 1996; Pace 2004). Pace (2004) 
menar också att  det samtidigt finns tydliga mål och hög medvetenhet (Pace 2004). Flow har visat 
sig avsevärt påverka både attityder och avsikter inom virtuella miljöer som exempelvis e-handel 
(Lee & Chen 2010; Koufaris 2002; Hoffman & Novak 1996; Novak, Hoffman & Yung 2000; 
Hsu, Chang & Chen 2011). Hsu, Chang och Chen har i sin forskning bevisat att  ett flow-tillstånd 
är en betydande faktor för konsumenters attityder mot webbsajter och företag. Flera forskare 
menar att tillfällig sinnesstämning och en högkvalitativ webbsajt ökar chansen för flow, därför 
bör företag vid utveckling av webbsajter förstå dynamiken av konsumenters tidigare erfarenheter 
av Internetvärlden för att  kunna skapa en sajt som främjar flow och därmed kundens köpavsikt 
(Lee & Jeong 2011; Hsu, Chang & Chen 2011; Hoffman & Novak 1996).

Då konsumenten tenderar att uppleva flow inom den virtuella miljön har flow blivit en viktig del 
för att studera, förklara och förstå konsumentbeteende online (Lee & Jeong 2011; Novak, 
Hoffman & Yung 2000; Lee & Chen 2010; Koufaris 2002; Hoffman & Novak 1996). 
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Flera tidigare forskningsstudier visar att  det  finns ett starkt samband mellan flow-upplevelser och 
konsumentbeteende online (Skadberg & Kimmel 2004; O’Cass & Carlson 2010; Hsu, Chang & 
Chen 2011). Sambandet förklaras bland annat genom att flow påverkar köpavsikt, impulsköp  och 
fortsatt  användning av webbsajten (Koufaris 2002; Hsu, Chang & Chen 2011; O´Cass & Carlson 
2010; Smith & Sivakumar 2004). Vilket ökar i takt med kundens tillit, köpkraft och 
självförtroende enligt  Hsu, Chang och Chen (2011) samt Smith och Sivakumar (2004). 
Fördelarna med flow inkluderar även ökad inlärning, utforskande- och positivt beteende, positiv 
erfarenhet och upplevd känsla av kontroll vid utförande av online-aktiviteter (Siekpe 2005; Lee & 
Chen 2010; Hsu, Chang & Chen 2011; Koufaris 2002; Lu, Zhou & Wang 2009).

2.2 Teorier för att studera flow

Theory of Reasoned Action (TRA) har länge använts för att undersöka och förstå avsikter vid 
beteenden. Teorin är erkänd för att förutse beteenden samt för att identifiera var och hur strategier 
kan implementeras för att  förändra beteenden. TRA består av framträdande övertygelser om 
sannolikheten att  utförandet av beteendet ska leda till ett särskilt resultat. Avsikten med beteendet 
består av delarna attityd och subjektiva normer (Madden, Scholder Ellen & Ajzen 1992). Attityd 
kan ses som en persons inställning till att utföra aktiviteten och hänvisar till vilken grad attityden 
i fråga är positiv eller negativ (Ajzen 1991; Madden, Scholder Ellen & Ajzen 1992). Subjektiva 
normer kan ses som sociala faktorer och baseras på uppfattning av hur socialt accepterat  det är att 
utföra aktiviteten (Ajzen 1991; Ajzen 2002). Enligt Madden, Scholder Ellen och Ajzen (1992) 
påverkas därmed de framträdande övertygelserna antingen av attityd och/eller av subjektiva 
normer, vilket Lu, Zhou och Wang (2009) förklarar genom att de påverkar avsikten med 
beteendet och avsikten har i sin tur inverkan på konsumentens faktiska beteende i slutändan. 
Ajzen adderade senare faktorn Percieved Behavior Control (PBC), det vill säga upplevd 
beteendekontroll, till TRA vilket resulterade i modellen TPB (Madden, Scholder Ellen & Ajzen 
1992). 

2.2.1 Theory of Planned Behavior 

För att  undersöka konsumentbeteende online kan Theory of Planned Behavior (TPB) användas 
(Lu, Zhou & Wang 2009). Ajzen (2002) hävdar att  TPB som teori har blivit en av de mest 
populära och inflytelserika konceptuella ramverken för att studera mänskliga handlingar. TPB är, 
som nämnts ovan, en vidareutveckling av TRA och utöver attityd och subjektiv norm, tas även 
PBC upp (Lu, Zhou & Wang 2009; Ajzen 1991; Ajzen 2002). TPB är en väletablerat generell 
teori av social psykologi som förklarar och förutser mänskligt beteende. Teorin har visat sig ha en 
viktig direkt inverkan på konsumentbeteende online då den tar hänsyn till effekterna av attityder 
till beteende, sociala influenser och personlig beteendekontroll i konsumentens beslutsprocess 
(Lee & Chen 2010). Vid forskning kring konsumentbeteende online är det svårt att enbart förlita 
sig på enklare modeller eller teorier då hela Internetvärlden och inte minst e-handeln är under 
ständig utveckling. 
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Att inte använda PBC i en analys av konsumentbeteende online kan ge en snedvriden bild av 
undersökningen, då online konsumenter vistas i en komplex och osäker Internetmiljö (ibid). PBC 
utgör en viktig del av TPB då den har en direkt inverkan på det faktiska beteendet och består av 
två dimensioner som påverkar användarens egen uppfattning av kontroll över utförandet av själva 
beteendet (Ajzen 1991). Dels hur svårt eller lätt användaren anser det är att utföra beteendet samt 
hur användaren upplever att den har tillgång till resurser och möjligheter som kan underlätta 
beteendet (Lee & Chen 2010; Ajzen 1991). Även om de flesta webbsajter är lättnavigerade 
behöver konsumenten i många fall en viss förkunskap av Internet för att genomföra ett  onlineköp 
(Lu, Zhou & Wang 2009). Huruvida attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll 
påverkar avsikten med aktiviteten varierar mellan olika aktiviteter och situationer (Ajzen 1991). 
PBC påverkar inte bara avsikten, tillsammans med attityd och subjektiv norm positivt, utan 
binder även ihop det slutgiltiga beteendet med det avsiktliga (Lee & Chen 2010).

Figur 2.1 Theory of planned behavior (Lu, Zhou & Wang 2009)

2.2.2 Technology Acceptance Model

Begreppet Technology Acceptance Model (TAM) är även det en utvecklad version av TRA och 
används för att förklara användarens acceptans av IT samt köpavsikt vid onlineköp. TAM är en 
välanvänd teori som förklarar hur Percieved Usefulness (PU) och Percieved Ease of Use (PEOU) 
påverkar beteendeavsikten genom attityd, vilket påverkas av hur van Internetanvändare 
konsumenten är (Lee & Chen 2010; Lu, Zhou & Wang 2009). PU innebär huruvida det går att 
använda tekniken till det faktiska syftet medan PEOU avser hur enkelt det är att använda 
tekniken, dvs. användarvänlighet. PEOU är en viktig del för att förstå konsumentbeteende online 
och utöver effekten PEOU har på avsikten så leder det också till ökad kontroll vilket underlättar 
beteenden där lägre ansträngning krävs (Lee & Chen 2010). I modellen nedan visas att PU har en 
direkt effekt på avsikten med beteendet medan PEOU också påverkar beteendeavsikten indirekt 
genom PU (Lu, Zhou & Wang 2009). Något som kan förklaras genom att en användarvänlig 
webbsajt sannolikt  ökar konsumentens förtroende och minskar hinder som kan uppstå vid online-
aktiviteter (Lee & Chen 2010). Hur kunden använder sig av webbsajten beror på deras avsikt med 
att besöka den, vilket påverkas av deras attityd till sajten och hur pass användarvänlig den är samt 
hur väl den lever upp till dess syfte (Wu & Chen 2005; Lee & Chen 2010). 
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Figur 2.2 Technology acceptance model (Miller, Rainer & Corley 2003)

2.3 Konceptualisera och operationalisera flow

Flow är ett komplext begrepp  som bör mätas genom många indikatorer och bör både 
konceptualiseras och operationaliseras, för att kunna sättas in i teorier för att studera 
konsumentbeteende online, vilket inte är helt lätt då det finns flera olika sätt att göra det på (Lee 
& Chen 2010; Lu, Zhou & Wang 2009; Koufaris 2002). Forskare har utgått från olika 
benämningar och kategorier när de har analyserat begreppet men det finns ett antal gemensamma 
nämnare som används frekvent (Lu, Zhou & Wang 2009). De mer vanligt förekommande är 
koncentration, njutning, förvrängd tidsuppfattning och kontroll (Lee & Chen 2010; Lee & Jeong 
2011; Pace 2004). Njutning och koncentration kan ses som de två mest vanliga dimensionerna av 
flow då de har blivit testade i flertalet forskningsstudier (Lee & Chen 2010; Koufaris 2002; Lu, 
Zhou & Wang 2009; Hoffman & Novak 1996; Novak, Hoffman & Yung 2000; Seikpe 2005).

Lu, Zhou och Wang (2009) har i sin studie utgått från tidigare forskares indikatorer och 
sammanställt figuren nedan där de kategoriserar flow i form av upplevd njutning, koncentration 
och upplevd kontroll. Enligt figuren påverkar flow kundens beteendemässiga avsikt och leder 
slutligen till utfallet av kundens faktiska beteende. Figuren visar hur flow kan konceptualiseras 
med hjälp av en flow-theory och användas för att undersöka konsumentbeteende online.

Figur 2.3 Konceptualiserad flow-modell (Lu, Zhou & Wang 2009)

YOU GOT FLOW? - En studie om konsumentbeteende online  Nilsson & Nilsson

● 18



2.3.1 Dimensioner av flow

I vår studie har vi valt att undersöka dimensionerna koncentration, njutning och förvrängd 
tidsuppfattning, då det  finns flera motsägelser angående dimensionerna i tidigare studier. Vi ser 
det här som ett intressant och relevant val då vi genom vår undersökning vill undersöka om 
nämnda faktorer påverkar konsumentbeteende online. 

2.3.1.1 Koncentration

Flow kombinerar enligt Hoffman och Novak (1996) åtgärder och medvetenhet med en så stark 
koncentration att ingen uppmärksamhet ges till andra aktiviteter. För att uppleva ett tillstånd av 
flow krävs det full koncentration på aktiviteten. Om konsumenten utför flera aktiviteter samtidigt 
tappas fokus vilket leder till mindre chans för upplevelse av flow (Lu, Zhou & Wang 2009). 
Novak, Hoffman och Yungs (2000) studie visar dock att effekten av hög koncentration inte stöds. 
Lee och Chens (2010) forskning gav resultatet  att koncentration har en stark positiv påverkan på 
attityd, vilket visar att koncentration påverkar både flow, PBC och PEOU. Även Koufaris (2002) 
hävdar att full koncentration påverkar konsumentbeteende online då det kan vara avgörande i 
fråga om att slutföra ett köp effektivt. Koufaris (2002) resultat  visar att koncentration är positivt 
relaterat till engagemang kring produkten, upplevd kompetens och graden av utmaning att  handla 
via en e-handel, men inte har någon påverkan på varken impulsköp eller om kunden kommer att 
fortsätta använda webbsajten. Koncentration har inverkan på PBC genom kontroll och 
effektivitet, där PBC ses som en följd av hög koncentration (Lee & Chen 2010). Även Hoffman 
och Novaks (1996) studie visar att koncentration och flow ökar PBC.

2.3.1.2 Njutning

Enligt Hoffman och Novak (1996) ökar chansen för att konsumenten ska uppleva flow om de vid 
användning av Internet och olika webbsajter upplever interaktion med datorn, upplever njutning 
samt tappar självinsikten. De menar att under flow-upplevelsen, som innefattar en känsla av 
lekfullhet, är konsumenten så involverad i sin aktivitet att allt  annat  är betydelselöst. De hävdar 
också att hög grad av njutning och engagemang i aktiviteten leder till ökad uppfattning om 
positiva effekter och humör. Ju mer konsumenter använder datorer, desto mer självsäkra blir de 
gällande datoranvändning vilket resulterar i en positiv inställning till datorer (Hoffman & Novak 
1996). Njutning stöds från Lee och Chens (2012) forskning då det formar konsumentbeteendet 
online genom PEOU. Det empiriska resultatet visar dock att njutning inte påverkar varken PBC 
eller attityd, vilket kan förklaras av att konsumenten kanske inte upplever njutning eller glädje 
under själva shoppingprocessen då processen är en enkel uppgift, och därför inte speciellt rolig 
att  genomföra då det inte ger någon utmaning (Lee & Chen 2010). Negativa sidor med flow som 
bör beaktas är att ett fullständigt flow-tillstånd kan hindra konsumenten från att slutföra ett köp 
då de istället njuter för mycket av sitt tillstånd (Hoffman & Novak 1996).
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2.3.1.3 Förvrängd tidsuppfattning

Hoffman och Novak (1996) menar att flow är kopplat  till en förvrängd tidsuppfattning vilket ofta 
leder till att längre tid spenderas på webbsajten och att mer tid ägnas åt att  söka efter positiva 
informationskällor. Även Novak, Hoffman och Yungs (2000) studie visar att förvrängd 
tidsuppfattning starkt påverkar beteenden. Snedvriden tidsuppfattning stöds dock inte av Lee och 
Chens (2010) studie, vilket kan förklaras av att  konsumenter idag tenderar att ha samma 
erfarenhet av den riktiga världen som av den virtuella världen, och därför upplever de inte en 
annorlunda tidsuppfattning vid Internetanvändning. Konsumenter, speciellt yngre, besitter idag 
stor kompetens och är vana online och offline konsumenter vilket gör att de inte ser någon större 
skillnad på att  köpa en produkt via e-handel eller i fysisk butik. Därför upplever färre unga 
konsumenter idag att tiden går fortare när de shoppar online eftersom processen är enkel och inte 
skiljer sig från vad de gör varje dag på Internet (ibid). Hoffman och Novak (1996) anser att den 
positiva effekt som flow resulterar i kommer innebära att längre tidsperioder spenderas i 
datorrelaterade miljöer och att det ökar antalet återkommande besök.

2.4 Flow Theory

Tidigare forskning indikerar att flow inte bara påverkar mänskligt beteende utan även ökar PBC 
och PEOU. Vi har konceptualiserat flow i kategorierna koncentration, njutning och förvrängd 
tidsuppfattning, då det i tidigare studier finns motsägelsefulla resultat om de dimensionerna, 
vilket gör de till intressanta val för oss. Från teorierna TPB och TAM  har vi valt att inkludera 
PBC och PEOU i vår modell då vi är intresserade av att undersöka hur de påverkas av våra tre 
valda faktorer. Slutligen har vi valt  att fokusera på konsumentbeteende online i form av 
impulsköp  och avbrutna köp då vi önskar analysera om de påverkas av ett flow-tillstånd bland 
konsumenterna. Impulsköp och avbrutna köp utgör en stor del av konsumentbeteende online och 
är något som dagens e-handelsföretag önskar främja respektive motverka. Vår modell baseras på 
tidigare modeller men är anpassad för att  passa vårt syfte. Den ämnar till att undersöka hur flow-
tillståndet, i form av koncentration, njutning och förvrängd tidsuppfattning, påverkar 
konsumentens grad av upplevd beteendekontroll och användarvänlighet, dvs. en webbsajts 
kvalitet och design, och hur det i sin tur påverkar konsumentens beteende online i form av 
impulsköp och avbrutna köp. Det leder fram till följande hypoteser samt modell för flow theory: 
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H1a Hög koncentration under shoppingaktiviteten gör att webbsajten upplevs mer användarvänlig 
H1b Hög njutning under shoppingaktiviteten gör att webbsajten upplevs mer användarvänlig 
H1c Förvrängd tidsuppfattning under shoppingaktiviteten gör att  webbsajten upplevs mer 

 användarvänlig 

H2a Hög koncentration under shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll ökar 
H2b Hög njutning under shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll ökar 
H2c Förvrängd tidsuppfattning under shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll ökar 

H3a När konsumenten upplever att webbsajten är användarvänlig leder det till fler impulsköp 
H3b När konsumenten upplever hög beteendekontroll leder det till fler impulsköp

H4a När konsumenten upplever att webbsajten är användarvänlig leder det till färre avbrutna köp 
H4b När konsumenten upplever hög beteendekontroll leder det till färre avbrutna köp

H5a Upplevelsen av flow påverkar konsumentbeteende online i form av fler impulsköp 
H5b Upplevelsen av flow påverkar konsumentbeteende online i form av färre avbrutna köp 

Figur 2.4. Flow-theory
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3. Metod
I metodkapitlet presenteras utformningen av undersökningen där valet av kvantitativ metod förklaras och 
dess för- och nackdelar. Därefter följer en beskrivning av urval samt eventuella urvalsfel som åtföljs av 
genomförandet och hur enkäten utformades samt dess eventuella misstag. Slutligen beskrivs studiens 
validitet och reliabilitet samt alternativt genomförande. 

För att kunna besvara vår problemformulering och uppfylla syftet med vår studie, att undersöka 
dagens konsumentbeteende vid köp av kläder och skor via e-handel bland kvinnor mellan 25-34 
år, behövde vi bidra med empiriskt material i form av en konsumentundersökning. Då vi ville 
undersöka konsumentbeteende inom e-handel idag valde vi att göra en tvärsnittsstudie vilket 
definieras av Bryman (2011) som insamling av data vid en viss tidpunkt från oftast  fler än ett fall. 
Målet med studien var att få fram en uppsättning data som sedan granskades för att upptäcka 
mönster av olika samband (ibid).

3.1 Kvantitativ ansats

Eftersom konsumentbeteende påverkas av attityder och till viss grad tenderar att skiljas åt från 
person till person är det svårt att fastställa ett specifikt konsumentbeteende online. När vi 
genomförde vår undersökning behövde vi därför använda oss av kvantitativ metod för att kunna 
generalisera vårt  resultat. Genom vårt metodval kunde vi undersöka en större grupp konsumenter 
och på så vis sträva efter ett  så generaliserbart resultat  som möjligt  för att kunna dra slutsatser om 
konsumentbeteendet online bland populationen (Bryman 2011). För att få fram information om 
konsumenters beteende, attityder och bakgrundsfaktorer valde vi att genomföra en 
enkätundersökning. Valet kan styrkas av tidigare använda metoder inom forskning kring 
konsumentbeteende där de flesta studier har använt sig av kvantitativ metod i form av 
enkätundersökning. 

3.2 Urval

För att utföra en kvantitativ undersökning krävs det först och främst att ett urval görs (Bryman 
2011). För att vi skulle försöka få en förståelse av hela den population vi ville undersöka 
behövdes ett representativt stickprov väljas ut med hjälp av en urvalsmetod. Det var viktigt  att 
vårt stickprov var representativt för hela populationen för att vi skulle kunna generalisera vårt 
resultat och få en viss kunskap om attityder och beteenden bland konsumenter (ibid). 
Populationen som vi i vår studie undersökte var geografiskt utspridd då vårt syfte var att  studera 
konsumentbeteende bland kvinnor, 25-34 år, i hela Sverige. 

Då vår forskningsstudie är kvantitativ, där extern validitet och möjligheten till att generalisera är 
viktiga aspekter, använde vi oss av sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval baseras på en 
slumpmässig urvalsprocess som innebär att alla i populationen har lika stor chans att komma med 
i stickprovet. Då den totala populationens storlek var okänd och vi inte hade tillgång till en 
urvalsram där alla inom populationen fanns representerade fann vi vissa begränsningar. 
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Samtidigt hade vi en tidsbegränsning på 10 veckor vilket gjorde att vi inte kunde lägga för stor 
vikt vid själva urvalsprocessen och andra förberedelser. Vi valde därför att använda oss av 
sannolikhetsurval i form av klusterurval som baseras på en flerstegsprincip där vi först  valde ut 
ett  kluster och utifrån det valdes i nästa steg en ny populationsenhet, så kallat kluster, ut (Bryman 
2011). Vi använde oss av klusterurval då vi genom att endast fokusera på studenter på några av 
Sveriges universitet  gjorde en avgränsning inom populationen. För att  genomföra 
urvalsprocessen kontaktade vi nio universitet i Sverige som valdes ut med hänsyn till geografisk 
spridning och baserades därmed inte på något sannolikhetsurval. De universitet som vi 
kontaktade var Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Stockholms 
Universitet, Uppsala Universitet, Karlstad universitet, Mittuniversitetet, Umeå Universitet, och 
Luleå Tekniska Universitet. Vi skickade en mejlförfrågan till respektive universitet om att få 
tillgång till en lista över mejladresser ur deras databas över kvinnliga studenter inom det aktuella 
åldersspannet. Vi bad universiteten att  utifrån deras databas utföra någon form av 
sannolikhetsurval, antingen via obundet slumpmässigt urval eller systematiskt urval beroende på 
vad universiteten hade möjlighet till, för att få ett hanterbart stickprov. Antalet mottagna 
mejladresser från respektive universitet baserades därmed inte på universitetets storlek med 
stratifierat slumpmässigt urval då en sådan urvalsmetod inte var relevant för vår studies syfte. Av 
de nio kontaktade universiteten fick vi kontaktuppgifter från fyra olika universitet, 
Linnéuniversitetet, Uppsala Universitet, Mittuniversitetet och Luleå Tekniska Universitet. Då vi 
ansåg att de fyra universitet hade en bra geografisk spridning var vi därmed nöjda.

3.2.1 Urvalsfel

Risk för skevhet i urvalet är svårt att kontrollera och det är svårt att få ett helt  perfekt och felfritt 
representativt urval, speciellt  då vi saknade en heltäckande urvalsram. Vår urvalsprocess 
innefattade en risk för att så kallade urvalsfel skulle uppstå då det  är möjligt att en viss typ  av 
person var överrepresenterad i stickprovet  (Bryman 2011). Ett skevt urval kan ha uppstått då vi 
inte till fullo använde oss av en slumpmässig urvalsmetod utan valde att begränsa oss och endast 
undersöka studenter i populationen. Valet av att endast undersöka studenter baserade vi på att vi 
prioriterade geografisk spridning och det var svårt  att få tillgång till en urvalsram som täckte hela 
populationen på något annat vis än att vända oss till universitet och ta hjälp av deras databaser. Vi 
är dock medvetna om att studenter utgör en ganska liten del av populationen. Vi hade med stor 
sannolikt fått ett mer representativt urval om vi hade tillfrågat alla Sveriges universitet och 
högskolor. På grund av tidsbegränsningar och att alla kontaktade universitet inte var villiga eller 
inte kunde hjälpa oss fick vi dock nöja oss med ett något mindre representativt  urval och en något 
sämre geografisk spridning än önskat. Vi fick en viss överrepresentation av respondenter som bor 
eller studerar i norra Sverige då 55 % av respondenterna är studerande vid Luleå tekniska 
universitet. Övriga studenter representerade universiteten i fallande skala; Linnéuniversitetet  
21,4 %, Uppsala universitet  14 % och Mittuniversitetet 9,6 %. Vi fick också en viss 
överrepresentation av yngre konsumenter där 61,8 % var mellan 25-29 år, vilket gör att vårt 
resultat inte går att generalisera fullt  ut  gentemot hela segmentet. Då populationen för vår studie 
utgörs av studenter, kan överrepresentationen bero på att studenter överlag är yngre. 
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Överrepresentationen i ålder och geografisk spridning var inget vi kunde påverka men måste 
beaktas då det leder till ett något skevt urval. I undersökningen fick vi även en manlig 
respondent, vilket gör att ett  svar faller bort då studien endast ämnar undersöka kvinnliga 
konsumenters beteende. Då vi bad om att endast få tillgång till kvinnliga studenters mejladresser 
kan felet eventuellt bero på att universitet har fel uppgifter om studenten, men det mest troliga är 
att  respondenten helt enkelt  har valt ”fel” svarsalternativ. Det skulle också kunna vara så att 
någon annan i personens närhet eller som delar mejladressen har svarat på enkäten. Då vi inte vet 
orsaken till felet väljer vi därför att helt bortse från denne respondents svar.

Hur stort urval som behövs väljas ut för att stickprovet ska representera hela populationen 
varierar från studie till studie och det finns ingen speciell regel som säger hur stort urvalet bör 
vara. Vi önskade ha en så bra precision som möjligt på vårt resultat för att i större utsträckning 
kunna dra slutsatser och generalisera. Vid val av urvalsstorlek tog vi även hänsyn till vilken grad 
av bortfall vi trodde att  vår enkätundersökning kunde innebära samt hur vi önskade analysera vårt 
insamlade material (Bryman 2011). Efter att ha mottagit listor med kontaktuppgifter från samtliga 
fyra universitet hade vi totalt 1780 mejladresser till kvinnliga studenter mellan 25-34 år till 
förfogande. Då vi mejlade ut enkäten fick vi direkt nio felmeddelande på grund av att  adressen 
var ogiltig. Vårt urval bestod därmed av 1771 studenter. Efter 14 dagar valde vi att  gå vidare i 
vårt arbete och vi hade vid den tidpunkten fått in 323 svar vilket gav oss en svarsfrekvens på 
drygt 18 %. Vår urvalsstorlek baserades på antalet mejladresser vi mottog från samtliga fyra 
universitet och var därför inget vi kunde styra över men som vi behöver ha i åtanke då ett större 
urval hade kunnat resultera i ett annat resultat. 

3.3 Genomförande

Vi valde att använda oss av Internet  för att distribuera vår enkät då enkäter via Internet tenderar 
att  öka svarsfrekvensen (Bryman 2011). Då vi använde oss av en surveyundersökning online 
kunde vi samla in data snabbt samtidigt som vi kunde nå ut till ett stort antal respondenter inom 
ett geografiskt spritt  område på ett  enkelt sätt. Det fanns dock en risk att de personer som inte har 
tillgång till Internet inte hade möjlighet att vara med i urvalet (ibid). Vi ansåg dock att det inte 
påverkade vår studie då vi endast undersökte studenter, som vanligtvis har stor Interneterfarenhet, 
och med stor sannolikhet har tillgång till Internet. För att skicka ut vår enkät valde vi att  använda 
oss av en webbsurvey via Google Docs. Vi ansåg att en webbsurvey skulle ge oss ett mindre 
bortfall då det underlättade för respondenterna att endast behöva klicka på en länk för att besvara 
enkäten. Webbsurveyn gav oss även större möjlighet att arbeta med design och layout i enkäten 
vilket tenderar att öka motivationen hos respondenten. Via Google Docs kunde vi enkelt skicka ut 
ett  mejl till vårt  urval där de blev ombedda att  svara på enkäten via en länk. För att  öka vår 
svarsfrekvens skickade vi ett påminnelsemejl efter 10 dagar till samtliga personer i vårt urval där 
vi tackade de som redan deltagit i undersökningen och påminde de som inte hade svarat att 
vänligen göra det. Svaren samlades automatiskt i ett kalkylblad som sedan exporterades till Excel 
och sedan vidare till SPSS. 
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I SPSS kodade vi svaren för att sedan kunna analysera datan i förhållande till våra hypoteser. Vi 
började med att göra frekvenstabeller där vi kunde se hur alla respondenter svarat på respektive 
fråga. För att tydligt kunna presentera svarsfördelningen valde vi även att göra enkla 
stapeldiagram i Excel. Utifrån våra hypoteser gjorde vi därefter korstabeller för att  undersöka om 
det fanns någon tendens till samband mellan de olika variablerna. För att undersöka om vi 
statistiskt kunde säkerhetsställa ett samband mellan två variabler använde vi oss av chi2-test. 
Utifrån chi2-testet kunde vi utläsa om det  fanns någon skillnad mellan faktiskt och förväntat 
värde, dvs. det värde som vi hade kunnat förvänta oss baserat endast  på slumpen. För att  kunna 
analysera chi2-testet behövde vi först bestämma en statistisk signifikansnivå. Gränsen för vad 
som är acceptabelt  för att ett samband ska klassas som statistiskt signifikant dras oftast vid 0,05 
(Bryman 2011). Att använda en signifikansnivå på 0,05 innebär att vi med 95 % säkerhet kan 
säkerställa att det finns ett statistiskt samband. I den chi2-tabell vi fick fram genom testet kunde 
vi utläsa det observerade värdet samt testets frihetsgrader (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 
2010). Med hjälp av en tabell3  kunde vi därefter, baserat  på en signifikansnivå på 0,05 och antalet 
frihetsgrader, utläsa det  förväntade värdet, även kallat det kritiska värdet. I vårt fall hade samtliga 
chi2-test ett kritisk värde på 9,488, med undantag för vår trivariat-analys där vi fick 2 
frihetsgrader och därmed ett kritiskt  värde på 5,991. Det observerade värdet måste överskrida det 
kritiska värdet för att vi ska kunna säkerställa ett  samband. I chi2-tabellen kunde vi även utläsa p-
värdet vilket visar felmarginalen, dvs. risken för att ett samband visas trots att inget samband 
existerar för hela populationen. För att kunna säkerställa ett samband med 95 % säkerhet måste  
p-värdet därmed vara under signifikansnivån på 0,05. Är värdet högre än 0,05 är sambandet inte 
signifikant och det kan därmed ha orsakats av slumpen. Chi2-testet ger endast information 
huruvida det finns en signifikant skillnad, dvs. samband, mellan det faktiska och förväntade 
värdet men säger inget om sambandets styrka eller riktning. För att  ett chi2-test skall kunna 
användas får heller inte fler kategorier än 20 % ha en förväntad frekvens på mindre än 5 (ibid).

För att kunna besvara våra hypoteser tog vi därefter våra statistiskt  säkerställda samband och 
använde oss av Spearman’s rho för att  undersöka sambandens styrka och om det var positivt eller 
negativt. Koefficienten som visas i tabellen får ett  värde mellan -1 och 1, där 1 är ett perfekt 
positivt samband och -1 ett perfekt negativt samband. Värdet 0 tyder på att det inte finns något 
samband alls vilket gör att ju närmare koefficienten ligger 0, desto svagare är sambandet 
(Bryman 2011). 

3.4 Utformning av enkätfrågor

Utifrån vår teoretiska referensram och problemformulering utformade vi tolv hypoteser som vi 
baserade vår enkätundersökning på. Hypoteserna låg till grund för de frågor vi valde att ställa i 
enkäten och som sedan användes för att besvara studiens problemformulering och syfte. Då en 
enkätundersökning kan innebära eventuella risker för feltolkningar lade vi stor vikt vid 
utformningen av enkätens layout. Genom att skapa en tydlig och enkel enkät hoppades vi på en 
ökad svarsfrekvens och mindre feltolkningar. 
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Vi gjorde en pilotstudie där vi testade frågorna och svarsalternativen och utifrån responsen 
förbättrade vi enkäten tills vi var helt nöjda. Vi försökte hålla enkäten relativt kortfattad med få 
öppna frågor och få filterfrågor för att inte tråka ut respondenten. Vi vet att respondenter tenderar 
att  tappa fokus om det är många och för komplexa frågor och därför var vi noga med att endast 
ställa de frågor som var av betydelse för att kunna besvara studiens syfte (Bryman 2011). Vi 
valde att endast använda öppna svarsalternativ vid frågor om ålder och bostadsort då vi redan 
innan visste att  stängda svarsalternativ skulle underlätta kodningsprocessen. Öppna 
svarsalternativ var inte av intresse då vi utifrån studiens syfte inte önskade veta deras inställning i 
allmänhet. Genom att utforma givna svarsalternativ underlättade det  även för respondenten att 
svara på frågan samtidigt som det underlättade vår bearbetningsprocess av svaren. Vi kunde tack 
vare svarsalternativen även lättare jämföra svaren mot varandra och risken för att vi misstolkade 
svaren i analysen minskade. Dock ökade risken för att respondenten missförstod frågan eller de 
olika svarsalternativen. Vi undvek att använda ledande frågor, tekniska uttryck och negationer 
vilket kan leda respondenten till en viss åsikt (ibid). Vi ville mäta respondentens attityd i flera 
områden och använde oss därför av flerindikatorsmått  i form av likertskalor. Det är ett mått som 
avser att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse av ett visst  tema. Utifrån en frågeställning 
tog vi fram ett antal påstående där respondenten sedan angav till vilken grad den tyckte att varje 
påstående stämde eller inte. Skalan vi använde oss av är den vanligaste fem-gradiga skalan som 
går från “stämmer inte alls” till “stämmer helt och hållet” där mittalternativet var “stämmer 
varken eller” (ibid).

3.5 Validitet

I en kvantitativ undersökning är det viktigt att säkerställa att det som avses mätas faktiskt blir 
mätt, dvs. undersökningens validitet. Det finns tre vanliga komponenter: begreppsvaliditet, intern 
validitet och extern validitet  (Johannessen och Tufte 2003). Begreppsvaliditet  innebär huruvida 
ett  mått speglar det som begreppet faktiskt innebär, dvs. om det generella fenomenet 
överensstämmer med operationalisering av det (Johannessen & Tufte 2003). Då flow för många 
är ett okänt begrepp kunde vi inte fråga huruvida konsumenten upplever flow då de handlar 
kläder och skor online. Därför operationaliserade vi flow utifrån våra dimensioner och bad 
respondenterna ta ställning till frågor angående koncentration, njutning och tidsuppfattning vid  
e-handelsköp. Det är viktigt att indikatorerna är så valida som möjligt så att svaren resulterar i det 
som vi faktiskt önskar undersöka (ibid). Det är möjligt att det ledde till att vissa respondenter 
misstolkade frågor och dess betydelse. Vi märkte i efterhand att vi hade satt fel rubrik på fråga 9 
som berörde användarvänlighet på e-handelssajter men som i enkäten benämndes som 
tidsuppfattning. Felet kan eventuellt  ha resulterat i missförstånd och förvirring hos 
respondenterna, men förhoppningsvis fokuserade de på själva påståendena i frågan istället  för på 
rubriken.

Vid undersökning av konsumentbeteende är det  viktigt att ställa frågor på ett sätt som gör att 
konsumenten förstår och faktiskt kan svara på frågorna. Även om frågorna är anpassade så kan 
det vara svårt för respondenter att återge hur de faktiskt brukar agera i situationer. 
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Det kan vara svårt för respondenter att i efterhand komma ihåg hur de tenderar att agera då de 
eventuellt inte utfört aktiviteten som undersöks på länge. Många konsumenter är sannolikt  inte 
heller medvetna om hur de tenderar att bete sig och beteendet är därför inget de reflekterar över. 
Då det är svårt för respondenten att i efterhand ange hur denne tenderar att bete sig i olika 
situationer gör att det finns en risk för att vårt resultat inte är helt sanningsenligt.

Den interna validiteten berör huruvida det finns ett orsakssamband mellan två eller fler variabler, 
samband som påvisas kan antingen vara statistiska eller kausala. I samhällsvetenskapliga 
undersökningar är det  nästan intill omöjligt  att bevisa vilken variabel som påverkar en annan till 
vilken grad, dvs. kausaliteten, utan det som kan utläsas är endast om sambandet är statistiskt 
säkerställt samt vilken riktning det har, (Johannessen & Tufte 2003). Det innebär att våra 
slutsatser måste dras med försiktighet.

Extern validitet förklarar hur generaliserbart resultatet är och om urvalet är representativt för 
populationen (Johannessen & Tufte 2003). Vi strävade efter geografiskt spridda respondenter och 
valde därför att ta hjälp av universitet och undersöka konsumentbeteendet  hos studenter. Valet 
innebär dock att vi får ett  visst skevt urval då studenter inte kan representera en hel population av 
kvinnor i 25-34 års ålder. Den yttre validiteten berör också hur stort bortfall undersökningen 
resulterar i, ett  alltför stort bortfall måste redogöras (ibid). Vi vet att enkätundersökningar innebär 
relativt låga svarsfrekvenser och vi räknade med en svarsfrekvens på ungefär 10 % men fick en 
högre då det i slutändan resulterade i 18 %. Vi blev positivt överraskade över ett så pass bra 
svarsresultat på bara 14 dagar och med endast ett påminnelsemejl. Det positiva med webbenkät 
jämfört med intervju är att respondenten kan svara när det passar den själv, vilket vi tror kan ha 
bidragit till den relativt höga svarsfrekvensen. Att använda webbenkät gentemot postenkät 
innebär mindre ansträngning för respondenten samt underlättade för vår analys och insamling och 
därför var det ett självklart val för oss. 

Vi är medvetna om att enkätundersökning kan innebära ett stort bortfall och fel då respondenten 
eventuellt kan missförstå frågorna och inte kan få hjälp, vilket kan ge en skevhet i vårt resultat 
(Bryman 2011). Det fanns också en risk att flera ur stickprovet inte ville eller hade tid att svara på 
enkäten, det är dock inget  vi kunde påverka men något som bör beaktas. Då vi skickade ut 
enkäten var det en person som på engelska svarade på mejlet  och skrev att  den inte förstod vad 
mejlet berörde. Vi är därmed medvetna om att det kan ha funnits fler icke svensktalande studenter 
representerade i vårt  urval vilket gör att de automatiskt faller bort då enkäten och 
informationsmejlet var på svenska. För att  förtydliga att vi i vår enkätundersökning önskade att 
respondenten skulle ta ställning i samtliga frågor, som berörde dem, skrev vi under varje fråga 
som utgjordes av likertskala, att  de skulle markera till vilken grad varje påstående stämde. Trots 
riktlinjerna hoppade vissa av respondenter över några av alternativen i en del frågor och någon 
enstaka respondent utelämnade även helt vissa frågor vilket leder till internt bortfall. Totalt fick vi 
ett  internt  bortfall på 101 svar på samtliga frågor och det var 24 olika personer som på olika sätt  
hoppade över att  svara på del av en fråga eller hela frågan. För att förhindra sådana bortfall hade 
vi kunnat göra samtliga frågor till obligatoriska men då vi använde oss av filterfrågor var det 
omöjligt och därför blev uteblivna svar okontrollerbart för oss. 
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3.6 Reliabilitet

Begreppet reliabilitet rör tillförlitlighet i den mån hur data har insamlats och analyserats samt 
vilken typ av data som har använts till undersökningen (Johannessen & Tufte 2003). Begreppet 
består av tre betydelser där den första är stabilitet (Bryman 2011). En undersökning bör alltid 
upprepas för att  få stabila resultat, vilket tyvärr var omöjligt för oss under den korta tidsperioden. 
Vårt val av ämne, konsumentbeteende online, tenderar också att ändras kontinuerligt vilken gör 
att  nya undersökningar kan resultera i helt andra svar. Det är omöjligt att undvika att fel uppstår 
under en enkätundersökning men de ska alltid försöka minimeras av forskaren. För att minimera 
risken för fel och misstolkningar utförde vi därför en pilotstudie. Den andra betydelsen är intern 
reliabilitet som berör multipla indikatorer, det betyder att svarsalternativen bör överensstämma 
med varandra (ibid). Det här är betydelsefullt  för oss då vi i stor utsträckning har använt oss av 
likertskalor. Då vi har använt oss av ordinalskala i majoriteten av våra variabler kan vi inte utföra 
korrelation, då det inte finns någon ekvidistans, det går alltså inte att mäta avstånden mellan 
svarsalternativen. Användning av kvotskala hade gett oss mer analysredskap, men hade varit 
svårt för oss att använda i den typen av frågor som vi önskade undersöka. 
Interbedömmarreliabilitet är den sista betydelsen, den kan uppstå då vi är två forskare som utför 
undersökning. Enligt Bryman (2011) kan det i en kvantitativ undersökning uppstå vid användning 
av öppna frågor som sedan ska tolkas. Då vi har gjort en enkät med majoritet  av frågor och svar 
av stängd karaktär anser vi att vi även där har minimerat risken för feltolkningar. 

Replikerbarhet är ett annat önskvärt kriterium för en kvantitativ undersökning, dvs. att en annan 
forskare ska kunna utföra vår studie (ibid). Det är därför av stor vikt att  detaljerat beskriva 
undersökningens tillvägagångssätt så andra forskare ska kunna upprepa exakt samma 
undersökning. Vi har därför noggrant redogjort  för varje steg i undersökningsprocessen så att det 
skulle vara möjligt att upprepa undersökningen.

Överförbarhet är ytterligare en viktig aspekt som innebär huruvida resultaten kan överföras till 
andra (Johannessen & Tufte 2003). Är våra resultat endast generaliserbara för svenska 
konsumenter eller är de representativa för konsumenter i övriga Europa? Det är svårt för oss att 
uttala oss om, men då beteendet delvis baseras på karaktäristiska egenskaper och vårt 
köpbeteende skiljer såg åt i olika länder är chansen sannolikt relativt liten. Det vi kan konstatera 
är att resultaten inte är överförbara till annan tid då konsumentbeteende är ytterst  föränderligt och 
att dagens beteende förmodligen inte ser likadant ut om ett år.

3.7 Alternativt genomförande 

Då vårt syfte var att studera konsumentbeteende online var en kvantitativ metod i form av 
enkätundersökning ett ganska självklart val då det berör en stor population. För att minska risken 
för att respondenter svarar på en fråga gällande beteende utan att faktiskt ha en sanningsenlig bild 
av hur de tenderar att agera hade ett alternativt genomförande varit att istället använda oss av 
experimentundersökning. I ett experiment hade vi kunnat använda ett mindre urval och låtit 
deltagarna använda varsin dator för att genomföra ett onlineköp. 
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Direkt efter ett genomfört  köp hade de fått svara på en enkät gällande konsumentbeteende online 
och därmed hade de med stor sannolikhet kunnat svara mer sanningsenligt på frågorna då de 
precis utfört aktiviteten. Dock hade ett experiment inte kunnat motverka att de respondenter som 
inte är medvetna om hur de agerar svarar sanningsenligt, något som överlag är svårt att undvika 
vid undersökningar kring beteenden. Då experiment inte gör det möjligt att studera ett lika stort 
urval som vid enkätundersökningar gör det dock resultatet mindre generaliserbart och dessutom 
krävs det  mer deltagande från respondenterna vilket gör att det kan vara svårt att få tag i personer 
som är villiga att  delta. Det bästa alternativa genomförandet hade varit att använda oss av 
experimentet i kombination med en större enkätundersökning som den vi gjort i nuläget. Genom 
att både göra ett experiment och en enkätstudie hade vi sannolikt fått ett mer sanningsenligt 
resultat som dessutom hade gått att generalisera mot hela populationen. Tillvägagångssättet var 
dock inte möjligt för oss då vi inte hade den tid som den här formen av undersökning kräver. 
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4. Empiri
Här presenteras respondenternas svar från enkätundersökningen. Resultaten kategoriseras under de olika 
dimensionerna av flow samt impulsköp och avbrutna köp. De olika hypoteserna testas genom 
sambandsanalyser och eventuella chi2-test av vårt insamlade material. 

För att underlätta analysarbetet av resultatet har likertskalans fem svarsalternativ slagits samman 
till tre. De två nekande värdena, vilket vanligtvis är “stämmer inte alls” och “stämmer inte till 
viss del”, har slagits samman till ett och även de två jakande värdena, “stämmer till viss del” och 
“stämmer helt  och hållet”, har blivit till ett värde. Det neutrala värdet, i vårt fall “stämmer varken 
eller” behålls. Det neutrala värdet har dock tagits bort i vissa diagram för att få mer 
lättöverskådliga diagram då det ansågs vara av större intresse att enbart studera de positiva 
respektive negativa svarsalternativen. 

För att undersöka respondenternas tidigare erfarenhet fick de besvara hur ofta de använder 
Internet. Majoriteten svarade att  de dagligen använder sig av Internet. Den andra fråga var om de 
någon gång har handlat kläder eller skor online, där de som svarade ja fick fortsätta till fråga fem 
och därifrån besvara resterande del av enkäten. Det var 53 respondenter som svarade att de aldrig 
handlat kläder eller skor online och de fick i nästa fråga ta ställning till påståenden gällande orsak 
till att inte handla online. Anledningen till att inte handla online varierar men samtliga av 
respondenterna anger att  de önskar att testa produkten innan de köper. Av respondenterna var det 
60, 8 % som även angav att de vill ha produkten direkt i handen och 45 % som tycker att 
shoppingupplevelsen förstörs. Otydlig produktinformation och storleksguide på e-handelssajter 
angavs av 42 % som orsak och när det kommer till säkerhet så känner sig 43 % osäkra medan 
samma antal personer känner sig säkra. De respondenter som aldrig handlat via en e-handel fick 
även svara på om de besöker e-handelssajter utan att handla något, vilket hela 65,4 % angav att 
de gjorde. Därefter behövde respondenterna som inte handlar online endast fylla i kön, ålder och 
stad, innan de skickade in enkäten.

Figur 4.1 Orsak till att inte handla online. Andel i procent
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Fråga fem och framåt besvarades därför endast  av de respondenter som angivit att de någon gång 
handlat kläder eller skor online, och nästa fråga berörde hur ofta de handlar de här produkterna 
online. Svaren visar att majoriteten handlar online ett par gånger per år.

Figur 4.2 Köpfrekvens. Andel i procent

4.1 Koncentration

För att undersöka konsumenternas koncentrationsnivå vid e-handelsaktiviteter fick 
respondenterna besvara frågor gällande hur koncentrerade de är i aktiviteten då de shoppar 
online, om de är medvetna om andra saker som händer runt omkring dem, om de tenderade att 
glömma av saker de istället borde göra samt om de brukar ha flera webbsajter öppna samtidigt. 
Bland respondenterna känner sig 63,4 % fullt koncentrerade då de shoppar online men 64,8 % 
hävdar att  de samtidigt är fullt medvetna om saker som händer i dess omgivning och hela 76,9 % 
angav även att de inte glömmer bort andra saker som de borde göra då de shoppar online. 
Dessutom tenderar 65,8 % att ha flera webbsajter uppe samtidigt när de shoppar. Resultatet visar 
att  många konsumenter känner sig fullt koncentrerade samtidigt som de är medvetna, inte 
glömmer av saker samt har flera webbsajter öppna samtidigt, vilket borde innebära att de totalt 
sett är mindre koncentrerade på aktiviteten4. 

Figur 4.1.1 Koncentrationsnivå. Andel i procent
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Skilda resultat gällande koncentrationsnivå och de andra påverkande variablerna för 
koncentration innebär att det eventuellt kan finnas andra variabler som påverkar graden av 
koncentration. Av de konsumenter som angivit att de inte handlar via e-handel särskilt ofta 
upplever fler personer full koncentration i större utsträckning än bland de som handlar oftare. 
Däremot påverkas inte graden av medvetenhet, glömska samt multitasking av erfarenheten av 
tidigare e-handelsköp. Det visar sig dock att de som handlar oftare, och därmed indirekt har mer 
erfarenhet av e-handel, tenderar att ha fler webbsajter öppna samtidigt än de som handlar mer 
sällan5.

För att analysera H1a, Hög koncentration under shoppingaktiviteten gör att webbsajten upplevs 
mer användarvänlig, undersöktes det om det finns något samband mellan koncentration och 
upplevd användarvänlighet på en webbsajt. Av de respondenter som svarar att de har hög 
koncentration vid användning av e-handelssajter upplever 85,1 % att e-handelssajter är 
användarvänliga. Samtidigt upplever 88,7 % av de som är okoncentrerade att  e-handelssajter 
överlag är användarvänliga vilket visar att det  inte finns någon tendens till samband mellan hög 
koncentration och att e-handelssajten upplevs mer användarvänlig6 . 

För att testa H2a, Hög koncentration under shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll 
ökar, undersöktes det om det finns ett samband mellan koncentrationsnivå och om 
konsumenterna ansåg sig ha den erfarenhet som krävs samt vilken grad av kontroll de upplever. 
Bland de respondenter som svarade att de är koncentrerade tycker sig 83,3 % ha den erfarenhet 
som krävs för att handla online. Av de som är okoncentrerade svarade dock 88,5 % att de också 
tycker sig ha den erfarenhet som krävs. Bland respondenterna som är fullt koncentrerade anser 
68,2% sig ha full kontroll och bland de som är okoncentrerade upplever något fler, 70,6 %, att de 
har full kontroll då de handlar online. Procentuellt sett känner sig alltså fler personer i full 
kontroll och upplever sig ha den erfarenhet som krävs bland de som är okoncentrerade, än bland 
de som känner sig helt och hållet koncentrerade på uppgiften7. Det finns dock en svag tendens till 
samband mellan att vara okoncentrerad och samtidigt uppleva full kontroll respektive ha den 
erfarenhet som krävs, vilket är intressant. För att undersöka vad som ligger bakom tendensen till 
sambandet undersöktes en tredje variabel som eventuellt  påverkande till förhållandet mellan 
koncentration och upplevd beteendekontroll. Genom att använda hur ofta respondenterna handlar 
kläder och skor online, dvs. köpfrekvensen, som en tredje variabel undersöktes om den påverkar 
koncentrationsnivå i förhållande till upplevd erfarenhet. Det visar sig att bland de konsumenter 
som shoppar online en gång om året eller mer sällan anser sig fler av de med hög 
koncentrationsnivå ha tillräcklig erfarenhet än de som inte är fullt koncentrerade. Däremot visar 
analysen att bland de som handlar oftare, några gånger om året  respektive en gång i månaden 
eller oftare, upplever fler att de har den erfarenhet som krävs bland de som angivit att de inte är 
koncentrerade. 
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Därmed har köpfrekvensen en viss påverkan på tendensen till sambandet eftersom de som 
handlar sällan upplever sig ha den erfarenhet som krävs då de är mer koncentrerade och bland de 
som handlar oftare upplever fler tillräcklig erfarenhet av de som är okoncentrerade jämfört med 
de som är fullt koncentrerade. Chi2-testet visar dock att  det inte finns något statistiskt samband 
mellan variablerna8. 

4.2 Njutning

För att undersöka hur respondenterna upplever shoppingaktiviteter online fick respondenterna 
svara på till vilken grad de ansåg shopping online vara njutningsfullt, spännande och roligt. 
Undersökningen visar att 53,2 % anser att de njuter då de shoppar online, 43,7 % tycker att  det är 
spännande och hela 76,2 % anser att det är roligt att handla online. 

Figur 4.2.1 Njutning. Andel i procent

För att undersöka H1b, Hög njutning under shoppingaktiviteten gör att webbsajten upplevs mer 
användarvänlig, jämfördes graden av njutning under shoppingaktiviteten med till vilken grad 
respondenterna upplever e-handelssajter vara användarvänliga. Resultatet visar att det finns en 
tendens till samband mellan njutning och upplevd användarvänlighet9. Genom en analys av ett 
chi2-test kan det dock konstateras att det inte finns ett signifikant samband10. 

Vid analys av H2b, Hög njutning under shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll 
ökar, ställs variablerna njutning och upplevd beteendekontroll, i form av upplevd erfarenhet och 
kontroll, mot varandra. Resultatet visar att det  finns en viss skillnad mellan de konsumenter som 
upplever njutning respektive inte njuter under shoppingaktiviteten. Bland de respondenter som 
ser aktiviteten som njutningsfull anser sig fler ha den erfarenhet som krävs (90,1 %) än bland de 
som inte njuter (75,6 %). 
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Det visar sig också att av de respondenter som upplever aktiviteten som njutningsfull är det 64,8 
% som känner sig i full kontroll vid aktiviteter online medan 75,6 % bland de som inte njuter 
upplever samma grad av kontroll. Undersökningen visar därmed att njutning till viss grad 
påverkar känslan av erfarenhet medan det inte finns någon tendens samband mellan hög njutning 
och högre upplevd kontroll11. Genom att undersöka sambandet mellan njutning och erfarenhet  i 
ett chi2-test visas dock att det inte finns något statistiskt samband mellan variablerna12.

4.3 Förvrängd tidsuppfattning

För att undersöka flow i form av förvrängd tidsuppfattning fick respondenterna ta ställning till 
om de anser att tiden tenderar att gå fort samt om de tenderar att tappa tidsuppfattningen när de 
shoppar online. Resultat visar att drygt hälften av konsumenterna inte tenderar att tappa 
tidsuppfattningen men 44,2 % känner dock att tiden går fort när de shoppar online. 

Figur 4.3.1 Förvrängd tidsuppfattning. Andel i procent

För att testa H1c, Förvrängd tidsuppfattning under shoppingaktiviteten gör att webbsajten 
upplevs mer användarvänlig, undersöktes hur de respondenter som svarat att de upplever 
förvrängd tidsuppfattning svarat gällande webbsajters användarvänlighet. Resultatet visar att det 
inte finns någon signifikant skillnad mellan hur de som upplever förvrängd tidsuppfattning, 
respektive de som inte upplever det, ser på användarvänligheten av en webbsajt. Det finns 
därmed ingen tendens till samband mellan förvrängd tidsuppfattning och upplevelsen av 
användarvänlighet på en e-handelssajt13. 

För att analysera H2c, Förvrängd tidsuppfattning under shoppingaktiviteten gör att upplevd 
beteendekontroll ökar, jämfördes fyra olika variabler. Förvrängd tidsuppfattning utgörs av två 
variabler, huruvida respondenterna anser att tiden går fort och om de tenderar att  tappa 
tidsuppfattningen. De två variablerna ställs sedan mot upplevd beteendekontroll vilket mäts 
genom upplevd erfarenhet och upplevd kontroll. 
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Bland de respondenter som angett att de tycker att tiden tenderar att gå fort, respektive inte gå 
fort, är det ingen skillnad i hur de två grupperna anser sig ha den erfarenhet som krävs. De som 
upplever att tiden går fort har i mindre utsträckning en känsla av full kontroll än de som inte 
tycker att  tiden går fort. Gällande tidsuppfattning i förhållande till upplevd erfarenhet samt 
kontroll finns det en svag tendens till samband, men där de som inte tenderar att tappa 
tidsuppfattningen i större utsträckning upplever sig själva ha både mer erfarenhet och kontroll än 
de som tenderar att faktiskt tappa tidsuppfattningen. Därmed finns det inget samband i enlighet 
med hypotes H2c som antyder att  de som upplever förvrängd tidsuppfattning upplever att de har 
bättre beteendekontroll14.

4.4 Användarvänlighet (PEOU)

För att få information angående respondentens uppfattning om hur användarvänliga e-
handelssajter är överlag ställdes frågor gällande om det är lätt att  använda funktioner, hur 
lättförståeliga och hur lätta webbsajter är att använda, hur lätt det är att shoppa online, om design 
och kvalitet förgyller deras shoppingupplevelse samt om nödvändiga resurser finns tillgängliga 
för att  underlätta aktiviteten. Hela 90, 2 % av respondenterna tycker att det är lätt att handla 
online, 85,8 % tycker att e-handelssajter överlag är lättförståeliga och 87 % tycker att funktioner 
på e-handelssajter är lätta att använda. 

Figur 4.4.1 Användarvänlighet (PEOU). Andel i procent
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För att  testa hypotes H3a, När konsumenten upplever att webbsajten är användarvänlig leder det 
till fler impulsköp, undersöktes det om det fanns något samband mellan positiv upplevd 
användarvänlighet och impulsköp. Bland de respondenter som upplever webbsajter 
användarvänliga tenderar 14,8 % att köpa kläder och skor på impuls och 12,3 % tenderar att köpa 
saker de egentligen inte behöver. Av de som inte upplever användarvänlighet tenderar hela 25 % 
att göra impulsköp  och 12,5 % att köpa saker de inte behöver. Resultatet  visar att det inte är 
någon större skillnad i upplevd användarvänlighet när det  kommer till att  köpa saker som 
egentligen inte behövs medan det finns en klar skillnad gällande oplanerade köp hos de 
konsumenter som upplever webbsajter användarvänliga jämfört med de som inte gör det. De som 
upplever att webbsajter inte är användarvänliga tenderar att vara mer impulsiva och göra mer 
oplanerade köp än de som upplever sajter användarvänliga vilket gör att  hypotesens antydande 
samband inte existerar15.

Hypotes H4a, När konsumenten upplever att webbsajten är användarvänlig leder det till färre 
avbrutna köp, indikerar på att  det skulle finnas ett samband mellan användarvänlighet och 
avbrutna köp, där de personer som upplever webbsajter som användarvänliga avbryter färre köp 
än de som inte upplever dem vara användarvänliga. Enligt analys finns det dock ingen tendens till 
samband mellan upplevd användarvänlighet och avbrutna köp online då både de som upplever, 
respektive inte upplever, webbsajter som användarvänliga tenderar till att  avbryta köp. Av de som 
upplever användarvänlighet tenderar 63,5 % att avbryta köp och endast en procent färre av de 
som inte upplever användarvänlighet angav att även de tenderar att avbryta köp 16. 

4.5 Upplevd beteendekontroll (PBC)

För att  undersöka konsumenters upplevda beteendekontroll vid e-handelsköp  fick respondenterna 
svara på om de känner att  de har tillräcklig erfarenhet av e-handel, där 85 % svarade att de har 
den erfarenhet som krävs för att  shoppa online. Respondenterna fick även ange till vilken grad de 
upplever kontroll då de handlar online, där majoriteten angav full kontroll. 

Figur 4.5.1 Erfarenhet (PBC). Andel i procent Figur 4.5.2 Kontroll (PBC). Andel i procent
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15 Se tabell 21,22 under bilaga 10.3.2
16 Se tabell 23 under bilaga 10.3.2 



För att undersöka sambandet som H3b, När konsumenten upplever hög beteendekontroll leder det 
till fler impulsköp, indikerar, undersöktes upplevd beteendekontroll i förhållande till impulsköp i 
form av oplanerade och obehövliga köp. Av de respondenter som svarade att de har den 
erfarenhet som krävs svarade 15,6 % att de tenderar att ofta/alltid handla saker de inte planerat 
och 12,5 % köper obehövliga produkter. Bland de som svarat att de inte anser sig ha den 
erfarenhet som krävs svarade 11,1 % att de ofta/alltid köper kläder och skor online som de inte 
planerat medan endast 5,6 % angav att  de ofta/alltid köper saker de egentligen inte behöver. 
Baserat på resultatet finns det en tendens till samband mellan känslan av att ha den erfarenhet 
som krävs och tendensen att ofta eller alltid köpa saker som konsumenten inte planerat att köpa 
eller behöver. Genom att titta närmare på tendensen till sambandet så visar båda chi2-testen att ett 
statistiskt säkerställt samband inte existerar17. Av de respondenter som svarat  att de upplever sig 
ha full kontroll under ett  e-handelsköp svarade 11 % att de köper saker de inte planerat och 9,9 % 
av dem svarade även att de tenderar att köpa obehövliga saker. Av de respondenter som inte 
känner sig i full kontroll svarade dock 37,5 % att  de tenderar att handla på impuls då de ofta/alltid 
köper kläder och skor de inte planerat och 25 % angav att de ofta/alltid köper saker som de inte 
behöver. Här kan vi också se en tendens till samband där de som inte upplever sig ha full kontroll 
över situationen tenderar att  köpa fler oplanerade produkter samt saker de egentligen inte 
behöver. Sambandet är därmed inte intressant för hypotes H3b som hävdar motsatsen18. 

Genom att undersöka upplevd beteendekontroll i förhållande till avbrutna köp prövas hypotes 
H4b, När konsumenten upplever hög beteendekontroll leder det till färre avbrutna köp. Av de 
respondenter som anser sig ha den erfarenhet som krävs angav 62,2 % att de tenderar att avbryta 
köp online medan 70,6 % av de som inte känner att  de har den erfarenhet som krävs tenderar att 
avbryta köp. När det kommer till känslan av kontroll svarade 57 % av de som har full kontroll att 
de tenderar att  avbryta köp och av de som inte har full kontroll tenderar 75,8 % att  avbryta köp. 
Resultatet av studien visar att de som upplever beteendekontroll, både i form av att ha den 
erfarenhet som krävs samt kontroll, tenderar till att avbryta färre köp i förhållande till de som inte 
upplever beteendekontroll. Därmed finns det en tendens till samband i enlighet med hypotes 
H4b19. Chi2-test mellan variablerna påvisar dock att slumpen spelar för stor roll och det finns 
därmed inte ett statistiskt samband gällande kontroll och avbrutna köp20. 

4.6 Flows påverkan på impulsköp

Då studien ämnar undersöka flow-tillståndets påverkan på impulsköp frågades respondenterna 
om de tenderar att köpa oplanerade respektive obehövliga saker då de shoppar online samt om de 
tenderar att känna sig skyldiga för att ha köpt för mycket onödiga saker via e-handel. 
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17 Chi2-värde 6,748, df 4, alpha 0,150, 22,2 % av cellerna har ett förväntat värde under 5. Chi2-värde 
1,790, df 4, alpha 0,774, 22,2 % av cellerna har ett förväntat värde under 5. 
18 Se tabell 24,25,26,27 under bilaga 10.3.2
19 Se tabell 28,29 under bilaga 10.3.2
20 Chi2-värde 6,820, df 4, alpha 0,146, 33,3 % av cellerna har ett förväntat värde under 5. 
20Chi2-värde 5,422, df 4, alpha 0,247, 11,1 % av cellerna har ett förväntat värde under 5. 



Av respondenterna svarade 15,7 % att de ofta/alltid köper saker de egentligen inte planerat att 
köpa medan 45,7 % sällan/aldrig köper saker som de inte hade planerat. På frågan gällande hur 
ofta respondenterna tenderar att göra köp de egentligen inte behöver svarade 12 % ofta/alltid och 
53,4 % att de sällan/aldrig köper saker de egentligen inte behöver. Hela 70,4 % svarade att de 
aldrig eller sällan känner sig skyldiga för att ha köpt onödiga saker. 

Figur 4.6.1 Impulsköp. Andel i procent

För att analysera H5a, Upplevelsen av flow påverkar konsumentbeteende online i form av fler 
impulsköp, undersöktes de tre valda dimensionerna av flow, koncentration, njutning och 
förvrängd tidsuppfattning, i förhållande till impulsköp. Av de konsumenter som angett att de är 
fullt  koncentrerade på aktiviteten vid e-handelsköp svarade 13,6 % att de ofta/alltid köper saker 
de inte planerat och 10,7 % att de ofta/alltid köper obehövliga saker. Bland de som inte är 
koncentrerade svarade 23,1 % att de ofta eller alltid köper oplanerade saker samt 17,3 % angav 
att de ofta/alltid köper saker de inte behöver. Därmed finns det ingen tendens till samband i 
enlighet med hypotesen. Dock finns det en tendens till samband då de konsumenter som inte är 
fullt koncentrerade köper fler saker på impuls, vilket motsäger vårt antagande21.

Vid analys av njutningsgraden i förhållande till impulsköp visar resultatet att  21,1 % av de som 
njuter under shoppingaktiviteten tenderar att  köpa saker de inte planerat och 14,9 % av dem 
köper saker de egentligen inte behöver. Bland de respondenter som inte njuter svarade 6,7 % att 
de ofta/alltid köper saker de inte planerat och 8,9 % att de ofta/alltid köper saker de inte behöver. 
Här finns en tendens till samband där de som upplever shoppingaktiviteten som njutningsfull 
tenderar att göra fler impulsköp än de som inte anser shopping online som njutningsfullt22. För att 
undersöka om sambandet kan bero på slumpen testas Chi2-värdet, se nedan, vilket  visar att det 
finns ett samband och där våra värden, 13,939 och 20,378, överstiger det kritiska på 9,488 samt 
att  chansen att slumpen orsakat sambandet är obefintlig. Testen är signifikant säkerställda med  
99 % säkerhet.
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21 Se tabell 30,31 under bilaga 10.3.2
22 Se tabell 32,33 under bilaga 10.3.2



Gällande förvrängd tidsuppfattning så visar resultaten att de konsumenter som upplever att tiden 
går fort samt tappar tidsuppfattningen i större utsträckning tenderar att  göra oplanerade respektive 
obehövliga köp  än de personer som är fullt medvetna om tiden. Av de respondenter som anser att 
tiden går fort då de shoppar online har 22,2 % angett att de ofta/alltid gör köp de inte planerat och 
20,7 % av dem köper ofta/alltid saker de egentligen inte behöver. Hela 33,8 % av de som angivit 
att  de tappar tidsuppfattningen gör ofta eller alltid oplanerade köp, och 25 % köper ofta/alltid 
saker de egentligen inte behöver. Därmed finns det en tendens till samband mellan förvrängd 
tidsuppfattning och impulsköp 23. En analys av chi2-värdet visar att det finns ett  signifikant 
samband mellan de undersökta variablerna och att det är 0 % chans att slumpen skulle kunna 
orsaka sambandet. Det innebär att upplevelsen av flow i form av förvrängd tidsuppfattning leder 
till att konsumenterna tenderar att göra mer impulsköp  och det finns därmed ett samband. 
Sambanden är signifikanta med 99 % säkerhet i tre av testen, medan sambandet mellan tid och 
impulsköp har en säkerhetsnivå på 95 %. 
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23 Se tabell 34,35,36,37 under bilaga 10.3.2

Tabell 33. Chi2-test, 
Njutning * Obehövliga köp

Tabell 32. Chi2-test, 
Njutning * Impulsköp

Tabell 34. Chi2-test, 
Tid * Impulsköp

Tabell 35. Chi2-test, 
Tid * Obehövliga köp 

Tabell 36. Chi2-test, 
Tidsuppfattning * Impulsköp

Tabell 37. Chi2-test, 
Tidsuppfattning * Obehövliga köp



4.7 Flows påverkan på avbrutna köp

Ett avbrutet köp är som tidigare nämnt när kunden placerar varor i varukorgen men aldrig 
genomför köpet. För att  undersöka beteendet avbrutna köp  blev respondenterna tillfrågade om de 
tenderar att avbryta köp när de handlar online. Därefter fick de markera till vilken grad eventuella 
orsaker till det avbrutna köpet stämde in. Av samtliga respondenter angav 61,7 % att de tenderar 
att  avbryta köp online. Flest personer, 83,3 %, angav att det avbrutna köpet berodde på att de 
bestämde sig för att  köpa vid ett senare tillfälle och 67,5 % angav att det i största utsträckning 
berodde på att de inte behövde varan.

För att  pröva H5b, Upplevelsen av flow påverkar konsumentbeteende online i form av färre 
avbrutna köp, undersöktes återigen de tre dimensionerna av flow som studien berör i förhållande 
till tendensen att avbrutna köp. Enligt vår enkätundersökning tenderar de personer som är fullt 
koncentrerade på sin uppgift vid online-aktiviteter att avbryta färre köp än de personer som är 
okoncentrerade. Bland de som är fullt koncentrerade svarade 56,8 % att  de tenderar att avbryta 
köp när de handlar online medan 78,4 % av dem som är okoncentrerade tenderar att  avbryta köp. 

Figur 4.7.1 Avbrutna köp. Andel i procent
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Figur 4.7.2 Orsak till avbrutna köp. Andel i procent



Det är en skillnad på nästan 22 procentenheter mellan de som är fullt koncentrerade och 
okoncentrerade vilket gör att det finns en tendens till samband24. Chi2-testet visar dock att vårt 
värde inte överskrider det kritiska värdet och det är därmed ingen signifikant skillnad mellan det 
faktiska och det förväntade värdet25. Av de personer som upplever shoppingaktiviteten som 
njutningsfull tenderar fler personer, 64,1 % att avbryta köp än de personer som inte njuter av 
aktiviteten, där 50 % har angett att de tenderar att avbryta köp. Därmed finns det inget samband i 
enlighet med hypotesen som säger att full njutning under shoppingaktiviteten leder till färre 
avbrutna köp 26. Även bland de respondenter som angivit  att de upplever förvrängd 
tidsuppfattning, i form av att  tiden tenderar att gå fort samt att  de tappar tidsuppfattningen, 
avbryts köp av fler än bland de som inte upplever förvrängd tidsuppfattning. Därför finns det 
heller ingen tendens till samband i enlighet med vår hypotes, att förvrängd tidsuppfattning leder 
till färre avbrutna köp. Studien visar istället på motsatsen, att förvrängd tidsuppfattning leder till 
fler avbrutna köp 27. 
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24 Se tabell 38 under bilaga 10.3.2
25 Chi2-värde 8,118, df 4, alpha 0,087, 0 % av cellerna har ett förväntat värde under 5.
26 Se tabell 39 under bilaga 10.3.2
27 Se tabell 40,41 under bilaga 10.3.2



5. Analys
Följande analyseras varför sambanden i hypotesen uppstår eller ej samt en kortare reflektion kring 
sambanden. En återkoppling till tidigare forskning ingår vid diskussion av hypoteserna. Därefter följer en 
diskussion och reflektion över statistiska samband som inte är i enlighet med hypoteserna men som  anses 
vara intressanta och som kan ses som underlag och förslag till vidare forskning. 

Av undersökningens resultat framgår att upplevd användarvänlighet inte skiljer sig åt oavsett om 
konsumenten anser sig ha hög eller låg koncentrationsnivå under shoppingaktiviteten och vi kan 
därmed dra slutsatsen att H1a, Hög koncentration under shoppingaktiviteten gör att webbsajten 
upplevs mer användarvänlig, inte stöds28. Resultatet motsäger Lee och Chens (2010) studie som 
visar att  koncentration starkt  påverkar användarvänlighet. Vår undersökning visar också att H2a, 
Hög koncentration under shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll ökar29, inte heller 
stöds, då vår undersökning visar en knapp skillnad gällande graden av koncentration samt hur 
erfarenhet innehas eller inte. Att vårt resultat  inte tyder på samband säger emot både Hoffman 
och Novaks (1996) samt Lee och Chens (2010) forskning som menar att koncentration ökar 
upplevd beteendekontroll. Vidare menar Hoffman och Novak att då konsumenten är fullt 
koncentrerad ges ingen uppmärksamhet till andra aktiviteter. Vårt resultat  visar att de 
konsumenter som upplever sig vara fullt koncentrerade även angivit att de till hög grad är 
medvetna om andra aktiviteter som sker i deras omgivning, vilket därmed säger emot tidigare 
forskning. Frågan är hur pass medvetna konsumenter är om dess koncentration under en 
shoppingaktivitet online. Det kan vara svårt för konsumenter att uppskatta och ange till vilken 
grad de tenderar att vara fullt koncentrerad på en aktivitet i efterhand då de inte befinner sig i 
situationen. Hur pass koncentrerad konsumenten är i en viss situation är även något de med stor 
sannolikhet inte reflekterar över vilket kan vara en orsak till att inga samband gällande 
koncentration stöds. 

Resultatet av undersökningen visar att det inte heller finns något samband som stödjer vår 
hypotes H1b, Hög njutning under shoppingaktiviteten gör att webbsajten upplevs mer 
användarvänlig. Av korstabellen30  kan vi utläsa att det  finns en tendens till samband mellan 
njutning och upplevd användarvänlighet, men tendensen stöds dock inte av chi2-analysen som 
säger att det inte finns någon statistisk sannolikhet mellan variablernas samverkan. Något som 
innebär en motsats till Lee och Chen (2010) som i sin studie visar att användarvänlighet påverkas 
av graden av njutning. I vårt resultat kan vi även utläsa en tendens till att njutning påverkar 
graden av upplevd kontroll, där de som tycker att shoppingstunden är njutningsfull också anser 
sig ha den erfarenhet som krävs. Resultaten visar även en tendens till samband mellan njutning 
och upplevd beteendekontroll, där tendensen till sambandet är tvärtemot vår hypotes dvs. att  de 
som inte njuter av att shoppa online upplever full kontroll i större utsträckning. 
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28 Se tabell 8 under bilaga 10.3.2
29 Se tabell 9,10 under bilaga 10.3.2
30 Se tabell 12 under bilaga 10.3.2



Ingen av tendenserna stöds dock i våra chi2-test  vilket  gör att H2b, Hög njutning under 
shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll ökar, inte stöds. Det innebär att vår 
forskning är i enlighet med Lee och Chens resultat där graden av njutning inte påverkar upplevd 
beteendekontroll och attityd31. 

Vår studie visar att det finns en skillnad bland de respondenter som tappar tidsuppfattning och de 
som inte gör det i förhållande till hur användarvänlig de upplever en e-handelssajt. Det är dock 
lika många som upplever sajter som lätta att använda oavsett om de anser att tiden tenderar att gå 
fort eller ej. Våra chi2-test visar dock att det inte finns några statistiskt signifikanta samband 
mellan förvrängd tidsuppfattning och användarvänlighet  och därmed stöds inte H1c, Förvrängd 
tidsuppfattning under shoppingaktiviteten gör att webbsajten upplevs mer användarvänlig32. Vi 
fann dock en tendens till samband när vi analyserade den påverkan tidsuppfattningen har på både 
upplevd erfarenhet och känslan av kontroll. Av de respondenter som inte tappar tidsuppfattningen 
anser sig fler ha den erfarenhet som krävs och upplever sig ha full kontroll än de som tappar 
tidsuppfattningen. Det är samtidigt fler som känner sig i full kontroll när de inte tycker att tiden 
går fort jämfört med de som upplever att tiden flyger iväg. Det finns dock ingen skillnad mellan 
respondenternas svar gällande om tiden går fort eller inte samt om de anser sig ha den erfarenhet 
som krävs och sammanfattningsvis stöds därmed inte vår hypotes H2c, Förvrängd 
tidsuppfattning under shoppingaktiviteten gör att upplevd beteendekontroll ökar33. Chi2-
analyser34 av tid i förhållande till kontroll samt tidsuppfattning och kontroll visar att det finns ett 
statistiskt samband. Korrelationsanalyser visar ett statistiskt samband tvärtemot vår hypotes, dvs. 
att  när konsumenten inte tenderar att tappa tidsuppfattningen eller anser att tiden går fort  så 
känner de sig ha mer kontroll än de som tappar tidsuppfattningen och känner att tiden går fort35. 

Tidigare forskning av Hoffman och Novak (1996) visar att flow är kopplat till en förvrängd 
tidsuppfattning vilket ofta leder till att längre tid spenderas på webbsajter. Novak, Hoffman och 
Yungs (2000) studie visar också att förvrängd tidsuppfattning starkt påverkar beteenden. Deras 
resultat visar endast att det finns ett samband men inte på vilket sätt det påverkar beteenden vilket 
gör det omöjligt för oss att  relatera till och jämföra med vår studies resultat. Flera 
forskningsstudier har även visat att upplevelsen av flow leder till upplevd kontroll vid utförande 
av online-aktiviteter (Siekpe 2005; Lee & Chen 2010; Hsu, Chang & Chen 2011; Koufaris 2002; 
Lu, Zhou & Wang 2009). Sambandet kan vi dock inte se i vår studie då vårt resultat visar att det 
inte existerar något samband alls gällande koncentration och njutning i förhållande till kontroll. 
Däremot visar vårt resultat  ett statistiskt säkerställt samband gällande förvrängd tidsuppfattning, 
men där de som inte upplever förvrängd tidsuppfattning leder till en ökad kontroll vilket gör att 
vår undersökning motsäger tidigare forskning om flow och kontroll. 
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31 Se tabell 13,14 under bilaga 10.3.2
32 Se tabell 15,16 under bilaga 10.3.2
33 Se tabell 17,18,19,20 under bilaga 10.3.2
34 Chi2-värde 15,194, df 4, alpha 0,004, 0 % av cellerna har förväntad värde under 5. Chi2-värde 12,932, 
df 4, alpha 0,012, 0 % av cellerna har förväntad värde under 5.
35 Spearman’s rho, Tid*Kontroll -0,115. Tidsuppfattning*Kontroll -0,134.



5.1 Impulsköp

Resultatet från enkätstudien visar att det finns en tendens till samband mellan upplevd 
användarvänlighet och graden av impulsköp. Sambandet strider dock mot vår hypotes. Tendensen 
visar att det är fler som gör oplanerade köp av de som inte upplever sajter som användarvänliga 
än bland de som upplever användarvänlighet. Tendensen stöds dock inte i chi2-analysen vilket 
gör att det inte går att uttala sig huruvida det finns ett samband eller inte. Gällande den inverkan 
som användarvänlighet har på obehövliga köp är fördelningen procentuellt sett lika stor, oavsett 
respondentens åsikt om användarvänlighen, vilket leder till att H3a, När konsumenten upplever 
att webbsajten är användarvänlig leder det till fler impulsköp, inte stöds36. En del av tidigare 
forskning indikerar dock motsatsen då de hävdar att webbsajtens kvalitet starkt påverkar 
impulsköpbeteendet. Hög kvalitet ökar chansen för impulsköp medan låg kvalitet på webbsajten 
gör att chansen för att konsumenten skall genomföra ett impulsköp minskar (Huang & Kuo 2012; 
Wells, Parboteeah & Valacich 2011).  

Vår undersökning visar även att det finns en tendens till samband mellan upplevd erfarenhet och 
oplanerade respektive obehövliga köp, vilket inte heller stöds av chi2-analysen37. Våra resultat 
visar även en tendens till samband mellan upplevd kontroll och oplanerade- och obehövliga köp, 
vilket dock är i motsats till vår hypotes H3b, När konsumenten upplever hög beteendekontroll 
leder till fler impulsköp, vilket gör att resultatet inte stödjer hypotesen. Analys av chi2-testet visar 
att  det  finns ett statistiskt signifikant samband mellan upplevd kontroll och impulsköp38. 
Korrelationstestet visar att det finns ett svagt negativt samband som innebär att när upplevd 
beteendekontroll ökar så minskar antalet impuls- och obehövliga köp 39. En sannolik förklaring 
till sambandet  är att respondenten har tolkat kontroll i form av att de är i full kontroll över sin 
köpprocess och därmed leder det till att  de inte gör impulsköp eller köper saker de egentligen inte 
behöver. 

Gällande flows påverkan på impulsköp indikerar vårt resultat att dimensionen koncentration 
påverkar impulsköp negativt, dvs. vid hög koncentration så tenderar konsumenten att mer sällan 
köpa oplanerade saker samt produkter de egentligen inte behöver. Det finns alltså en tendens till 
ett  samband mellan dimensionerna, men som inte är i enlighet med vår hypotes. Chi2-test av 
variablerna påvisar att det finns ett statistiskt samband mellan koncentration och impulsköp40 och 
ett korrelationstest visar ett lågt värde på -0,178 vilket  innebär att när koncentration ökar så 
minskar impulsköp, och sambandet är signifikant med 99 % säkerhet41. Även om vårt resultat 
inte stödjer vår hypotes är det i enlighet med Koufaris (2002) studie som visar att koncentration 
inte påverkar impulsköp. 
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36 Se tabell 21,22 under bilaga 10.3.2
37 Se tabell 24,25,26,27 under bilaga 10.3.2
38 Chi2-värde 18,440, df 4, alpha 0,001, 11,1 % av cellerna har ett förväntat värde under 5. Chi2-värde 
11,225, df 4, alpha 0,024, 11,1 % av cellerna har ett förväntat värde under 5.
39 Spearman’s rho, Kontroll*Impulsköp -0,224, Kontroll*Obehövliga köp -0,168
40 Chi2-värde 10,424, df 4, alpha 0,034, 0 % av cellerna har ett förväntad värde under 5.
41 Spearman’s rho, Koncentration*Impulsköp -0,178



Njutning påverkar oplanerade och obehövliga köp positivt, alltså tenderar konsumenten att 
handla impulsivt när hon känner att shoppingupplevelsen är njutningsfull. Vårt resultat indikerar 
därmed, i likhet med både Huang och Kuos (2012) och Wells, Parboteeah och Valacichs (2011) 
studie, att tillfällig sinnesstämning tenderar att  öka impulsiviteten online. Den dimension som 
starkast påverkar impulsköp är dock förvrängd tidsuppfattning där vi har ett  starkt samband i alla 
fyra analyser. När konsumenter upplever att tiden går fort och när de tappar tidsuppfattningen 
ökar oplanerade och obehövliga köp avsevärt gentemot när de har kontroll över tiden. Därmed 
drar vi slutsatsen att H5a, Upplevelsen av flow påverkar konsumentbeteende online i form av fler 
impulsköp, till stor del stöds. Sex av de totalt åtta utförda chi2-testen påvisar signifikanta 
samband42  och utförda korrelationstester visar att när graden av njutning och förvrängd 
tidsuppfattning ökar så ökar även oplanerade och obehövliga köp. Sambanden stöds till stor del 
till 99 % säkerhet  med undantag för två av testen som har 95 % signifikansnivå43. Därmed är vårt 
resultat till viss del i enlighet  med tidigare forskning där flera studier indikerar att flow påverkar 
impulsköp  (Koufaris 2002; Hsu, Chang & Chen 2011; O´Cass & Carlson 2010; Smith & 
Sivakumar 2004).  

5.2 Avbrutna köp

Vårt antagande H4a, När konsumenten upplever att webbsajten är användarvänlig leder det till 
färre avbrutna köp, stöds inte av vår undersökning då lika många respondenter har svarat att de 
avbryter köp oavsett om de anser att sajten är användarvänlig eller inte44. Enligt resultatet från 
vår enkätundersökning finns det en viss tendens till samband att de konsumenter som upplever 
hög beteendekontroll avbryter färre köp än de som inte upplever beteendekontroll. Chi2-testet 
visar dock att det inte finns något statistiskt  signifikant samband och därmed stöds inte H4b, När 
konsumenten upplever hög beteendekontroll leder det till färre avbrutna köp45. Kukar-Kinney och 
Closes (2009) studie visar att så många som 88 % av konsumenterna någon gång övergett sin 
varukorg utan att slutföra köpet. Även vårt resultat indikerar att  många konsumenter har ett icke-
köpbeteende då 61,7 % av respondenterna angav att de tenderar att avbryta köp. Eftersom vårt 
resultat gällande avbrutna köp är något lägre än Kukar-Kinney och Closes (2009), kan det 
innebära att  det har skett ett förändrat beteende inom e-handeln. Även om vårt resultat visade på 
färre antal avbrutna köp visar den höga procentsatsen att det sannolikt  är ett problem som många 
e-handelsföretag idag har. Utifrån vår enkätundersökning är en av de största anledningarna till 
varför konsumenter avbryter köp  online att de bestämmer sig för att  köpa varan vid ett senare 
tillfälle, något som även Kukar-Kinney och Close (2009) nämner som orsak till att  inte fullfölja 
ett e-handelsköp. 
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42 Se tabell 30,31,32,33,34,35,36,37 under bilaga 10.3.2
43 Spearman´s rho, Njutning*Impulsköp 0,221, Njutning*Obehövliga köp 0,246, Tid*Impulsköp 0,176, 
Tid*Obehövliga köp 0,236, Tidsuppfattning*Impulsköp 0,276, Tidsuppfattning*Obehövliga köp 0,301. 
44 Se tabell 23 under bilaga 10.3.2
45 Se tabell 28,29 under bilaga 10.3.2



Vid analys av flows påverkan på avbrutna köp så minskar antalet avbrutna köp vid full 
koncentration jämfört med när konsumenten är okoncentrerad och vi kan därmed se en tendens 
till samband. Koufaris (2002) hävdar att  koncentration vid shoppingaktiviteter kan vara 
avgörande i fråga om att slutföra ett köp effektivt. Resultatet  från chi2-testet visar dock att det 
inte finns något statistiskt signifikant samband mellan koncentration och avbrutna köp  och 
motsäger därmed Koufaris påstående. H5b, Upplevelsen av flow påverkar konsumentbeteende 
online i form av färre avbrutna köp, stöds därmed inte. När konsumenten har en njutningsfull 
shoppingstund ökar dock avbrutna köp vilket inte stödjer hypotesen, likväl som när konsumenten 
tappar tidsuppfattningen och anser att tiden går fort  ökar avbrutna köp. Resultatet indikerar alltså 
att  flow-upplevelse i form av njutning och förvrängd tidsuppfattning inte är ett önskvärt 
konsumentbeteende när det gäller att försöka minska avbrutna köp. Att förvrängd tidsuppfattning 
leder till fler avbrutna köp kan eventuellt förklaras genom att  54,5 % angav att de inte hade tid 
som anledning till att avbryta köp. En anledning till tidsbristen kan vara att  de förlorade 
tidsuppfattningen och därefter insåg att allt för lång tid hade gått  och att de därmed var tvungna 
att avsluta aktiviteten. Orsaken till avbrutna köp kan även bero på andra anledningar än de som 
har undersökts vilket gör det till ett intressant ämne för fortsatt  forskning, vilket också krävs för 
att  kunna uttala sig om orsaken till varför konsumenter tenderar till att avbryta köp online. Enligt 
Hoffman och Novak (1996) kan för hög njutning leda till att konsumenten aldrig avslutar ett köp 
då de njuter för mycket av aktiviteten. Det är något som går i enlighet med vår analys av njutning 
och avbrutna köp  då 64,1 % har angivit att de tenderar att avbryta köp när de upplever njutning, 
medan 50 % tenderar att avbryta köp av de som inte känner njutning. Tendensen till samband 
stöds dock inte av chi2-testet där vårt värde inte överstiger det förväntade och därmed finns inte 
något statistisk samband46. 

YOU GOT FLOW? - En studie om konsumentbeteende online  Nilsson & Nilsson

● 46

46 Chi2-värde 6,188, df 4, alpha 0,186, 0 % av cellerna har ett förväntat värde under 5. 



6. Slutsatser och diskussion

I kapitlet besvaras studiens problemformulering och frågeställning och avslutningsvis 
presenteras studiens bidrag till Halens.

Syftet med vår studie var att undersöka dagens konsumentbeteende online vid köp av kläder och 
skor via e-handel bland något yngre kvinnor mellan 25-34 år. Tidigare forskning indikerar att det 
finns ett samband mellan flow och konsumentbeteende online där de konsumenter som upplever 
flow tenderar att  ha ett  visst beteende. Flertalet av våra hypoteser som framtogs med hjälp av vår 
egen utvecklade teori gällande flows påverkan på konsumentbeteende stöds inte av resultatet från 
vår undersökning. Majoriteten av tidigare forskare har endast studerat flow och dess påverkan på 
konsumentbeteende online. I vår undersökning valde även vi att studera hur upplevelsen av flow 
påverkar konsumentbeteende i form av impulsköp och avbrutna köp, och mellan variablerna 
kunde vi i två fall av tre se ett statistiskt samband. Att studera ett  “mellanled” mellan flow och 
konsumentbeteende visade sig inte vara relevant då det som sagt inte finns något samband där de 
här variablerna ingår. Vi valde att inkludera de här aspekterna baserat på teorier som tidigare 
använts för att studera flow och konsumentbeteende online då vi tyckte att det var intressant att 
undersöka huruvida upplevelsen av flow påverkar hur användarvänlig webbsajten upplevs och 
vilken kontroll konsumenter som upplever flow tenderar att ha. Utifrån våra resultat kan vi dra 
slutsatsen att flow-tillståndet varken påverkar om konsumenten upplever webbsajter som 
användarvänliga eller huruvida de upplever ökad beteendekontroll. Vi kan också dra slutsatsen att 
varken upplevd användarvänlighet eller kontroll kan förklara orsaken till impulsköp och varför 
konsumenten tenderar att avbryta köp.

De resultat i vår studie som skiljer sig från tidigare forskning kan bero på att vi till skillnad från 
de andra forskarna endast har studerat svenska och kvinnliga konsumenter, samt att vi till stor del 
studerat ett annat ålderssegment. En del av våra resultat motsäger tidigare forskning samtidigt 
som de även är i enlighet med andra forskares resultat vilket visar att tidigare studier kring ämnet 
också har lett fram till olika resultat. Skilda forskningsresultat inom ämnet  stärker påståendet att 
konsumentbeteende online är ett komplext beteende och svårt att uttala sig om. 

Svaret på studiens problemformulering; kan flow-tillståndet förklaras som en påverkande faktor 
på användarvänlighet och upplevd beteendekontroll, och hur påverkas i sin tur 
konsumentbeteende online i form av impulsköp och avbrutna köp?, är komplext. Flow-tillståndet 
kan till viss del användas för att förklara graden av impulsköp och avbrutna köp. Våra resultat 
visar att  flow i form av njutning och förvrängd tidsuppfattning ökar impulsköp, medan 
koncentrationsnivån inte har någon påverkan. Njutning och förvrängd tidsuppfattning har 
däremot ingen påverkan på avbrutna köp men vårt resultat indikerar dock en tendens till att 
koncentrationsnivån påverkar graden av avbrutna köp. Det kan dock inte stödjas i våra analyser 
och är därför inget vi kan uttala oss om. Våra analyser visar därmed inget samband att 
upplevelsen av flow-tillståndet skulle leda till färre avbrutna köp  medan vi kan se ett tydligt 
samband mellan flow och impulsköp för två av de undersökta dimensionerna av flow. 
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Med hjälp  av vår enkätundersökning kan vi därmed konstatera att för att öka impulsköp  på en e-
handelssajt bör sajten utformas så att  konsumenterna upplever flow i form av njutning samt 
tappar tidsuppfattningen. Genom att skapa en användarvänlig, enkel och attraktiv webbsajt  ökar 
chansen för att  konsumenten ska uppleva flow vilket  gynnar företaget i form av nöjda kunder och 
fler impulsköp. Gällande avbrutna köp kan vi inte uttala oss om till vilken grad flow påverkar 
men vi kan dock via vår undersökning se konsumenternas orsaker till varför de avbryter köp 
vilket kan användas för att se vilka förbättringar som bör göras för att förhindra avbrutna köp.

6.1 Vad innebär studien för Halens? 

Vi önskar att våra resultat kan bli användbara för Halens i deras förändringsprocess att tilltala en 
yngre målgrupp. Vi hoppas att den här undersökningen kan ge Halens indikatorer på den yngre 
konsumentens köpbeteende samt preferenser och utifrån resultaten kan de analysera sin webbsajt 
och göra eventuella förändringar. Då Hsu et al. (2011) anser att företag bör anpassa sin webbsajt 
för att underlätta för konsumenten att  uppleva flow, råder vi Halens att se över sin e-handelssajt 
för att öka chansen att flow-tillståndet ska uppnås. Det här kan leda till att konsumenten får en 
mer positiv inställning till företaget och kan även leda till fler återkommande besök, lojala 
kunder, samt fler impulsköp. 

Både tidigare forskning och vår undersökning visar att avbrutna köp  är ett problem och det är ett 
icke önskvärt konsumentbeteende från e-handelsföretagens sida. Några av orsakerna till att 
konsumenter tenderar att avbryta ett köp beror enligt undersökningen till 83,8 % på att 
konsumenten bestämde sig för att  köpa varan vid ett senare tillfälle, 67,5 % kom på att de inte 
behövde varan, 54,5 % hade inte tid till att  fullfölja köpet  och 54,3 % kände en viss osäkerhet till 
att  handla online. Nämnda orsaker är något som Halens bör försöka motverka. De konsumenter 
som istället bestämmer sig för att köpa en produkt vid ett senare tillfälle samt de som angivit att 
de avbryter köp för att de kommer på att de inte behöver varan bör Halens försöka få att slutföra 
köpet direkt. Det skulle kunna göras genom att under korta perioder erbjuda rabatt  och extrapris. 
Även Huang och Kuo (2012) menar att tidsbegränsade erbjudanden och realisationer bidrar till 
mer impulsköp. Därför bör Halens arbeta mer med liknande arbetssätt för att locka kunderna att 
handla mer produkter, göra oplanerade köp samt få dem att  slutföra köpet direkt. Genom att göra 
sajten och hela köpprocessen lättare och mindre tidskrävande kan Halens försöka få dessa kunder 
samt de som avbryter köp på grund av tidsbrist att slutföra köpet. Även om Halens idag är 
certifierade med Trygg E-handel och medlem av Svensk Distanshandel så kan de eventuellt 
försöka lyfta säkerhet  på sajten för att  deras kunder samt potentiella kunder skall känna sig 
tryggare och våga köpa produkter online. Halens kan även påverka i den mån att försöka 
förmedla säkerhet vid betalning, bättre frakt- och returvillkor samt tydlig produkt- och 
storleksinformation.

Halens behöver också matcha behoven av de konsumenter som för tillfället inte handlar online. 
Med hjälp av vår undersökning kan de få information om varför de inte handlar och försöka 
anpassa sig för att få fler kunder. 
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Halens bör också göra kontinuerliga undersökningar hos sina befintliga kunder för att ta reda på 
vad de uppskattar hos företaget och med hjälp av svaren förbättra sin sajt och eventuellt 
produktsortiment. Att ha en lättnavigerad e-handelssajt  med tydliga kategorier och möjligheter 
till filtrering underlättar för konsumenten att snabbare och enklare slutföra ett köp, vilket 
eventuellt kan resultera i att avbrutna köp minskar samt att fler impulsköp utförs. 
Sammanfattningsvis vill vi råda Halens att  optimera sin webbsajt då det är deras viktigaste 
instrument för kommunikation med kunderna och därför bör de göra allt för att attrahera nya och 
behålla sina nuvarande kunder. 
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7. Studiens teoretiska bidrag
Vi har bidragit med ett nytt tänk till forskning kring konsumentbeteende online där vi har adderat 
andra dimensioner av konsumentbeteende i relationen mellan flow och konsumentbeteende 
online. Även om vår modell och resultatet från studien visar att det inte har någon tydlig 
påverkan på konsumentbeteende online så kan vår undersökning leda till att framtida forskning 
testar nya vägar och sätt för att forska kring konsumentbeteende. Då det idag inte tycks finnas 
någon forskning som tydligt kan påvisa hur konsumentbeteendet online ser ut visar det att 
forskare bör använda andra tillvägagångssätt för att försöka förstå konsumentbeteende online. 
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8. Förslag till fortsatt forskning

Konsumentbeteende online är ett ständigt föränderligt beteende som tenderar att  ändras över tid. 
Samtidigt visar tidigare forskning på vitt skilda resultat vilket gör att fortsatt forskning kring 
konsumentbeteende är angeläget. Flow är extra intressant för vidare forskning då det både är 
svårdefinierat och ett ämne där forskare fortfarande inte vet i vilken grad det faktiskt  påverkar 
konsumentbeteende online. Då vår studie visar att flow i form av njutning och förvrängd 
tidsuppfattning påverkar impulsköp och avbrutna köp och även är i linje med flera tidigare 
studier rekommenderar vi därför fortsatt forskning kring dimensionen koncentration och dess 
påverkan på konsumentbeteende. Inte minst då vår analys visar på att konsumenter upplever att 
de är fullt koncentrerade samtidigt som de har angivit att de är fullt medvetna om saker som 
händer runt omkring dem vilket motsäger att  de faktiskt har den koncentrationen som de anser sig 
själva ha under shoppingaktiviteten. 

Många konsumenter tenderar enligt både vår undersökning och tidigare forskning att avbryta köp 
online, vilket ur ett företagsperspektiv inte är ett önskvärt beteende. Därför anser vi att vidare 
forskning kring avbrutna köp vore intressant. Det vore även en viktig del i forskningen kring 
konsumentbeteende online då anledningen till avbrutna köp antagligen leder vidare till en 
tydligare bild av konsumentbeteende generellt. 

Eftersom vårt resultat visade negativa signifikanta samband gällande upplevd beteendekontroll 
och graden av impulsköp anser vi att det här vore intressant för vidare forskning. Vi tycker att det 
krävs djupare analys i ämnet då vi förmodar att konsumenten har uppfattat kontroll i motsats till 
vårt antagande, alltså har respondenten svarat att de har full kontroll över sitt beteende och 
därmed inte handlar impulsivt, vilket är ett intressant forskningsämne. Undersökningen 
resulterade också i statistiskt signifikanta samband mellan tidsuppfattning och upplevd 
beteendekontroll, vilket dock var i motsats till vårt  antagande. Vi anser att det därmed är relevant 
med vidare forskning om det här sambandet. Vi ser det också som intressant att  fortsätta forska 
om hur användarvänlighet och upplevd beteendekontroll generellt påverkar konsumentbeteende 
online, samt hur de i sin tur påverkas av dimensionerna av flow. Vi tror att det krävs mer 
forskning om flow för att få valida resultat gällande om samband existerar eller inte. 
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10. Bilagor
10.1 Frågeguide 

1. Vilka är era nuvarande kunder?
2. Hur samlar ni information om kunden? Exempelvis vart de bor, vad de jobbar med..
3. Hur skulle ni beskriva er tilltänkta målgrupp? Vart tror ni att de handlar idag?
4. Vad är tanken med att bredda er målgrupp?
5. Vilka marknadskanaler använder ni er av idag och var läggs störst fokus? Är det samma för 
alla varumärken och i alla länder?
6. Vilka marknadsföringsstrategier planerar ni att vidta?
7. Vilka är enligt er era största konkurrenter?
8. Vilka förändringar planerar ni att göra på: hemsidan, sortimentet, i företaget?
9. Hur stor andel av försäljningen sker via internet?
10. Hur är försäljningen fördelad mellan de olika marknaderna?
11. Hur stor del av försäljningen utgörs av mode respektive de andra koncepten?
12. Vilka koncept fokuserar ni mest på gällande marknadsföring?
13. Har utmärkelsen som bästa sajt gett positiv respons som ökad försäljning mm?
14. Vad låg till grund för att ni utformade er egen plattform för webbsajten och vilka fördelar 
medgav det?
15. Hur sker produktbilder och styling? Köps det in från externa varumärken eller sker det in-
house?
16. Har Halens, Cellbes och Bubbleroom några gemensamma funktioner?
17. Använder kunder kundservice via telefon eller mejl?
18. Hur många kataloger skickas ut årligen? Hur många beställer katalog via internet?
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10.2 Enkätundersökning
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10.3 Tabeller

10.3.1 Frekvenstabeller
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10.3.2 Korstabeller och chi2-test

TABELL 1. FULL KONCENTRATION * MEDVETENHET  

TABELL 2. FULL KONCENTRATION * GLÖMSKA

TABELL 3. FULL KONCENTRATION * MULTITASKING
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TABELL 4. KÖPFREKVENS * KONCENTRATIONSNIVÅ

TABELL 5. KÖPFREKVENS * MEDVETENHET
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TABELL 6. KÖPFREKVENS * GLÖMSKA

TABELL 7. KÖPFREKVENS * MULTITASKING
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TABELL 8. KONCENTRATIONSNIVÅ * ANVÄNDARVÄNLIGHET (PEOU)

TABELL 9. KONCENTRATIONSNIVÅ * ERFARENHET (PBC)
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TABELL 10. KONCENTRATIONSNIVÅ * KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC)

TABELL 11. KONCENTRATIONSNIVÅ * ERFARENHET (PBC) * KÖPFREKVENS
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TABELL 12. NJUTNING * ANVÄNDARVÄNLIGHET (PEOU)
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TABELL 13. NJUTNING * ERFARENHET (PBC)

TABELL 14. NJUTNING * KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC)
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TABELL 15. TID * ANVÄNDARVÄNLIGHET (PEOU)

TABELL 16. TIDSUPPFATTNING * ANVÄNDARVÄNLIGHET (PEOU)
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TABELL 17. TID * ERFARENHET (PBC)

TABELL 18. TIDSUPPFATTNING * ERFARENHET (PBC)
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TABELL 19. TID * KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC)

TABELL 20. TIDSUPPFATTNING * KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC)
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TABELL 21. ANVÄNDARVÄNLIGHET (PEOU) * IMPULSKÖP

TABELL 22. ANVÄNDARVÄNLIGHET (PEOU) * OBEHÖVLIGA KÖP
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TABELL 23. ANVÄNDARVÄNLIGHET (PEOU) * AVBRUTNA KÖP

TABELL 24. ERFARENHET (PBC) * IMPULSKÖP
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TABELL 25. ERFARENHET (PBC) * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 26. KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC) * IMPULSKÖP
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TABELL 27. KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC) * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 28. ERFARENHET (PBC) * AVBRUTNA KÖP
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TABELL 29. KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC) * AVBRUTNA KÖP

TABELL 30. KONCENTRATIONSNIVÅ * IMPULSKÖP
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TABELL 31. KONCENTRATIONSNIVÅ * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 32. NJUTNING * IMPULSKÖP
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TABELL 33. NJUTNING * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 34. TID * IMPULSKÖP

YOU GOT FLOW? - En studie om konsumentbeteende online  Nilsson & Nilsson

● 91



TABELL 35. TID * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 36. TIDSUPPFATTNING * IMPULSKÖP
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TABELL 37. TIDSUPPFATTNING * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 38. KONCENTRATIONSNIVÅ * AVBRUTNA KÖP
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TABELL 39. NJUTNING * AVBRUTNA KÖP

TABELL 40. TID * AVBRUTNA KÖP
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TABELL 41. TIDSUPPFATTNING * AVBRUTNA KÖP
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10.3.3 Spearman’s Rho

TABELL 42. TIDSUPPFATTNING * KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC)

TABELL 43. TIDSUPPFATTNING * KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC)

TABELL 44. KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC) * IMPULSKÖP
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TABELL 45. KONTROLL (SINNESSTÄMNING II) (PBC) * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 46. KONCENTRATIONSNIVÅ * IMPULSKÖP

TABELL 47. NJUTNING * IMPULSKÖP
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TABELL 48. NJUTNING * OBEHÖVLIGA KÖP

TABELL 49. TID * IMPULSKÖP

TABELL 50. TID * OBEHÖVLIGA KÖP
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TABELL 51. TIDSUPPFATTNING * IMPULSKÖP

TABELL 52. TIDSUPPFATTNING * OBEHÖVLIGA KÖP
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