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Sammanfattning 
 
Kunders beteende är viktigt att förstå för ett företag som säljer produkter eller tjänster. Då 
alltmer handel nu sker på Internet finns ett intresse i att utreda hur en kund agerar vid inköp i 
en webbutik. Då det idag är dyrt att genomföra åtgärder för att attrahera nya kunder är det 
därför betydande att konsumenter återvänder efter ett första inköp. Syftet med denna studie är 
att utreda återköpsbeteendet hos kunder som handlar från butiker på Internet. Ett delsyfte är 
att undersöka om det finns skillnader i studenternas återköpsbeteende mellan Internetföretag 
och fysiska företag. Ytterligare ett delsyfte är också att undersöka om det föreligger någon 
skillnad mellan studenter från USA och studenter från Sverige i dessa frågor 
 
Teorier från klassisk handel samt Internethandel har använts i denna studie. Förväntnings-
bekräftelseteorin används i denna uppsats i olika former för att beskriva hur kundens förvänt-
ningar inverkar på dess tillfredsställelse och benägenhet att återvända som kund. Vidare ut-
nyttjas felkontrollteorin och serviceåterhämtning för att skildra hur konsumenten reagerar på 
fel och kompensationen som ges på grund av detta. Därutöver används flytteorin för att utreda 
kundens upplevelse vid köptillfället och hur detta påverkar efterköpsbeteendet. En egen mo-
dell har sammanställts av dessa teorier för att testas mot det empiriska material som insamlats 
i studien. 
 
En kvantitativ undersökning har gjorts då 70 studenter från Umeå Universitet och 70 studen-
ter från Wright State University i Dayton, Ohio, har fått svara på en enkätundersökning angå-
ende deras Internethandelsvanor.   
 
Resultatet visar att studenterna vid de båda lärosätena uppträder relativt lika vid inköp på In-
ternet. Slutsatser som kan dras är att Internetbutiker bör fokusera på att öka kundens tillfreds-
ställelse, ha en användbar hemsida samt kompensera för misstag för att få kunder att åter-
vända till butiken. 



 

 
Förord 
 
Vi vill tacka alla de studenter vid Umeå Universitet och Wright State University som deltagit 
i vår studie och tagit sig tid att svara på våra frågor. Detta material har legat till grund för vår 
uppsats. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Margareta Paulsson som stöttat oss under arbetets gång och 
hjälpt oss att genomföra studien. Ett särskilt tack bör riktas till henne för det överseende som 
hon haft med att vi befunnit oss i olika delar av världen under uppsatsskrivandet. 

 

München, Tyskland & Dayton, Ohio den 13 maj 2007 

 
Mikael Lundberg       Petter Renberg 
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges läsaren en introduktion i de problem som uppsatsen kommer att behandla. 
Detta för att underlätta den fortsatta förståelsen av uppsatsens innehåll. 

1.1 Problembakgrund 
 
Begreppet konsument är mycket ungt. Historiskt har kampen för överlevnad präglat männi-
skors liv och det har inte funnits utrymme för dem att handla andra varor än de absolut nöd-
vändiga. De har heller inte haft möjligheten att välja om de ska spara pengar eller spendera 
dessa på varor och tjänster. Efter andra världskriget förbättrades dock människors ekonomiska 
situation avsevärt. De fick därmed makten och friheten att välja vilka inköp de skulle göra och 
därmed blev det intressant att studera hur konsumenter resonerade när de gjorde sina inköps-
val.1 
 
Konsumenternas resonerande brukar benämnas konsumentköpbeteende. I begreppet innefattas 
fyra huvudgrupper som påverkar detta beteende. I den första gruppen återfinns generella kul-
turella faktorer, såsom sociologiska, ekonomiska och demografiska faktorer. I grupp två hittas 
de mentala omständigheterna som påverkar köpbeteendet. Dessa är bland annat konsumentens 
inlärnings- och beslutsprocess. I den tredje gruppen återfinns köpbeteendet inriktat på kon-
sumtionscykeln. Den fjärde gruppen innehåller de processer som konsumenten genomgår 
efter att ett inköp har genomförts. Huvudsakligen fokuserar denna grupp på huruvida konsu-
menten är nöjd eller missnöjd med sitt inköp.2 
 
För den sista gruppen bör god förståelse has för eftersom denna avgör om kunden kommer 
tillbaka och handlar igen. Förväntningsbekräftelseteorin stipulerar en regel för konsumentens 
nöjdhet och därmed också sannolikheten för denne att återvända. Teorin bygger på antagandet 
att konsumentens nöjdhet eller missnöjdhet bygger på en positiv eller negativ avvikelse mel-
lan förväntningarna på produkten och hur produkten sedan upplevs. Det är emellertid också 
betydelsefullt vilken typ av kontroll som säljaren har över det som konsumenten upplever 
som bristfälligt. En brist som säljaren lätt kunnat kontrollera och därmed avhjälpa upplevs 
som mycket allvarligare än en avvikelse mellan förväntningarna och verkligheten hos konsu-
menten.3 
 
Tidigare skedde större delen av handeln på fysiska marknadsplatser av diverse slag. Genom 
den ökande Internetanvändningen har också antalet marknadsplatser på nätet ökat. Detalj-
handeln omsatte 465 miljarder kronor 2002 och av dessa stod försäljning via Internet för 4,6 
miljarder.4 Forskningen kring köpbeteende på nätet har i princip varit obefintlig men under de 
senaste åren har fokus lagts på Internet och antalet publikationer har ökat kraftigt. Den större 
delen av denna forskning har emellertid tagit sin utgångspunkt i de redan existerande teori-
erna kring köpbeteendet. Det är emellertid tveksamt om dessa teorier kan appliceras på den 
virtuella miljön utan större modifikationer. Vidare har en stor del av studierna som genom-

                                                 
1 Antonides & Raaij., Consumer Behaviour – A European Perspective, s. 1 
2 Ibid., s. 15-17 
3 Ibid., s. 480-492 
4 SCB, Detaljhandeln 2002, s. 1 
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förts endast fokuserat på delar av köpbeteendet och antalet publikationer som försökt sam-
manfatta forskningsläget har varit få.5 
 
Detta tyder på att det finns ett behov av mer forskning på området kring konsumenters köp-
beteenden på nätet. Ett område som inte alls är speciellt väl utforskat är vad som får konsu-
menter att komma tillbaka till olika Internetbutiker och handla igen. Detta är intressant och 
viktigt att kartlägga eftersom studier indikerar att kostnaderna för att skaffa nya e-kunder är 
höga.6  
 
Denna studie kommer därför att behandla på konsumentens beteende på nätet. Fokus kommer 
att ligga på hur konsumentens beter sig efter köpet. Uppsatsen kommer att studera vad som 
inverkar på konsumenters återköp på Internet. Målsättningen är att kunna konstruera en mo-
dell för att förklara hur konsumenter blir nöjda vid inköp över Internet. För att lyckas med 
detta kommer teorier för efterköpsbeteendet i fysiska miljöer att analyseras med de teorier 
som finns rörande virtuella miljöer.  
 
Författarnas erfarenheter har visat att Internet är ett vanligare inslag i undervisningen vid 
Umeå universitet än vid Wright State University. Mot bakgrund av detta anser författarna att 
det är intressant att se hur detta påverkar återköpsbeteendet hos dessa båda grupper.  

1.2 Problemformulering 
 
Internethandeln har ökat snabbt och det är viktigt för företagen att förstå om konsumenterna 
är nöjda med sitt inköp eller inte. Kostnaderna är också stora för att erhålla nya kunder varför 
det är viktigt att tillfredställa dem företaget redan har. Det blir alltså intressant att fråga: Hur 
blir konsumenter nöjda så att de återvänder till ett Internetföretag för att handla igen? 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att skapa en modell genom vilken konsumenters återköpsbeetende 
på Internet kan förklaras. Ett delsyfte är också att undersöka om det föreligger någon skillnad 
mellan studenter från USA och studenter från Sverige i dessa frågor.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa undersökningen till universitetsstudenter. Detta har vi gjort eftersom 
vi anser att studenter är en grupp som är relativt erfarna att använda datorer och det är därmed 
sannolikt att det finns många respondenter ur denna grupp med erfarenhet av att handla på 
Internet. 
 

                                                 
5 Cheung et al., Online consumer behaviour: a review and agenda for future research, s. 194-
195 
6 Ribbink et al., Comfort your online customer: quality, trust and loyalty on the internet, s. 
446 
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Vi har också valt att avgränsa oss till att studera tillfredställelse efter köpet och återköps-
beteende eftersom dessa två områden hänger tämligen väl samman. En studie av hela köp-
beslutsprocessen hade vidare blivit alldeles för omfattande för en uppsats av den här typen. 
Vidare är de övriga delarna av köpbeslutsprocessen mer beforskade än efterköpsbeteendet och 
vi upplever därför att det största bidraget till vetenskapsmassan på området kan ges genom en 
studie av efterköpsbeteendet.  

1.5 Begreppsdefintioner 
 
Internetföretag: Med detta avses ett företag som konsumenten handlar hos på Internet även 
om denna också har fasta inköpsställen. Om exempelvis konsumenten köper en soffa på 
IKEA: s hemsida är de ett Internetföretag i det sammanhanget. Om samma konsument köper 
samma soffa på ett IKEA varuhus är IKEA inte ett Internetföretag i det sammanhanget. 
 
Fysiskt företag: Med detta avses inköp på ett företags fasta driftsställe. I exemplet ovan är 
IKEA ett fysiskt företag i exempel två.  
 

1.6 Disposition 
 
Dispositionsmodell

Teori

Empiri

Analys

Slutsats

Praktisk metod

Teoretisk metod

 
Figur 1 Disposition7 

 
I den teoretiska metoden redovisas de teoretiska överväganden som gjorts vid insamlingen av 
empiriska och teoretiska data till uppsatsen. Författarnas förförståelse, verklighetssyn, kun-
skapssyn och förförståelse diskuteras i detta avsnitt. Den teoretiska metoden bygger upp den 
                                                 
7 Egen bearbetning (Med detta uttryck menas att figuren skapats av författarna) 
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praktiska metoden där författarna redovisar hur teorierna i uppsatsen valts samt hur enkäten 
utformats.  
 
Således bygger de båda metodavsnitten upp teoriavsnittet, där presenteras de teorier som lig-
ger till grund för resten av uppsatsen. Teoretiska modeller tas fram för att sedan testas mot det 
empiriska materialet.  
 
Empirin byggs upp av den teoretiska och praktiska metoden samt de teoretiska modeller som 
redovisas i teoriavsnittet. I empirin presenteras de data som insamlats genom enkät-
undersökning från undersökningsenheterna i studien. Slutligen analyseras resultaten från em-
pirin mot den teoretiska referensramen i analysavsnittet.  
 
I slutsatsavsnittet sammanfattas de övergripande slutsatser som författarna kommer fram till 
mot bakgrund av studien. 
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2 Teoretisk metod 
I detta avsnitt redovisar författarna de teoretiska överväganden som gjorts vid insamlingen av 
data, såväl empiriska som teoretiska, till uppsatsen. 

2.1 Förförståelse 
Författarnas huvudsakliga utbildning är ej företagsekonomisk. Författarna har annan utbild-
ningsbakgrund och har studerat företagsekonomi som ett komplement till sina ordinarie ut-
bildningar. Det ena författaren studerar till civilingenjör medan den andra läser på jurist-
programmet. Även inom det företagsekonomiska ämnet har författarna olika bakgrund då den 
förstnämnde har marknadsföring som huvudämne och den andre redovisning. 
 
Frågan om efterköpsbeteende har dock berörts i den ena författarens specialiseringskurs i fö-
retagsekonomi då denne läst marknadsföring. Detta kan givetvis leda till att sökandet efter 
teorier inte sker förutsättningslöst, då denne redan bildat sig en uppfattning om vilka teorier 
som kan bli aktuella att studera. Detta kan leda till att någon viktig teori förbises eller att dess 
betydelse tonas ned. Vidare kan förförståelsen för ämnet skapa problem när syfte och pro-
blemställning formuleras. Författaren kan då uppfatta vissa frågeställningar som självklara 
eller ej i behov av utredning. Detta kan leda till att undersökningen byggs upp på en grund 
som inte är stabil då det som förutsatts som självklart egentligen borde utretts mer noga. Det 
kan emellertid även leda till att författaren gör bättre val av teorier då denne redan är för-
trogen med ämnesområdet. Detta leder i sin tur till ett bättre arbete som byggs upp av de mest 
relevanta teorierna för uppsatsens syfte. 
 
Den andre författaren har emellertid inte kommit i kontakt med köpbeslutsprocessen eller 
marknadsföring på annat sätt än de 5 poäng som ingår i företagsekonomi på A-nivå. Denne 
går således helt förutsättningslöst in i ämnet och kommer därmed kunna agera motpol till den 
förförståelse som den ene författaren tar med sig. Den andre författaren kommer att söka teo-
rier och formulera syfte och problem helt utan förutfattade meningar från utbildningen och 
förhoppningsvis kommer detta att balansera de båda författarna mot varandra och leda till att 
förförståelsen inte ”stör” uppsatsen. Givetvis finns en risk att den andre författaren förlänger 
och komplicerar processen genom sin rudimentära kunskap på området. Det finns en risk att 
teorier som inte är fullständigt relevanta kommer att studeras på grund av dennes okunskap. 
Återigen är det antagligt att författarna kommer att komplettera varandras förförståelse och 
därmed skapas förutsättningarna för en bra studie.  
 
De båda författarna besitter givetvis också en viss grundläggande förståelse på området. De 
har båda en bild av på vilket sätt ett efterköpsbeteendet på Internet borde gestalta sig. Denna 
kunskap är dock på en sådan elementär nivå att den knappast kommer inverka störande på 
undersökningen. Ingen av författarna kommer bygga studien på dessa kunskaper och de 
kommer inte heller att uppleva det som stötande eller störande om dessa lekmannakunskaper 
skulle motbevisas av studien.  
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2.2 Verklighetssyn 
Med verklighetssyn avses hur man ser ett fenomen och dess aktörer. Frågor som diskuteras är 
huruvida samhället är en skapelse av dess aktörer eller att aktörerna är produkt av samhället. 
Det finns två huvudsakliga verklighetssyner; objektivismen och konstruktionismen.8 
 
Objektivismens utgångspunkt är att ”sociala företeelser och deras betydelse har en existens 
som är oberoende av sociala aktörer”.9 Exempelvis kan man studera en organisation och deras 
anställda. Enligt denna teori utvecklas standardiserade metoder för hur organisationen ska 
styras oberoende av vilka de anställda i organisationen är. De anställda anpassar sig alltid 
efter en organisation och dess regler.10 
 
Ytterligare ett sätt att se på verkligheten är att samtliga aktörer tillsammans skapar ett feno-
men: Verkligheten. Denna riktning kallas för konstruktionismen. Även här kan synsättet 
åskådliggöras genom att granska en organisation. I motsats till objektivismen ses organisatio-
nens utveckling som en produkt av de anställda och deras handlingar. En organisation och 
dess regler skapas av de anställda och är därmed beroende av vilka individer de är.11 
 
Författarna utgår under arbetets gång från konstruktionismen. Anledningen till detta är att 
efterköpsbeteende i allra högsta grad är beroende av de inblandande aktörerna och vilka för-
väntningar, erfarenheter osv. som dessa har. Att kunna betrakta efterköpsbeteendet med ett 
objektivistiskt synsätt ter sig därmed omöjligt i denna studie eftersom författarna inte tror att 
det kan formuleras regler som alla kan passa in i.  
 

2.3 Kunskapssyn 
Med kunskapssyn menas uppfattningen om vad som är giltig kunskap inom ett ämne. Det 
finns två huvudsakliga teorier; positivism och hermeneutik. Positivismen grundas på en upp-
fattning om att allt går att mäta och att en objektivt mätbar sanning ska gå att finna. Sanningen 
ska vidare vara lagbunden och uttryckas i termer av orsak – verkan. Av detta följer att uppre-
pade mätningar av samma fenomen ska ge samma resultat. 12 
 
Hermeneutisk teori grundas, tvärtemot den positivistiska, på att ingen objektiv sanning går att 
finna. Vid varje undersökning som görs måste hänsyn tas till den social samt historiska kon-
texten. Fokus ligger på avkodning och tolkning av fenomen, texter etc. Vidare studerar fors-
karen bakomliggande faktorer och kopplar dessa till teorier för att samband och dra slutsat-
ser.13 
 
Författarna kan varken sägas vara hermeneutiker eller positivister. Visserligen tror författarna 
att en i viss mån objektivt mätbar sanning kommer att kunna hittas genom enkätstudier där 
respondenterna ombeds värdera olika alternativ. Dock kommer alltid dessa svar att speglas av 
den sociala och historiska kontexten som de ges i. Dessutom kommer forskarna att studera de 
bakomliggande orsakerna till rangordningens utseende. Om forskarna skulle tvingas välja en 

                                                 
8 Bryman & Bell., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 33-34 
9 Ibid., s. 33 
10 Ibid., s. 33 
11 Ibid., s. 33-34 
12 Wallén., Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 26-27 
13 Ibid., s. 33-34 
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kunskapssyn ligger dock positivismen närmare än hermeneutiken. Detta beror främst på att 
huvuddelen av studien kommer att bygga på statistiska data och inte på undersökande frågor.  
 

2.4 Forskningsmetod 
Det finns två tillvägagångssätt, kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden 
utgår ifrån surveyundersökningar och experimentella data.14 För att den kvantitativa metoden 
ska kunna användas krävs att fenomenet som undersöks går att mäta i siffror.15 Om syftet med 
en undersökning t.ex. är att jämföra antal sålda bilar i USA och Europa finns all relevant data 
i försäljningsstatistik. Därför bör en kvantitativ metod användas. Om syftet med en undersök-
ning däremot är att mäta t.ex. människors livskvalitet måste problemet göras mätbart. Forska-
ren måste ta ställning till vilka faktorer som påverkar en människas livskvalitet. Exempelvis 
kan taxerad inkomst, fritid eller sjukdagar mätas.16 Kvantitativ metod utgår ofta från en positi-
vistisk ståndpunkt vilket medför att denna metod är lämpligast att använda inom naturveten-
skaplig forskning. 17 
 
Den kvalitativa metoden karaktäriseras av en närhet till respondenten. Forskaren försöker 
förstå objektet som ska studeras och se världen utifrån dennes perspektiv. Forskarens förförs-
tåelse blir viktig vid tolkningen av undersökningsmaterialet.18 Metoden utgår från ett tolkande 
betraktelsesätt vilket omöjliggör en objektiv mätning. Verkligheten anses ofta vara för-
änderlig och metoden lägger ej tonvikt på insamling av kvantitativa data utan på förståelsen 
av begrepp.19 Om man exempelvis vill undersöka vilken kultur som finns på ett företag är 
djupintervjuer lämpliga för undersökningen. Det som framkommer vid dessa intervjuer kan 
inte mätas i siffror utan måste tolkas av forskaren. Då är det t.ex. viktigt vad forskaren har för 
tidigare erfarenheter av företaget. 
 
För genomföra en tillräckligt stor studie och samla in en tillfredsställande mängd data har 
författarna valt den kvantitativa metoden och att utforma en enkät. Nackdelen med enkäter är 
att svarsfrekvensen blir lägre än vid en intervju. Det finns också en risk att respondenterna 
kan missförstå frågorna i enkäten. Denna risk minimeras vid intervjuer eftersom intervjuaren 
då kan förklara frågor som respondenten uppfattar som oklara. Genom sina reflexioner över 
de intervjuer som utförts kan intervjuaren också göra tolkningen av data lättare i dessa situa-
tioner. En annan fördel med intervjuer är att respondenten inte kan läsa igenom hela svars-
formuläret och på det sättet påverkas av de frågor som kommer senare. Nackdelen med inter-
vjuer är dock att de är mycket dyrare att genomföra än enkäter. I intervjusituationen finns 
också en stor risk att en ”intervjuareffekt” uppstår. Respondenten kommer då att modifiera 
sina svar för att intervjuaren ska bli nöjd. Det finns också en risk att respondenten ljuger om 
frågorna blir allt för personliga.20 Författarna är medvetna om de nackdelar som enkätstudien 
för med sig. Författarna tror dock att en tillfredsställande svarsfrekvens kan uppnås genom att 
dela ut enkäterna på föreläsningar och samla in dem en kort stund därefter. Risken för miss-
förstånd kan minimeras genom att testa enkäten innan den delas ut till respondenterna.  

                                                 
14 Bryman., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s. 8 
15 Holme & Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 153-154 
16 Ibid., s. 161-162  
17 Bryman & Bell., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 40 
18 Holme & Solvang., s. 93 
19 Bryman & Bell., s. 40 
20 Halvorsen., Samhällsvetenskaplig metod, s. 89 
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De risker som finns med att genomföra en enkätundersökning i denna studie anser författarna 
möjliga att reducera så att de inte påverkar resultatet i för stor utsträckning. 
  
Utformningen av enkäten är den stora svårigheten. Till skillnad från när intervjuer hålls kan 
frågorna endast presenteras systematiskt, dvs. i en bestämd ordningsföljd och med en bestämd 
formulering. Vid intervjuer finns även möjligheten att presentera frågorna osystematiskt, dvs. 
ordningsföljden och formuleringen av frågorna bestäms av intervjuaren. Frågorna kan sedan 
presenteras så att respondenten har full frihet att svara vad denne vill eller med fasta svarsal-
ternativ. Det förstnämnda kallas öppna frågor och det sistnämnda fasta.21 
 
Om öppna frågor väljs finns en stor möjlighet att synliggöra att respondenten missförstått 
frågan eller inte har tillräckligt med kunskaper för att kunna svara på frågan på ett tillfreds-
ställande sätt. Öppna frågor påverkar inte heller respondenten att svara på ett visst sätt. Öppna 
frågor ligger också närmare en dialog och därmed kan denne välja att svara med egna ord och 
inte tvingas använda ord och formuleringar som denne inte förstår.22 
 
När enbart fasta frågor väljs gör detta kodningen av svaren lättare. Frågorna blir också exak-
tare när det finns fasta svarsalternativ. Det blir även lättare att jämföra svaren mellan olika 
respondenter samt att de fasta frågorna kan hjälpa respondenten att minnas.23  
 
För denna studie har författarna valt att kombinera fasta och öppna frågor vilket är det vanli-
gaste förfaringssättet vid utformningen av enkäter.24 Anledningen till författarnas val är att en 
relativt stor population kommer att undersökas och för att kunna dra generaliserbara slutsatser 
av enkäterna anser vi att det är nödvändigt att använda fasta svarsalternativ för den större de-
len av frågorna. Dessa frågor kommer således att utgöra basen i enkäten. För att fördjupa för-
ståelsen för fenomenet kommer emellertid även vissa öppna frågor att förekomma i enkäten. 
Författarna kommer i det följande, den praktiska metoden, att mer grundligt redogöra för ut-
formningen av enkäten. 

                                                 
21 Halvorsen., Samhällsvetenskaplig metod, s. 87 
22 Ibid., s. 88 
23 Ibid., s. 88 
24 Ibid., s. 88 
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3 Praktisk metod  
 
I denna del av uppsatsen redovisas hur författarna tagit fram teorier till studien samt hur de 
utformat enkäten för undersökningen. 
 
Författarna har sökt relevant teorier kring ämnet i såväl litteratur som artiklar. Litteraturen har 
sökts i ALBUM och lånats på Umeå universitetsbibliotek och Paul Dunbar Library på Wright 
State University. De artiklar som använts har sökts på Business Source Premiere, EME-
RALD, Science Direct och OHIO-link. De sökord som huvudsakligen använts var: 
 

• Consumer behaviour 
• Consumer behaviour online 
• Consumer behaviour internet 
• Expectation confirmation theory 
• Exepectation confirmation theory online 
• Expectation confirmation theory internet  
• Flow theory 
• Flow theory consumer 
• Flow theory consumer internet 

 
Förutom sökning i olika databaser har teorier hittats genom att läsa artiklar, som hittats vid 
sökning med sökorden ovan, och från de referenser som gjorts där har nya artiklar funnits.  
 
Författarna har använt teoritriangulering, vilket innebär att flera teorier nyttjats för att förstå 
fenomenet.25 De teorier som valts är förväntningsbekräftelseteorin (Expectation Confirmation 
Theory), utbyggd förväntningsbekräftelseteori (Utbyggt Expectation Confirmation Theory), 
förväntningsbekräftelseteorin för Internetföretag (Expectation Confirmation Theory för Inter-
netföretag), felkontrollteorin (Attribution Theory), flytteorin (Flow Theory) och service åter-
hämtning (Service Recovery). Anledningen att dessa teorier valts är att de enligt författarna i 
hög grad förklarar de delar av återköpsbeteendet som författarna avser att studera. Samt att de 
använts i liknande undersökningar tidigare och därför får anses relevanta.  
 
En deduktiv process har använts under arbetets gång. I denna process utgår forskaren från 
teorier och gör observationer för att utreda om teorierna överensstämmer med verkligheten.26 
Under den induktiva processen är arbetsgången omvänd, forskaren skapar teorier genom att 
studera verkligheten. 27 Modellen utgår ej från existerande teorier utan syftet är att utifrån 
observationer generera teorier. Denna modell är vanlig då ett outforskat ämnesområde ska 
studeras.28  
 
Forskningen kring konsumenters efterköpsbeteende är tämligen omfattande och det finns re-
dan ett stort antal teorier som beskriver fenomenet vid handel hos fysiska företag. Eftersom 
ämnet således är tämligen väl undersökt är det inga problem att ha en deduktiv ansats i denna 
del. Vid handel hos Internetföretag finns dock inte ett lika stort antal teorier som beskriver 
köpbeteendet. Ämnet är dock på intet sätt outforskat  och författarna bedömer att en tillräcklig 

                                                 
25 Halvorsen., Samhällsvetenskaplig metod, s. 44 
26 Bryman & Bell., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 23-25 
27 Ibid., s. 25 
28 Eneroth., Hur mäter man vackert?, s. 51 



 13 

mängd teorier finns tillgängliga för att möjliggöra en studie med en deduktiv ansats. Följakt-
ligen har en deduktiv ansats valts för denna studie.  

3.1 Urval av undersökningsenheter 
 
Det skulle vara önskvärt om alla konsumenter i hela Sverige och USA skulle kunna tillfrågas i 
denna studie. En sådan utfrågning skulle uppnå de högst tillförlitliga resultaten med avseende 
på svaren. Det är dock omöjligt ur tidsperspektiv och även ur ekonomiskt perspektiv att 
genomföra en sådan studie. 29 Författarna har därför valt att göra ett urval av de enheter som 
ska undersökas i studien. 
 
Vid urvalet av undersökningsenheter kan ett statistiskt eller ett selektivt urval genomföras. De 
selektiva urvalen karaktäriseras av att de beror av författarens egna val och inte slumpen. 
Dessa typer av urval är vanliga när en kvalitativ metod används eftersom denna syftar till ex-
emplifiering och inte till generalisering.30  
 
Motsatsen till det selektiva urvalet är, som tidigare nämnts, det slumpmässiga. Denna typ av 
urval kan användas om generaliserbara resultat ska uppnås. Forskaren kommer då att helt 
slumpmässigt välja ut de olika undersökningsenheterna för undersökningen och på så sätt 
garanteras att resultaten kan överföras till hela populationen.31 
 
Författarna har använt ett selektivt urval när studenter har valts som respondenter. Inom de 
olika studiegrupperna har dock inget urval av respondenter skett utan alla studenter som varit 
närvarande har fått enkäten. Detta skulle möjligtvis kunna betraktas som att författarna ge-
nomfört ett obundet slumpmässigt urval, dvs. valt ut respondenterna helt slumpmässigt.32 
Emellertid har författarna genom att välja den kurs och klass som enkäterna ska delas ut i 
ändå styrt urvalet på ett sådant sätt att det knappast kan anses utgöra ett obundet slumpmässigt 
urval.  
 
Författarna är väl medvetna om att urvalsmetoden kommer att försvåra generalisering av re-
sultaten. Anledningen att studenter ändå valts som respondenter är att de sannolikt är för-
trogna med datoranvändning och handlar ofta på Internet. Bortfallsproblemet minimeras 
dessutom genom att studenter i föreläsningssalar väljs. Författarna tror att det större flertalet 
väljer att svara på enkäten i den miljön. Om samma enkät istället skulle distribuerats per post 
hade troligtvis svarsfrekvensen blivit lägre eftersom fler studenter då troligtvis skulle valt att 
göra något annat än att fylla i enkäten.  
 
Författarna har valt att använda studenter som respondenter. Studenter är heller ingen homo-
gen grupp utan består av såväl män som kvinnor i olika åldrar. I det urval som gjorts har dock 
primärt studenter från de kurser som författarna läser valts. Detta innebär att studenter med 
samma utbildningsbakgrund har valts och detta kan givetvis ytterliggare försvåra generalise-
ring. Författarna tror dock att den roll som detta spelar inte är speciellt stor då de studenter 
som valts i Sverige studerar företagsekonomi på kursen Företagsekonomi B och de studenter 
som valts i USA studerar på Wright State University och kurser inom, kommunikation, ma-

                                                 
29 Svenning., Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och 
nya metoder i informationssamhället: källkritik på internet, s. 101 
30 Ibid., s. 110 
31 Ibid., s. 102-105 
32 Ibid., s. 103 
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nagement och miljö. Hade studenter med data som huvudinriktning valts skulle detta sanno-
likt gjort resultaten mer svåra att generalisera eftersom dessa är betydligt mer förtrogna med 
datoranvändning. De studenter som valts som för denna undersökning torde besitta en, för 
studenter, genomsnittlig datorvana och resultaten borde därför kunna generaliseras till stu-
denter som grupp vid de båda lärosätena.  
 

3.2 Operationalisering 
 
Då empiriskt material ska insamlas måste de teoretiska begrepp som förekommer i problem-
formuleringen göras mätbara. Detta görs genom att begreppen definieras på ett sådant sätt att 
det framgår vilka åtgärder som måste vidtas för att samla in relevanta data. Den nya definition 
som införs brukar kallas för operationell definition. Ett exempel på detta är det teoretiska be-
greppet ”brottsling”. Den operationella definitionen av detta teoretiska begrepp skulle kunna 
vara ”personer som är registrerade i belastningsregistret”.33  
 
De flesta teoretiska begrepp kan dock innehålla flera olika dimensioner. Detta innebär att det 
kan finnas olika sätt att mäta samma teoretiska begrepp. För att sedan kunna insamla empi-
riskt material väljs variabler som är olika infallsvinklar av samma egenskap. De variabler som 
väljs kallas för indikatorer.34 
 
Ett exempel på detta är det teoretiska begreppet ”välfärd”. En dimension som beskriver detta 
begrepp är ”materiell levnadsstandard”. Det finns många indikatorer som skulle kunna be-
skriva denna dimension såsom inkomst, förmögenhet, taxeringsvärdet på fastigheten, antal 
bilar i familjen etc. En operationell definition av den förstnämnda indikatorn skulle kunna 
vara ”deklarerad förvärvsinkomst”.35  
 
De teoretiska begrepp som huvudsakligen legat till grund för denna studie är ”nöjdhet” och 
”tillfredsställelse”. 
 
Det teoretiska begreppet ”nöjdhet” och ”tillfredställelse” har  olika dimensioner. Det är t.ex. 
möjligt att se uppfyllda förväntningar som en dimension av detta begrepp. En indikator som 
skulle kunna användas är återköp hos ett Internetföretag. I denna uppsats upplever författarna 
dock att det även är intressant med den subjektiva upplevelsen hos konsumenten efter ett köp. 
Således har som operationell definition valts, den subjektiva upplevelsen hos kunden av hur 
nöjd eller tillfredsställd denna är efter köpet.  
 

3.3 Utformningen av enkäten 
 
Hur utformningen av enkäten ser ut och vilka frågor som författarna ställer är väldigt viktiga 
för tillförlitligheten i studiens slutresultat. Även hur en fråga ställs är avgörande för att re-
spondenten ska förstå frågan rätt. 36 
 

                                                 
33 Halvorsen., Samhällsvetenskaplig metod, s. 40 
34 Ibid., s. 40-41 
35 Ibid., s. 41 
36 Peterson., Constructing effective questionaries, s. 13 
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Under utformningen av enkäten har denna arbetsgång använts, som Peterson rekommende-
rar37. 
 

Enkätutformningen

7. Utvårdera enkäten

6. Utforma strukturen för enkäten.

5. Bestäm precis vilka ord som ska användas och hur varje fråga ska ställas

4. Bestäm hur varje fråga ska ställas; som en öppen eller sluten fråga.

3. Utvärdera varje potentiell enkätfråga, med avseende på om
studieobjekten; kan förstå, kan svara  och vill svara  på frågan

2. Utforma och lista potentiella enkätfrågor

1. Se över problemet och vad som ska undersökas hos studieobjekten

 
Figur 2 Enkätutformning38 
1. För att göra en effektiv enkät är det viktigt att utreda och förstå problemet som studien 

skall omfatta. Om forskaren inte förstår vilken information som behövs från enkäten, som 
hur den senare skall användas, bör inte forskaren utforma en enkät. Sådan förståelse för 
studien måste fås innan arbetet med enkäten börjar.39 Författarna har genomfört en grund-
lig studie av de teorier som ska användas i uppsatsen och har därmed fått en god förstå-
else för problemet och vad som ska undersökas hos studieobjekten. Således bör en effek-
tiv enkät kunnat utformas.  

 
2. När bakgrundsresearchen är gjord bör forskaren börja utforma potentiella enkätfrågor som 

kan förse studien med tillräcklig information om objekten och problemet. Dessa frågor 
bör vara så specifika som möjligt. En mer specifik fråga är lättare att sätta in i en enkät 
och en sådan är också enklare att utvärdera. Varje potentiell fråga bör granskas med avse-
ende på; 

 
(I) Hur svaren skall utvärderas. 
(II) Vilken information svaren kommer att ge. 

                                                 
37 Peterson., Constructing effective questionaries, s. 13-15 
38 Ibid., s. 13-15 
39 Ibid., s. 15-16 
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(III) Hur informationen skall användas. 
 

En del av denna granskningsprocess inkluderar att se vilka frågor som lämpar sig bäst för 
studien. Bara frågor som kan förse studien men den information som söks bör tas med i 
enkäten. 40 Författarna upplever att de genom att beakta detta lyckats utforma frågor som 
på ett tillfredställande sätt förser studien med den information som behövs. När författarna 
utformat frågor till denna studie har de utformat frågor som lätt kan redovisas på ett över-
skådligt sätt i diagramform.   

 
3. De frågor som godkänns genom hela granskningsprocessen bör vidare undersökas för att 

ta reda på hur respondenterna kommer att reagera på frågan. De frågor som forskarna då 
bör ställa sig angående varje fråga är om respondenten kan förstå, kan svara och vill sva-
ra på frågan. För att en fråga skall vara användbar för enkäten börja dessa tre frågor be-
svaras med ett ja. 41 

 
Att deltagarna i en enkätundersökning kan förstå alla frågor är givetvis avgörande för att 
resultatet skall vara användbart. Bristande förståelse för frågorna kan främst leda till två 
olika scenarier.  Det bästa som kan hända är att oförståelsen endast leder till en oönskad 
ökad variabilitet i svaren. Det sämsta för studiens resultat är om den otillräckliga förståel-
sen leder till att respondenterna svarar på en helt annan fråga än vad forskaren tänkt sig. 
En potentiell enkätfråga bör utvärderas så att man tar reda på om alla studiedeltagarna har 
samma uppfattning om vad frågan handlar om.42  

 
Om deltagarna i en enkätundersökning kan svara på frågorna är också signifikant i en 
studie. För att veta om respondenterna kan svara på varje fråga krävs information om ob-
jekten. Grundläggande är att deltagarna i undersökningen har tillräckligt med kunskaper 
för att kunna svara på varje fråga. Om forskaren till exempel frågar en faktafråga bör han 
innan ta reda på hur mycket kunskap objekten har inom ämnet. Om istället frågor som 
handlar om specifika händelser eller beteenden bör det betänkas att människor tenderar att 
endast minnas händelser och beteenden som varit särskilt viktiga för dem själva. Forsk-
ning har visat att respondenter som inte kan svara på frågan ofta tolkar den så att den blir 
besvarbar.43 
 
Den sista sak man måste fråga sig då man utreder en potentiell enkätfråga är om respon-
denterna vill besvara frågan och om de i så fall kommer ge ett ärligt svar. Det finns främst 
två orsaker till att en deltagare i en enkätundersökning inte vill svara på en fråga. An-
tingen anser de att frågan är allt för personlig eller att det krävs för mycket ansträngning 
eller tid.44 
 
Frågorna i denna studie har alla genomgått granskningsprocessen och författarnas upp-
fattning är att respondenterna både kan förstå, kan och vill svara på frågorna i enkäten. Ett 
förtest av enkäten skedde i denna studie för att kontrollera att så verkligen var fallet.  
 
 

                                                 
40 Peterson., Constructing effective questionaries, s.  16-17 
41 Ibid., s. 17-18 
42 Ibid., s. 18-19 
43 Ibid., s. 20-21 
44 Ibid., s. 21-23 
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4. När man bestämt vilka frågor som skall användas och granskat dessa bör man bestämma 
om frågorna skall ställas som öppna eller slutna frågor. En öppen fråga är en fråga där 
inga speciella svarsalternativ eller svarskategorier ges. En sluten fråga är fråga där svars-
alternativ finns och är bestämda på förhand av forskaren.45  

 
Fördelen med öppna frågor är att respondenterna helt fritt kan svara på frågan med sina 
egna ord. De problem som kan uppstå är bland annat att svarslängden och informationen i 
varje svar kan variera betydande mellan olika respondenter. Detta kan leda till vissa tolk-
ningsproblem. En annat fenomen är att svaren ofta blir beroende av hur mycket utrymme 
som givits för svaret i svartformuläret.  Öppna frågor är också dyrare och ta mer tid att 
bearbeta än slutna frågor.  

  
Då slutna frågor framställs måste forskaren ta fram de svarsalternativ som är lämpliga för 
frågan. Det innebär att mer initial information krävs om deltagarna i undersökningen vilket 
är en av anledningarna till att slutna frågor är dyrare att ta fram än öppna frågor. Antal 
svarsalternativ för en sluten fråga kan vara allt från två till oändligt många, men det är säll-
synt med mer än nio alternativ. Fördelen med att använda slutna frågor är att det är krävs 
mindre tid och ansträngning av respondenterna än då de tvingas svara på öppna frågor. Det 
är också enklare för forskaren att sammanställa svaren från undersökningen.46 
 
Författarna till den här uppsatsen har valt att använda både öppna och slutna frågor i en-
kätundersökningen eftersom en del av de frågor som författarna vill ha besvarade genom 
enkäten lämpar sig bäst att ställa som öppna frågor medan en del lämpar sig bättre som 
slutna frågor. I de rangordningsfrågor som finns i enkäten, t.ex. fråga 8, har alltid en öppen 
fråga inkluderats för att göra det möjligt för alla respondenter att besvara frågan.   
 

 
5. Vilka ord som använts när forskaren utformar frågorna i enkäten är direkt avgörande för 

studiens resultat. När frågorna utformas är det viktiga att de är så klara och tydliga som 
möjligt och att negationer undviks i frågorna. Termer som ”få”, ”mycket” osv. som ger re-
spondenten utrymme för egen värdering har bör undvikas i möjligaste mån. Man bör även 
sträva efter att använda ett lättförståeligt språk och att enbart fråga efter en sak i varje frå-
ga. 47 
 
All information i frågan bör vara relevant och man bör vara så specifik som möjligt. Det är 
också viktigt att behålla objektiviteten som forskare så att man inte själv påverkar resultatet 
genom utformningen av frågorna.48 
 
I de slutna frågorna där svaren ges på en skala har författarna använt genomgående samma 
typ av skala i enkäten. Även om denna fått modifieras med avseende på innehållet i frågan 
har respondenterna fått rangordna påståenden mellan 1-7. I denna skala har 1 motsvarar att 
de inte alls instämmer eller motsvarande och 7 att de instämmer helt eller motsvarande. 
Vidare har författarna stävat efter att göra alla frågor svarbara. Detta innebär att alternati-
vet ”vet ej” har infogats där det uppfattats som lämpligt. 

                                                 
45 Peterson., Constructing effective questionaries, s. 29 
46 Ibid., s. 36-42 
47 Svenning., Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och 
nya metoder i informationssamhället: källkritik på internet, s. 116-118 
48 Peterson., s. 50-59 
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Rangordningsfrågor kan vara svåra att redovisa men författarna har trots detta använt sig 
av sådana frågor i studien där respondenterna rangordnar mellan 1 och 3 eftersom förfat-
tarna tycker det är viktigast utifrån några givna alternativ som hämtats från teorierna. Ett 
poängsystem har därefter konstruerats där varje 1:a är värd 3 poäng, varje 2:a 2 poäng och 
varje 3:a 1 poäng. Redovisningen visas i empirin i procent av totalt utdelade poäng.  
  

 
6.  Det är svårt att tillverka en riktigt bra enkät och anledningen till detta är bland annat att det   

inte finns specifika riktlinjer att följa. Tre saker är dock viktigt att tänka på vid utform-
ningen av enkäten49; 

 
(I)    Den skall struktureras så att den är lätt att administrera  
(II) Den bör vara lätt att analysera 
(III) Undvika att vissa frågor favoriseras på grund av ordningsföljden 
 

Författarna har även försökt gruppera frågorna så att de ska upplevas så lättförståeliga som 
möjligt. Respondenten ska genom detta inte kastas mellan olika frågeområden. 
 
Der finns flera olika metoder för att förtesta en enkät. Författarna har testat frågorna på några 
”testrespondenter” som kommit med synpunkter och förklarat hur de uppfattat frågorna i en-
käten. Utifrån dessa åsikter har enkäten modifierats vilket bör öka sannolikheten för de riktiga 
respondenterna att kunna förstå och svara på frågorna på ett riktigt sätt. 
 
7. Utvärderingen av enkäten görs då forskaren erhållit resultatet och varje punkt i utform-
ningsprocessen bör utvärderas.  
 
 
 

                                                 
49 Peterson., Constructing effective questionaries, s. 102 



 19 

4 Teoretisk referensram 
 
Under detta kapitel redovisar vi de teorier runt de forskningsresultat kring efterköpsbeteende 
och lojalitet avseende såväl fysiska företag som Internetföretag. Den teoretiska referens-
ramen utgör underlaget för resten av uppsatsen, alltså den empiriska redovisningen analysen 
och slutsatserna.  

4.1 Förväntningsbekräftelseteorin (Expectation Confirmation The-
ory)  

 
Huvudtanken i förväntningsbekräftelseteorin, FBT i det följande, är att konsumentens för-
väntningar på en produkts kvalitet avgör hur de senare kommer att uppleva densamma. Om 
konsumentens förväntningar inte uppfylls blir denne missnöjd. När produkten motsvarar eller 
överträffar förväntningarna blir konsumenten tillfredsställd eller mycket nöjd, beroende på 
hur väl produkten överträffar förväntningarna.50 
 
Grunden till att förväntningsbekräftelseteorin har valts är att författarna vill utreda hur en 
kunds förväntningar påverkar den upplevda nöjdheten efter ett inköp och därmed kundens 
benägenhet att återvända till samma företag. Därutöver har teorin valts eftersom den är väl 
accepterad som modell över kunders tillfredställelse i samband med köp. Denna teori över-
sätts sedan i enkäten genom att respondenterna får ta ställning till hur deras förväntningar 
påverkar deras tillfredsställelse och återköpsbeteende. 
 
Nivån på förväntningar som konsumenten har bestäms av tre olika faktorer:51 

 
(1) Själva produkten och konsumentens tidigare erfarenheter. Även de associationer 
som konsumenten gör på grund av märket på produkten och diverse andra symboliska 
element spelar in. 
 
(2) Kontexten som produkten befinner sig i är den andra huvudfaktorn. I denna kontext 
ingår även den information som konsumenten får beträffande produkten av försäljnings-
personal och från sin ”sociala referensgrupp”, dvs. sådana personer som denne umgås 
med och/eller tar intryck av.   
 
(3) Individuella egenskaper och hur lätt en person låter sig övertygas bygger upp faktor 
tre. Perceptuell förvrängning, dvs. olika typer av missförstånd, hos konsumenten är ock-
så en faktor som påverkar förväntningsnivån hos konsumenten. 

 
Alla faktorer summeras sedan och därigenom skapas konsumentens förväntningar på produk-
ten. Hur nöjd konsumenten blir med en produkt avgörs av hur konsumenten upplever pro-
dukten efter köpet. Förväntningarna kan således summeras med förväntningarna och därige-
nom fås ett positivt, neutralt eller negativt värde som speglar konsumentens inställning efter 
köpet.52 

                                                 
50 Solomon Michael., Consumer Behaviour, s. 350 
51 Oliver Richard L., A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 
Desisions, s. 461  
52 Ibid., s. 461  
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Genom tre ekvationer kan det tydliggöras hur konsumenter ser på sin tillfredställelse:  
 
 (1) Inställningen före köpet = f(förväntningar) 
 (2) Tillfredsställelse = f(förväntningar, upplevelse av produkten) 
 (3) Inställning efter köpet = f(inställning före köpet, tillfredsställelse) 
 
Således kommer ekvation 1 att bygga grunden för konsumentens inställning till produkten och 
därmed också underlag för hur den framtida tillfredställelsen kommer att vara. Ekvation 2 
kommer att bestämma hur tillfredsställd konsumenten blir av sitt inköp. Denna tillfreds-
ställelse bestäms, som tidigare nämnts, av förväntningar och den upplevelse som konsumen-
ten har av produkten. Överträffas förväntningarna blir konsumenten nöjd och understigs de 
blir konsumenten missnöjd. Följaktligen bestäms inställningen efter köpet av ekvation 1 och 
2. Detta innebär att konsumenten grundar sin inställning på den upplevda tillfredställelsen 
som denne fick genom produkten och den inställning som de hade före köpet.53 
 
Teorin kan byggas ut genom att konsumentens inställning efter köpet även sägs påverka fram-
tida inköp. En missnöjd konsument kommer inte att vara lika benägen att återkomma som 
köpare än vad en nöjd konsument är. Det är möjligt att formulera två ekvationer för att ut-
trycka detta:54 
 

(5)   Avsikt vid första inköpet = f(inställning före köpet (ekvation 1)) 
(6) Avsikt vid andra inköpet = f(avsikt vid första inköpet (ekvation 5), tillfreds-
ställelse (ekvation 2), inställning efter köpet (ekvation 3)) 

 
Med avsikt menas egentligen inköpsavsikten. I det första fallet kommer konsumenten fram till 
inköpsbeslut såsom visas i ekvation 5 ovan och vid det återköp byggs konsumentens beslut 
upp på det sätt som redovisas i ekvation 6. 
 
Detta har vi sammanfattat i den egenskapade modellen nedan. Modellen läses uppifrån och 
ned med avsikt vid andra köpet som sista element:  
 
 
 

                                                 
53 Oliver Richard L., A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 
Desisions, s. 461  
54 Ibid., s. 462 
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Avsikt vid andra köpet

Inställning efter köpet

Tillfredsställelse Avsikt vid första inköpet

Inställning före köpet

 
Figur 3 FBT-Modellen55 

 

4.2 Utbyggnad av Förväntningsbekräftelseteorin  
 
FBT är en modell som enbart fokuserar på förhållandet mellan förväntningar och produktens 
egenskaper. Detta medför att konsumenter som förväntar sig väldigt lite av en produkt också 
blir nöjda när produkten levererar så lite som de förväntat sig. Det finns ett stort empiriskt 
underlag som belägger detta förhållande och det måste således betraktas som sant. Emellertid 
är inte uppfyllda förväntningar det enda som kommer att göra konsumenten nöjd. I den ut-
bygga FBT vävs även konsumentens önskningar in och kommer således att påverka konsu-
mentens tillfredställelse med produkten.56  
 
Anledningen till detta teorival är att den utbyggda förväntningsbekräftelseteorin mer specifikt 
sätt beskriver hur kundens förväntningar och tillfredsställelse konstrueras.   
 
Den utbyggda modellen redovisas nedan och läses från vänster till höger. Pilarna visar hur de 
olika faktorerna samverkar:  
 

                                                 
55 Egen bearbetning 
56 Spreng et. al., A reexamination of the determinants of consumer satisfaction, s. 15  
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Figur 4 Utbyggda förväntningsbekräftelseteorin57 

 
Modellen ska betraktas från vänster till höger i denna beskrivning av den. Övergripande till-
fredställelse (Overall satisfaction) byggs upp av produkttillfredsställesle (Attribute Satisfac-
tion), dvs. konsumentens tillfredsställelse med produkten i sig, och informations-
tillfredställelse (Information Satisfaction), vilket innebär konsumentens tillfredsställelse med 
informationen som använts vid produktvalet.58  
 
Produkttillfredsställelse bedöms av konsumenten och är således helt subjektivt. Bedömningen 
grundar sig på dennes observationer av produkten och hur produkten fungerar. Även infor-
mationstillfredsställelse bedöms helt subjektivt av konsumenten på det sätt som beskrivits i 
FBT ovan. Den information som åsyftas är den som erhålls av företaget som tillhandahåller 
produkten och brukar sammanfattas som ”marketer supplied standards”. I detta begrepp inne-
fattas t.ex. information som fås genom promotionåtgärder och egenskaper som utlovas av 
säljare när produkten inhandlas.59 
 
I steget innan återfinns förväntningsöverensstämmelse (Expectations Congruency) och begär-
överensstämmelse (Desires Congruency). Konsumentens subjektiva värdering av förhållandet 
mellan dennes förväntningar och produktens egenskaper är förväntningsöverenstämmelsen. 
Detta har en direkt påverkan på produkttillfredsställelse eftersom konsumentens tillfredsstäl-
lelse helt beror på om dennes förväntningar infriats eller ej. Förutom detta påverkas dock även 
informationstillfredställelse av förväntningsöverensstämmelse. Om den information som ges 
är felaktig kommer konsumenten att blir missnöjd eftersom denna information lett till för-
väntningar. Exempelvis blir en konsument missnöjd med den givna information om en bil-
handlare lovat att en bil ska förbruka 0,5 liter/mil och bilen sedan förbrukar det dubbla.60 
 

                                                 
57 Spreng et. al., A reexamination of the determinants of consumer satisfaction, s. 17  
58 Ibid., s. 17  
59 Ibid., s.17-18  
60 Ibid., s. 18 
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Konsumentens subjektiva värdering av förhållandet mellan dennes önskningar och produktens 
egenskaper benämns begäröverensstämmelse. Denna påverkar den totala tillfredsställelsen 
indirekt genom produkttillfredsställelse och informationstillfredsställelse. Desto närmare en 
produkts egenskaper överensstämmer med konsumentens önskningar desto nöjdare kommer 
konsumenten att bli. Exempelvis kan en konsument önska sig en bil som är bränslesnål och 
lätt att parkera. Om dessa önskningar uppfylls kommer detta att leda till att konsumentens 
produkttillfredsställelse ökar. När konsumenten köper bilen kommer denna också förvänta sig 
att dennes önskningar kommer att infrias genom köpet. Denne kommer därför att använda sig 
av information kring den bil som ska köpas. Om denne information leder till ett köp av en bil 
som sedan besitter de egenskaper som informationen utlovade kommer konsumentens infor-
mationstillfredställelse att öka.  
 
Vilken effekt förväntningar (Expectations) har i modellen är något oklart. Forskningen pekar 
i olika riktningar. Enligt den gängse teoribildningen i FBT borde företag sänka konsumenter-
nas förväntningar eftersom låga förväntningar kommer att göra det lättare att göra konsu-
menten nöjd. Dock finns det forskning som indikerar att företagen istället bör sträva efter att 
höja förväntningarna eftersom detta ansågs öka kundens tillfredsställelse.61 
 
Önskningar (Desires) bör förhålla sig till begäröverensstämmelse på samma sätt som förvänt-
ningar förhåller sig till förväntningsöverensstämmelse. Detta innebär följaktligen att desto 
lägre önskningarna är desto större är sannolikhet att de kommer uppfyllas och skapa en posi-
tiv upplevelse.62 
 
Slutligen kommer konsumentens upplevda egenskaper (Perceived Performance) hos produk-
ten att spela en mycket viktig roll. Dessa Upplevda egenskaper hänför sig till produktens kva-
litet, nivån på kvaliteten och användbarheten hos produkten. Som kan utläsas av modellen 
påverkar upplevda egenskaper den totala tillfredställelsen genom begäröverensstämmelse 
som förväntningsöverensstämmelse.63 
 
 

4.3 Förväntningsbekräftelseteorin för Internetföretag 
 
Konsumenters köpbeteende på Internet skiljer sig drastiskt från det som konsumenter har när 
de handlar i konventionella affärer. De tenderar att experimentera och variera sina inköp från 
flera olika firmor på Internet. Eftersom hela miljön på Internet är annorlunda så är det även 
sannolikt att de faktorer som skapar tillfredsställelse med ett inköp och leder till fortsatta in-
köp skiljer sig mellan Internetinköp och inköp hos fysiska företag. En revidering av FBT mo-
dellen för Internetföretag måste därför göras för att passa denna typ av marknad. Modellen 
läses uppifrån och ned, dvs. benägenhet att fortsätta handla är det sista steget.64 
 
Orsaken till att författarna valt att använda förväntningsbekräftelseteorin för Internetföretag är 
att den kompletterar de två tidigare teorierna samt att denna är speciellt utformad för Internet-
företag.  

                                                 
61 Spreng et. al., A reexamination of the determinants of consumer satisfaction, s. 19-20  
62 Ibid., s. 20 
63 Ibid., s. 20  
64 Bhattacherjee A., An empirical analysis of the antecedents of electronic commerce 
service continuance, s. 202 
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Figur 5 FBT för Internetföretag65 

 
Modellen ovan bygger på olika teorier som ackumulerats till denna teori för när konsumenter 
fortsätter handla hos Internetföretag. FBT stipulerar att konsumentens tillfredsställelse är den 
viktigaste anledningen till att denne fortsätter handla hos företaget. Tillfredställen hos kunden 
bygger, som tidigare nämnts, på den utvärdering som denne gör efter köpet. Inom e-handeln 
lyfts dimensionen från enbart produkten och fokus läggs även på sena leveranser, ej tillgäng-
liga varor som ändå visas online, trög uppkoppling, dålig support etc. Allt sådant kommer 
även att påverka konsumentens tillfredsställelse och benägenhet att fortsätta handla hos Inter-
netföretaget.66 
 
Även konsumentens uppfattning om användbarheten av Internetföretaget kommer att påverka 
dennes beslut att fortsätta handla eller ej. Denna del av modellen fångar upp konsumentens 
rationella sida av beslutet att fortsätta använda produkten. Detta står således i motsatsförhål-
lande till konsumentens tillfredsställelse och en inbördes kamp mellan dessa två faktorer 
kommer att avgöra om konsumenten fortsätter att handla. Om exempelvis en konsument är 
väldigt missnöjd och därför känner sig mycket otillfredsställd med sitt inköp kan denne ändå 
välja att fortsätta handla förutsatt att de upplever att nyttan med att använda Internetföretaget 
överväger det tidigare missnöjet.67 
 
Den tredje faktorn som påverkar konsumentens benägenhet att återvända till Internetföretaget 
är olika lojalitetsprogram eller andra åtgärder för att öka deras lojalitet mot företaget. Sådana 
lojalitetsprogram kan vara t.ex. kundklubbar där handlade kronor ger poäng som sedan kan 
växlas in vid framtida inköp och då generera en rabatt för konsumenten. Att ordna tävlingar 
för sina kunder eller dela ut pengar till dem kan vara andra sätt att höja lojaliteten hos dem. 
Hur effektiva dessa lojalitetsåtgärder är i själva verket är ett tämligen outforskat område. 

                                                 
65 Egen bearbetning 
66 Bhattacherjee A., An empirical analysis of the antecedents of electronic commerce 
service continuance, s. 203  
67 Ibid., s. 204 
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Dock finns ett starkt teoretiskt stöd för att konsumenter som utsätts för olika lojalitetsåtgärder 
också borde bli mer benägna att köpa från samma företag fler gånger.68 
 
Som tidigare nämnts bygger FBT på den process där konsumenten jämför om dennes förvänt-
ningar på produkten har uppfyllts när denne använt produkten. Således blir det första som 
kommer att påverka bekräftelsesteget (Confirmation) vilka förväntningar som konsumenten 
haft på produkten. Hur dessa förväntningar bestäms enligt FBT har redovisats tidigare och 
detta kommer inte att göras här, denna del kallas klassiska FBT-förväntningar i modellen. 
Istället ska det påpekas att det tidigare redovisade gäller sådant som konsumenten är väl för-
trogen med och därför kapabel att skapa sig realistiska förväntningar från början. Om istället 
konsumenten befinner sig i en Internetmiljö som är relativt ny är det lätt att de initiella för-
väntningarna är väldigt låga, eftersom denne inte vet vad som är rimligt att förvänta sig. Då 
dessa låga förväntningar uppfylls kan konsumentens förväntningar höjas och därmed motivera 
till ännu ett inköp. Processen kan givetvis också fungera vice versa och då leda till att konsu-
menten inte gör ett nytt inköp trots att de initiella förväntningarna uppfylldes.69  
 
Det som ingår i bekräftelsesteget är följaktligen olika förväntningar och hur väl dessa upp-
fylls. Som modellen visar finns tre typer av förväntningar som alla kommer att samverka. 
Försäljningsförväntningar (Sales Expectation) bygger på om företaget har de betalningsmöj-
ligheter som kunden önskar, om de klarar av att leverera i tid, om gränssnittet är anpassat till 
konsumentens önskemål, om bristen på fysisk närvaro kompenseras av multimedia osv. Ser-
viceförväntningar (Service Expectations) inrymmer tillgängligheten av mekanismer för att ta 
emot klagomål, om klagomålen hanteras inom rimlig tid, om hjälp åt konsumenten för val av 
ytterligare produkter eller tjänster finns, om konsumenten själv kan komma åt historik kring 
transaktioner osv. Marknadsföringsförväntningar (Marketing Expectations) innefattar möjlig-
heten för konsumenten att själv få tillgång till relevant marknadsföring av en produkt som 
denne är intresserad av. När marknadsföringen mer och mer inriktas på specifika personer 
förväntar sig också konsumenten att den marknadsföring som når denne ska vara av intresse.70 
 

4.4 Felkontrollteorin (Attribution Theory) 
 
Felkontrollteorin har valts eftersom den behandlar hur kunden reagerar på och påverkas av 
felaktigheter och misstag som uppstår före, under eller efter inköpet. Denna teori särskiljer sig 
från de övriga då den fokuserar på missnöje som uppstår på grund av fel och vem som orsakat 
felet. Felkontrollteorin mäts i enkäten genom att respondenterna får besvara om det spelar 
någon roll var i processen som felet uppstått och vem som var ansvarig för felet. 
 
Felkontrollteorin är inriktad på att förklara vilka händelser som orsakar mest missnöje hos 
konsumenter. Som grund för modellen finns tre faktorer som alla spelar en avgörande roll för 
konsumentens tillfredsställelse. Kontrollerande part (Locus of control) visar vilken part som 
är skyldig till att ett fel uppstått. Ett fel som orsakats på grund av konsumentens handlande 
benämns konsumentfel (Internal attribution) och ett fel som företaget orsakat benämns före-
tagsfel (External attribution). Om exempelvis kunden lämnat in en bil till en bilverkstad men 
inte beskrivit felet på bilen korrekt och detta i sin tur orsakat felet i reparationen är felet orsa-

                                                 
68 Bhattacherjee A., An empirical analysis of the antecedents of electronic commerce 
service continuance, s. 204  
69 Ibid., s. 204  
70 Ibid., s. 205  
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kat av konsumentens handlande. Om istället bilverkstaden, efter en korrekt beskrivning av 
felet, inte lyckas reparera bilen är felet orsakat av företaget.71 
 
Felstabilitet (Stability) refererar till om felets orsak är temporärt (Unstable) eller permanent 
(Stable). Om bilmekanikern är kroniskt klantig är felet permanent medan det är temporärt om 
denne har en dålig dag.72 
 
Kontrollmöjlighet (Controllability) syftar på i vilken utsträckning som någon har kontroll över 
orsaken till felet. Någon som hela tiden fuskar och hoppas att inte bli upptäck kontrollerar 
orsaken till felet medan någon som tror sig göra rätt inte kontrollerar orsaken.73 
 
Konsumenten kommer att vara mest missnöjd då felet beror på företagsfel, med permanent 
felstabilitet och där kontrollmöjlighet finns. Konsumenter som råkat ut för detta kommer med 
all sannolikhet inte att återvända som kunder till företaget.74 
 

4.5  Serviceåterhämtning (Service Recovery) 
 
Denna teori har valts eftersom den till skillnad från felkontrollteorin fokuserar på de åtgärder 
som kan vidtas när missnöje har uppstått hos kunden. Denna teori testas i enkätundersökning-
en då respondenterna får ange vilka åtgärder som är mest tillfredsställande då missnöje upp-
stått.  
 
En annan teori som liksom felkontrollteorin utreder hur en kund reagerar på fel som uppstår 
vid ett köp är serviceåterhämtnings-teorin. Denna teori är väl använd inom service marknads-
föring och genom att betrakta en Internetbutik som en service är denna väl applicerbar i studi-
en.  
 
Med serviceåterhämtning menas de aktioner som ett företag gör för att rätta till misstag som 
uppstått vid försäljningen av en service. Hur ett företag rättar till fel och ersätter sina kunder 
för sina misstag har visat sig vara väldigt avgörande för kundens nöjdhet och lojalitet mot 
företaget. Kunder som klagar och blir nöjda med ett företags service återhämtning tenderar att 
återvända oftare till företaget i fråga. De kunder som är missnöjda med företaget men inte 
klagar alls är minst benägna att vara fortsatta kunder. Hur företaget hanterar ett klagomål och 
hur service återhämtningen är utformad är en av de viktigaste komponenterna för kundens 
totalt upplevda nöjdhet.75 
 
Olika kunder reagerar på olika sätt då ett fel uppstår och de blir missnöjda med servicen hos 
ett företag. Känslor som kan uppstå hos kunden vid en sådan upplevelse är ilska, besvikelse, 
självömkan och bekymmerkänsla. Många kunder klargör aldrig för företaget ifråga att de är 
missnöjda och inget klagomål framförs därmed.76 
 

                                                 
71 Antonides & Raaij., Consumer Behaviour – A European Perspective, s. 489 
72 Ibid., s. 489 
73 Ibid., s. 489 
74 Ibid., s. 490 
75 Zeithaml et. al., Services Marketing-Integrating Customer Focus Across the Firm, s. 214 
76 Ibid., s. 218 
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De kunder som väljer att klaga kan göra det av olika anledningar. Vissa kunder klagar för de 
tror att de kan få egen vinning av klagomålet. De tycker att kompensation för misstaget som 
uppstått är deras rätt och att de som kunder bör behandlas på ett bra sätt. Anledningen till 
andra kunder som klagar kan vara att de känner ett socialt ansvar. Deras personliga vinning är 
då inte det viktigaste utan det faktum att ett klagomål kan minska risken för att misstaget upp-
står för andra kunder. Det finns en liten fraktion kunder som klagar på nästan allt och där kla-
gandet är en del av deras personlighet. 77 
 
Kunderna som väljer att inte klaga anser ofta att klagomål endast är ett slöseri med tid och 
arbetsinsats. De tror ofta att de inte kommer att få ut något positivt av att klaga få servicen. En 
del kunder vet heller inte hur de skall klaga och hur processen för ett klagomål går till. En 
annan anledning till att kunder inte klagar kan vara att de själv känner att deras egna hand-
lingar vara orsak till felet som uppstod i servicen. 78 
 
En annan sak som är viktig för utredning av varför kunder klagar och inte klagar är hur rele-
vant misstaget är för kunden. Om felet som uppstått får kritiska konsekvenser för kunden 
genomförs klagomål i allt större utsträckning. 79 
 
Kunder brukar delas upp i fyra olika grupper då det gäller klagomål80; 
 

(1) Passiva – Kunder som är minst benägna att handla då ett missnöje uppstått. 
De klagar sällan till företaget och sprider sällan dåligt rykte om företaget el-
ler kontaktar en tredje part. I grunden tvivlar de på att något blir bättre av 
klagomål.  

(2) Röster – Kunder som ofta klagar till företag men som sällan sprider dåliga 
rykten och berättar för andra om missnöjet som uppstått. De tror att det finns 
fördelar med att klaga direkt till leverantören och tvekar därför inte att göra 
det.  

(3) Ilskna – Dessa kunder sprider ofta och gärna sina negativa upplevelser av fö-
retag som ej uppnått förväntningarna. De klagar även men ej lika ofta direkt 
till företaget utan byter hellre till en konkurrent.  

(4) Aktiva – Denna kategori kunder klagar till alla olika parter och berättar för 
sina negativa upplevelser ofta och gärna.  

 
En kund som är missnöjd med servicen söker inte alltid främst efter handling och kompensa-
tion, ofta vill kunden endast förstå vad som hänt och vad som var problemet. En undersökning 
visar att av de sju viktigaste handlingar och kompensationer som missnöjd kund kräver är just 
sådana förklaringar som är i princip gratis för företaget att ge. Detta är de sju vanligaste 
”kompensationerna” kunder vill ha81; 
 

(1) Produkten reparerad 
(2) Full ekonomisk ersättning för produkten 
(3) Ekonomisk ersättning för produkten 

                                                 
77 Zeithaml et. al., Services Marketing-Integrating Customer Focus Across the Firm, s. 218-
219 
78 Ibid. s. 219 
79 Ibid., s. 219 
80 Ibid., s. 220-221 
81 Ibid., s. 221-222 
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(4) Ursäkt från företaget 
(5) Förklaring från företaget 
(6) Försäkrande att problemet ej ska uppstå igen 
(7) Möjlighet att ventilera sin frustration med företaget 

 
Ofta vill endast kunderna känna att de behandlas rättvist då ett fel uppstått. Det är främst tre 
typer av rättvishet kunder söker efter de genomfört klagomål82; 
 

(1) Utdelningsrättvisa – Kunden förväntar sig kompensation som matchar dess 
grad av missnöjdhet. Både monetär och icke monetär kompensation kan ges. 
Det är viktigt att kunden känner jämvikt mellan felet och kompensationen. 
Kunden känner sig inte komfortabel med både för hög och för låg kompen-
sation.  

 
(2) Processrättvisa – Utöver kompensationen förväntar sig kunder rättvisa i till-

vägagångssättet vid klagomålet. Policys, regler och upplägg då ett klagomål 
genomförs är viktigt. Det ska vara enkelt att klaga och klagoprocessen ska 
gå snabbt så att kunden får respons från företaget så snabbt som möjligt.  

 
(3) Interaktionsrättvisa - Det är viktigt för kunderna att känna sig behandlade 

med respekt, artighet och ärlighet av företaget. Om kunderna känner sig då-
ligt behandlade kan den besvikelsen förstöra positiva upplevelser från kom-
pensationen och klagomålsprocessen.  

 
En väl utarbetad service återhämtning kan vara avgörande för att ett företag ska behålla sina 
kunder. En sådan kan öka nöjdheten, lojaliteten och kan generera positiva rykten om företa-
get.83 
 

4.6 Flytteorin (Flow theory) 
 
Andra forskare har istället för att fokusera på kundens nöjdhet med produkten valt att fokuse-
ra på kundens upplevelse vid köptillfället och hur det påverkar efterköpbeteendet. Denna teori 
kompletterar på detta sätt de andra teorierna och valdes därför. Respondenterna får i enkäten 
ta ställning till hur viktiga känslor som är sammankopplade med inköpstillfället är.  
 
Flytteorin är en psykologisk teori som kan beskriva online-kunders beteende. Grunddefinitio-
nen för flyt är ”den holistiska sensationen människor känner när de handlar med totalt enga-
gemang”. Med detta menas att en människa som är i detta tillstånd stänger ute världen om-
kring sig och totalt fokuserar på den aktivitet som generar detta tillstånd.84 Denna teori har 
använts inom många olika forskningsområden för att beskriva människans beteende. Männi-
skors uppförande vid utförande av sporter, hobbys, spel och shopping har förklarats med flyt-

                                                 
82 Zeithaml et. al., Services Marketing-Integrating Customer Focus Across the Firm, s. 223-
225 
83 Ibid., s. 215 
84 Koufaris., Applying technology acceptance model and flow theory to Online Consumer Be-
haviour, s. 207 
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teorin. På senare har den även använts för att beskriva online-kunders upplevelser och beteen-
den. 85 
 
Det finns åtta grundkomponenter som ytterligare beskriver vad som karaktäriserar flyt86; 
 

(1) Ett tydligt mål 
(2) Feedback 
(3) Utmaningarna matchar färdigheter 
(4) Koncentration och fokus 
(5) Kontroll 
(6) Förlust av självförtroende 
(7) Transformation av tid 
(8) Aktiviteten upplevs som autotelisk (vilket menas att personen upplever att 

aktiviteten är värd att utföra bara för dennes egen skull) 
 
Flyt är alltså ett tillstånd som en person kan ha, i vårt fall en Internetanvändaren. Denna teori 
konstruerades redan i slutet av 80-talet men har forskats vidare på och utvecklats. Forskare 
lade till tre andra tillstånd som komplement till flyt; leda, apati och ångest. Denna utvecklade 
teori fokuserar främst på nivåer och skillnader mellan vilken utmaning användaren känner och 
vilka skills denne har. 87 
 

(1) Flyt beskrivs som ett tillstånd där utmaning och färdigheter är balanserade 
över en viss kritisk nivå.  

 
(2) Leda är användarens tillstånd då dennes färdigheter överstiger nivån av ut-

maning. Det blir för enkelt och tråkigt att utföra uppgiften. En användare i 
detta tillstånd har lägre koncentration på uppgiften än en användare i flyt. 

 
(3) Apati upplevs av kunden om både skills och utmaning faller under en kritisk 

nivå. Detta tillstånd är den raka motsatsen till flow och kan beskrivas som ett 
depressivt tillstånd. Kunder i detta tillstånd känner att de utför en uppgift för 
att de måste, och ingen glädje kan hänföras till utförandet. 

 
(4) Ångest är ett tillstånd som användaren hamnar i om utmaningen överstiger 

dennes nivå av skills. Då användaren ändå kan utföra uppgiften kan detta 
tillstånd ge en positiv känsla hos kunden. Gränsen är dock hårfin, om upp-
giften blir för svår att utföra får användaren negativa upplevelser. 

 
Flytteorin har sedan ytterligare vidareutvecklats och specificerats för att lätt kunna appliceras 
på datoranvändare och online-kunder. Novak och Hoffman beskriver flyt på Internet som ett 
kognitivt tillstånd som fås då användaren upplever88: 
 

(1) höga nivåer av färdigheter och kontroll 
(2) hög nivå av utmaning och exaltering 

                                                 
85 Novak et al., Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural 
Modeling Approach, s. 24 
86 Ibid., s. 22-42 
87 Mathwick & Rigdon, Play, flow and the Online Search Experience, s. 325 
88 Novak et. al., s. 24 
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(3) fokuserad uppmärksamhet 
(4) förhöjd interaktion 

 
 
Detta tillstånd som kan upplevas hos en Internetanvändare har även beskrivits som en optimal 
upplevelse som är fullständigt njutbar. En kund som i detta tillstånd kopplar helt bort världen 
runt omkring sig och är fullkomligt fokuserad på aktiviteten som görs online. Kundens tidiga-
re tankar och förväntningar försvinner helt och fokus ligger endast på interaktionen. Den fy-
siska omgivningen spelar mindre roll för användaren och självförtroendet försvinner.  Detta 
tillstånd, flyt, hos en onlinekund gör att kunden glömmer bort tid och rum.89  
 
Novak och Hoffman konstruerade en modell utifrån denna teori, en modell för att klargöra 
online-användares beteende. Nova och Hoffman använde modellen i en empirisk studie med 
Internetanvändare som respondenter. Undersökningen gjordes online och 2061 användare 
slutförde enkäten. Något som visades i denna undersökning var hur viktigt en hemsidas ut-
formning är för att användaren skall hamna i tillståndet flyt och inte i några av de andra mind-
re effektiva tillstånden.90 Att få kunder att känna sig i ett flyt kan vara väldigt bra för affärer-
na. Flytupplevelsen tenderar att attrahera kunder samt positivt påverka kunders attityd och 
uppförande.91  
  
Marios Koufaris gjorde en mycket intressant undersökning om online-kunders beteende efter 
ett köp. Flytteorin som diskuterats ovan var en av huvudteorierna för undersökningen, där en 
del gick ut på att se vad som gjorde att kunder avsåg att återvända till en viss Internetbutik 
efter ett inköp. Koufaris ansåg dock att fyttteorin i sig är för övergripande och intetsägande 
för att fullständigt förklara Onlinekunders beteende och därför användes ytterligare teorier 
som grund. Teknologiacceptans-modellen (TAM) och en modell från omgivningspsykologi är 
de två andra grundläggande teorierna i studien. 92  Genom att studera kunden som en vanlig 
kund som handlar från ett fysiskt företag kan traditionella teorier inom omgivningspsykologi 
användas.  En modell som Koufaris utgår ifrån klargör att den emotionella responsen som en 
människa får i en viss omgivning är avgörande för relationen mellan objektet och omgivning-
en. Stimulus i den fysiska omgivningen påverkar känslan som människan får i denna miljö. I 
en vanlig butik kan inredning och färger vara stimuli som förändrar en kunds upplevelse. 93 
Även vid utformningen av en hemsida måste hänsyn tas till den virtuella omgivningen så att 
kunden skall få rätt känsla vid köptillfället. TAM är en annan modell som Marios använder 
för att utreda online-kunders återköpsbeteende. Denna modell är en av de mest använda inom 
informationsteknologin för att studera teknologisystem. Genom att studera online-butiken 
som ett teknologisystem kan TAM användas för att prediktera användares beteenden. Två 
variabler blir därmed viktiga för att en online-kund skall vilja återanvända till Internetbutiken 
igen; lätthet att genomföra köpet samt att användbarheten av butiken är hög. Om kunder tror 
att webbsidan bidrar till effektivare shopping kommer denne att återvända till butiken. En 

                                                 
89 Novak et. al., Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural 
Modeling Approach., s. 24 
90 Ibid., s. 22-42 
91 Mathwick & Rigdon., Play, flow and the Online Search Experience, s. 325 
92 Koufaris, Marios., Applying technology acceptance model and flow theory to Online Con-
sumer Behaviour, 205-206 
93 Ibid., 209-213 
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onlinebutik som är lätt att förstå och använda kommer att ha en hög andel återvändande kun-
der. 94 
 
Med dessa tre modeller och teorier som stöd gjordes en empirisk undersökning med använda-
re av en Internetbutik. Undersökningen gjordes ej med ”riktiga” kunder, utan respondenterna 
fick på uppdrag besöka hemsidan och sedan fylla i enkäten. 300 personer gjorde enkäten och 
resultatet analyserades och samband hittades med matematiska korrelationsformler. De vikti-
gaste resultaten som kunde tas fram var95; 
 
 

(1) Köpglädje vid köpet hos Onlinebutiken ger upphov till större andel återvän-
dande kunder. Även om kunderna inte förväntar sig att känna sig underhåll-
na av inköpen, kan sådan känsla få dem att återvända.  

(2) Hög upplevd användbarhet av hemsidan gör att kunder hellre handlar på In-
ternetbutiken igen. Detta bekräftar att TAM-modellen är applicerbar på On-
linekunder. Upplevd användbarhet är viktigare för kunden än lättheten att 
använda hemsidan.  

(3) Högt upplevda skills och positiva utmaningar ökar kundens återvändnings-
frekvens. Detta helt enligt flytteorin och att en person i ”flyt” oftare kommer 
tillbaka till Internetbutiken.  

(4) Kunder som känner sig bekväma med hemsidan är oftare nöjdare med den 
och återvänder därmed oftare till butiken. 

 
De två viktigaste faktorerna för en onlinebutik att sträva efter är att kunderna både ska känna 
njutning när de genomför köpet samtidigt som inhandlingen skall kännas effektiv och Inter-
netbutiken användbar. 96 

4.7 Sammanfattande teori 
Genom att sammanföra de olika teorierna vi har presenterat ovan har modellen nedan skapats. 
Den ska läsas nedifrån och upp, dvs. återköpsavsikt är den ruta som befinner sig sist i model-
len. Det finns tre huvudfaktorer som avgör om konsumenten kommer tillbaka som kund hos 
såväl fysiska företag som Internetföretag. Med andra ord påverkar dessa tre faktorer konsu-
mentens återköpsavsikt.  
 
Tillfredsställelse byggs upp på det sätt som presenterats ovan. Det betyder att den beror på om 
konsumentens förväntningar infrias. Om så inte är fallet kommer missnöjdhetens styrka att 
påverka deras benägenhet att återvända som kunder. I felkontrollteorin har vi visat hur olika 
typer av felorsaker påverkar konsumenten och dennes benägenhet att återvända. Vidare på-
verkar, som vi påpekat ovan, olika lojalitetsåtgärder och hur konsumenten upplever produkten 
att påverka dennes benägenhet att återvända som kund. Med köpglädje menas att kunden skall 
känns njutning och få en positiv upplevelse då köpet genomförs. En kund som känner den 
tillfredställelsen vid köpet tenderar att återvända oftare.  Om kunden känner att den får an-
vända sina färdigheter och att utmaningen är över en viss nivå kan kunden hamna i ett flyt. 
Detta gör att kunden mer troligt återvänder. Både köpglädje utmaning och färdigheter är di-
rekt beroende av hemsidans utformning.  

                                                 
94 Koufaris, Marios., Applying technology acceptance model and flow theory to Online Con-
sumer Behaviour., s. 209 
95 Ibid., s. 216-218 
96 Ibid., s. 209,  216-218 
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Figur 6 Huvudmodell konsumenters återköpsbeteende97  

 
 
En av grunderna i modellen är konsumentens Begär. Detta begrepp är så pass komplext att det 
måste förklaras genom en egen modell.  
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Figur 7 Konsumentens begär98 

 
Begär byggs upp av konsumentens förväntningar och dennes önskningar. Förväntningarna 
byggs upp av tre underliggande faktorer i Internetföretag precis som författarna påpekat tidi-
gare. Utöver dessa finns emellertid alltid de klassiska FBT förväntningarna som redovisats 
ovan. ( se avsnitten 4.1-4.3) 
 
 

                                                 
97 Egen bearbetning 
98 Egen bearbetning 
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5 Empiri 
I detta avsnitt redovisas resultaten från vår enkätundersökning på Umeå Universitet (UMU) 
och Wright State University (WSU) 
 
Resultatet från enkätundersökningen kommer att redovisas i följande avsnitt. I anslutning till 
varje diagram kommer en kort redogörelse för innehållet i diagrammet att göras i syfte att 
underlätta förståelsen av studiens resultat.  
 

 
 
Könsfördelningen sett till hela studien är precis likadan. Det är således lika många män och 
kvinnor som deltagit i studien. Vid de två universiteten har dock könsfördelningen inte varit 
överensstämmande. Vid Umeå universitet (UMU) finns en liten övervikt av manliga respon-
denter medan det vid Wright State University (WSU) finns en liten övervikt av kvinnliga re-
spondenter. Totalt har 70 studenter från varje skola tillfrågats. Vår metod visade sig vara 
lyckosam då inget bortfall uppstod.  
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Studenterna vid de båda universiteten spenderar ungefär lika mycket tid framför sina datorer. 
Vid både UMU och WSU har flest studenter uppgett att de spenderar 1-3 timmar framför sin 
dator varje dag. Andelen är dock något mindre vid WSU där 49 procent uppgivit det som 
svar. Vid UMU uppgav 56 procent 1-3 timmar som svar. Vid WSU har också 17 procent, 
jämfört med 13 procent vid UMU, angett att de spenderar mindre än en timme framför sin 
dator dagligen. Vid WSU har dock fler studenter än vid UMU angett att de spenderar mer än 
3 timmar framför sin dator. Även om det finns vissa mindre skillnader mellan de båda univer-
siteten så är ändå respondenterna relativt homogena med avseende på datoranvändning.  
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Av respondenterna vid WSU anger 81 procent att de handlat från Internet någon gång medan 
19 procent svarar att de inte gjort det. Vid UMU anger 99 procent att de handlat från Internet 
och 1 procent att de inte gjort det.  
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Vid WSU har 32 procent angett att de handlat på Internet 1 till 5 gånger. Vid UMU är mot-
svarande siffra 22 procent. Vid en jämförelse mellan WSU och UMU kan utrönas att fler stu-
denter vid UMU har handlat 6 till 10 gånger, 11 till 15 gånger och mer än 15 gånger. Slutsat-
sen som kan dras utifrån detta är att studenterna vid UMU har handlat fler gånger från Internet 
än studenterna vid WSU. 

 
 
Studenterna vid UMU har i något större utsträckning än studenterna vid WSU återvänt till 
samma Internetbutik.  
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Vid WSU är den absolut viktigaste anledningen till att respondenterna väljer att handla på 
Internet att det är billigare, 37 procent har uppgivit detta som svar. Utbud, enkelhet, bekväm-
lighet och tillgänglighet följer därefter men långt ifrån lika många har uppgett dessa anled-
ningar som svar.  
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Vid UMU uppger respondenterna att den viktigaste anledningen till att de väljer att handla på 
Internet är att det är billigare, 28 procent har uppgett detta som svar. Härefter anser 17 procent 
att tillgänglighet är den viktigaste anledningen. 17 procent anser att utbudet är den viktigaste 
anledningen. Dessa två svar är alltså de näst vanligaste anledningarna till att UMU responden-
terna väljer att handla på internet. Härefter kommer pålitlighet och därefter bra erbjudanden.  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU märks tydligt att det faktum att det är billigare att 
handla på Internet är den viktigaste anledningen till att respondenterna handlar på Internet. 
För respondenterna vid WSU är dock billigheten en viktigare faktor än för respondenterna vid 
UMU som även uppgett utbud och tillgänglighet som viktiga anledningar till att de handlar på 
Internet.  

 
 

Siffrorna som respondenterna valt har försetts med olika innebörd:  
1. Sänker förväntningarna, 2. Sänker förväntningarna något, 3. Sänker förväntningarna 
marginellt, 4. Varken höjer eller sänker förväntningarna, 5. Höjer förväntningarna margi-
nellt, 6. Höjer förväntningarna något, 7. Höjer förväntningarna 
 
31 procent av respondenterna vid WSU anser att reklamen varken höjer eller sänker för-
väntningarna. Vid UMU har 36 procent svarat på samma sätt. 39 procent av Responden-
terna vid WSU har angett eller att den höjer förväntningarna marginellt. Vid UMU har 
samma svarsalternativ fått 37 procent. Andelen som uppgett att reklam höjer förväntning-
arna något är 17 procent vid WSU och 18 procent vid UMU. De övriga svarsalternativen 
har inte attraherat respondenterna i någon större utsträckning.  
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Av svaren från WSU framgår att tidigare erfarenheter av produkter av samma märke är den 
viktigaste källan till förväntningarna på produkten. Detta svarsalternativ har 41 procent av 
respondenterna angett. Önskningar om hur produkten ska vara är den näst viktigaste faktorn 
med 26 procent av respondenterna som anhängare. Information som själv eftersökts är tredje 
viktigaste faktorn, 16 procent,  och information som erhålls från försäljare och dylikt, 13 pro-
cent, den fjärde viktigaste faktorn.     
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Hos UMU respondenterna är den viktigaste faktorn tidigare erfarenheter av produkter av 
samma märke anser 37 procent av respondenterna. Den näst viktigaste faktorn är önskningar 
om produktens egenskaper, 22 procent, och detta följs tätt av information som själv eftersökts 
med 22 procent av respondenterna som anhängare. Information som erhålls av försäljnings-
personal eller dylikt är den fjärde viktigaste faktorn anser 12 procent.  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att det på de båda orterna är tidigare 
erfarenheter av produkter av samma märke som är det viktigaste faktorn. Även den näst vikti-
gaste faktorn är likadan mellan de båda orterna. Vid WSU är dock önskningar om produkten 
klart den näst viktigaste faktorn. 26 procent har avgivit detta svar och den tredje viktigaste 
faktorn har endast erhållit 16 procent. Vid UMU har 24 procent angett önskningar som vikti-
gaste faktorn men den tredje viktigaste faktorn, egenhändigt eftersökt information, har 22 
procent angett. Vid UMU är det således inte en lika självklar andraplacering som vid WSU. 
Även de tredje och fjärde viktigaste faktorerna överensstämmer mellan WSU och UMU.  
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För besvarandet av denna fråga har respondenterna erhållet sifferskala där de olika siffrorna 
betyder följande: 1. Stämmer inte alls, 2. Stämmer inte speciellt väl, 3. Stämmer inte väl, 4. 
Varken stämmer inte alls eller stämmer helt, 5. Stämmer något, 6. Stämmer i huvudsak, 7. 
Stämmer helt. 
 
Vid WSU har 51 procent angett att påståendet ”om deras förväntningar uppfylls så vill de 
köpa produkten igen” stämmer i huvudsak. 29 procent har också angett att påståendet stäm-
mer något. Här återfinns således 80 procent av respondenterna. Vid UMU är svaren inte lika 
koncentrerade. 12 procent har angett att påståendet inte alls stämmer. 21 procent tycker att det 
varken stämmer inte alls eller stämmer helt. 31 procent har angett att det stämmer något och 
26 procent att det stämmer i huvudsak.  
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För besvarandet av denna fråga har respondenterna erhållet sifferskala där de olika siffrorna 
betyder följande: 1. Stämmer inte alls, 2. Stämmer inte speciellt väl, 3. Stämmer inte väl, 4. 
Varken stämmer inte alls eller stämmer helt, 5. Stämmer något, 6. Stämmer i huvudsak, 7. 
Stämmer helt. 
 
I resultaten från WSU har flest, 34 procent, angett att påståendet stämmer något. 29 procent 
har angett att det stämmer i huvudsak och 19 procent att det varken stämmer inte alls eller 
stämmer helt. I resultaten från UMU har flest, 28 procent, angett att påståendet stämmer i hu-
vudsak. 22 procent att det stämmer något och 16 procent att det varken stämmer inte alls eller 
stämmer helt. 15 procent har angett att påståendet stämmer helt och 10 procent att det inte 
stämmer alls.  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att svaren är mer utspridda vid UMU 
än vid WSU. Vid såväl WSU som UMU ligger dock koncentrationen i spannet 4-6 där 66 
procent av respondenterna vid UMU och 82 procent av respondenterna vid WSU hamnat.  
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Det alternativ som flest respondenter valt är låga priser. 35 procent anser att det är den vikti-
gaste anledningen till att de ska handla på en Internetbutik. Snabb och pålitlig leverans och 
köpglädje är de näst viktigaste anledningarna och de har valts av 18 procent av respondenter-
na.  
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Vid UMU är låga priser den viktigaste anledningen och den har valts av 39 procent av re-
spondenterna. Snabb och pålitlig leverans är den näst viktigaste anledningen och har valts av 
23 procent. Tätt följt av stort utbud av varor som valts av 21 procent.  
 
Första och andraplatsen överensstämmer mellan UMU och WSU. Vid WSU har dock köp-
glädje valts som den näst viktigaste faktorn, delat med snabb och pålitlig leverans, medan 
stort utbud av varor bedömdes som tredje viktigast vid UMU.  

 
Respondenterna vid WSU anser att den viktigaste anledningen till att de ska återvända till en 
Internetbutik är att de varit nöjda med tidigare inköp. 38 procent har valt detta alternativ. Som 
andra viktigaste anledningen ses låga priser som valts av 25 procent. Snabb och pålitlig leve-
rans är den tredje viktigaste anledningen och har valts av 13 procent.  
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Den viktigaste anledningen, 39 procent av respondenterna har valt detta alternativ, till återköp 
vid UMU är att de varit nöjda med tidigare inköp. Låga priser har valts av 24 procent och är 
således näst viktigast. Snabb och pålitlig leverans är den tredje viktigaste faktorn och har valts 
av 18 procent av respondenterna.  
 
En jämförelse mellan WSU och UMU visar att resultaten i princip är identiska mellan de två 
grupperna.   
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För besvarandet av denna fråga har respondenterna erhållit sifferskala där de olika siffror-
na betyder följande: 1. Inte viktig alls, 2. Nästan inte viktigt alls, 3. Inte så viktigt, 4. Var-
ken viktig eller ej, 5. Till viss del viktigt, 6. Till stor del viktigt, 7. Mycket viktig.  
 
Vid WSU anser 37 procent att utformningen av hemsidan är till stor del viktig. 27 procent 
anser att det är mycket viktigt. Den tredje vanligaste åsikten är att utformningen är till viss 
del viktig, detta anser 16 procent. Vid UMU anser 36 procent att utformningen är till stor 
del viktig. Den näst vanligaste åsikten, som har valts av 24 procent, är att utformningen är 
viktig till viss del. Den tredje vanligaste åsikten är att utformningen är mycket viktig, detta 
har valts av 18 procent.  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att koncentrationen av svar ligger 
i spannet mellan 5 och 7. Här ligger 79 procent av respondenterna vid UMU och 80 pro-
cent av respondenterna vid WSU.  
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Det alternativ som de flesta vid WSU, 44 procent, har valt är att Internetbutikens hemsida ska 
vara lätthanterlig. 23 procent har angett att det viktigaste är att sidan är enkel att hitta på och 
11 procent anser att det viktigaste är att sidan ser bra ut. 

 
Vid UMU anser 51 procent att sidan ska vara lätthanterlig. 29 procent tycker att den ska vara 
enkel att hitta på. Alla andra alternativ har väldigt få angett som viktigast.   



 48 

Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att respondenterna anser att sidan ska 
vara lätthanterlig eller enkel att hitta på. Vid WSU anser respondenterna också att det är vik-
tigt att sidan ser bra ut. 

 
Den övervägande delen, 51 procent, av respondenterna vid WSU kan inte tänka sig att åter-
vända på grund av låga priser. 21 procent kan däremot tänka sig att återvända och 27 procent 
vet inte. Vid UMU kan 48 procent inte tänka sig att återvända, 25 procent kan tänka sig det 
och 28 procent vet inte.  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU framgår det att svaren i princip är identiska och att 
majoriteten inte kan tänka sig att återvända.  
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De flesta, 38 procent, vid WSU vill få ekonomisk ersättning för produkten om den gått sön-
der. 35 procent vill istället få produkten reparerad. 12 procent är intresserade av en ursäkt från 
företaget.  
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De flesta respondenter, 38 procent, vid UMU vill få ekonomisk ersättning för produkten. 35 
procent vill få produkten reparerad och 10 procent önskar erhålla en ursäkt från företaget.  
 
Vid en jämförelse mellan UMU och WSU framgår att svaren i princip är likadana. Det enda 
som skiljer är procentsatserna. Således anser båda respondentgrupperna att det viktigaste är 
att erhålla ekonomisk ersättning för produkten eller få produkten reparerad. 

 
För besvarandet av denna fråga har respondenterna erhållit sifferskala där de olika siffror-
na betyder följande: 1. Återvänder inte, 2. Återvänder med största sannolikhet inte, 3. 
Återvänder sannolikt inte, 4. Varken återvänder eller ej, 5. Återvänder sannolikt, 6. Åter-
vänder med största sannolikhet, 7. Återvänder. 
 
Vid WSU säger flest respondenter, 33 procent, att de inte kommer återvända. En stor an-
del, 27 procent, säger att de återvänder med största sannolikhet inte. 21 procent säger att 
de återvänder sannolikt inte och 17 procent att de varken återvänder eller ej. 
 
Vid UMU säger flest respondenter, 32 procent, att de återvänder med största sannolikhet 
inte. 26 procent säger att de återvänder sannolikt inte och 19 procent säger att de återvän-
der inte. 18 procent säger att de varken återvänder eller inte.  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att respondenterna vid WSU i 
större utsträckning säger att de inte kommer återvända när de blivit missnöjda än vad stu-
denterna vid UMU säger.  
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För besvarandet av denna fråga har respondenterna erhållit sifferskala där de olika siffror-
na betyder följande: 1. Återvänder inte, 2. Återvänder med största sannolikhet inte, 3. 
Återvänder sannolikt inte, 4. Varken återvänder eller ej, 5. Återvänder sannolikt, 6. Åter-
vänder med största sannolikhet, 7. Återvänder. 
 
Den största andelen, 34 procent, av respondenterna vid WSU har angett att de återvänder 
sannolikt om de kompenseras. Att de varken återvänder eller ej har 17 procent angett som 
svar. Lika många har svarat att de återvänder sannolikt inte. Även 17 procent har angett 
att de återvänder med största sannolikhet inte.  
 
Vid UMU har den största andelen av respondenterna, 45 procent, angett att de återvänder 
sannolikt om de kompenseras. 14 procent har angett att de återvänder med största sanno-
likhet om de kompenseras. 23 procent svarar att de varken återvänder eller ej om de kom-
penseras och 13 procent anger att de återvänder sannolikt inte.  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU blir det tydligt att de flesta skulle sannolikt 
återvända om de kompenserats på något sätt. UMU respondenterna är också något mer 
positivt inställda till kompensation som medel för att få dem att återvända till Internetbu-
tiken.  
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Vid WSU säger majoriteten, 64 procent, att det är viktigt att få veta var felet uppstått. 23 pro-
cent tycker inte det och 13 procent vet inte. Vid UMU säger 59 procent att det är viktigt att få 
veta var felet har uppstått. 25 procent tycker inte att det är viktigt och 16 procent vet ej. Resul-
taten är i princip likadana och generellt kan sägas att respondenterna tycker att det är viktigt 
att få veta var felet uppstått.  
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Vid WSU säger 39 procent att de är mer benägna att återvända om det visar sig att det inte var 
Internetbutiken som var ansvarig för felet. 31 procent säger att de inte är mer benägna och 30 
procent vet inte. Vid UMU säger 50 procent att de är mer benägna att återvända. 19 procent 
säger att de inte är det och 31 procent vet ej. Således är fler ur UMU gruppen benägna att 
återvända än ur WSU gruppen.  
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6 Analys 
I detta avsnitt kommer uppsatsens teorier att analyseras mot de empiriska data som insamlats 
genom den genomförda enkätstudien. Avsnittsindelningen kommer att bygga på vilken numre-
ring frågorna hade i enkätstudien, detta för att underlätta för läsaren att återgå till empiriav-
snittet för att kontrollera svaren.  

6.1 Frågebaserad analys  

6.1.1 Könsfördelning 
 
Könsfördelningen sett till hela studien är precis likadan. Det är 70 män och 70 kvinnor som 
deltagit i studien. Detta medför goda möjligheter till generalisering till gruppen studenter som 
helhet. Avvikelserna i fördelningen mellan män och kvinnor bland respondenterna vid de oli-
ka lärosätena är också så liten att den får bedömas som försumbar i sammanhanget när det 
gäller möjligheten att jämföra grupperna från de olika universiteten med varandra.   

6.1.2 Genomsnittlig datoranvändning 
 
Merparten av respondenterna har angett att de spenderar 1-3 timmar framför sin dator. Även 
om det finns vissa mindre skillnader mellan de båda universiteten så är ändå respondenterna 
relativt homogena med avseende på datoranvändning. Detta bör göra det möjligt att jämföra 
de båda grupperna med varandra eftersom ingen av dem besitter en större ”datorvana” än den 
andra. Det är visserligen möjligt att några av respondenterna spenderar hela sin datortid i In-
ternetbutiker medan andra knappt besöker sådana sidor. Under sådana förutsättningar vore det 
givetvis svårare att jämföra grupperna mot varandra eftersom den ena således skulle kunna 
vara betydligt mer datorvan än den andra. Detta scenario få dock bedömas som högst 
osannolikt och för det fall att det finns några sådana respondenter får det antas att de är i så-
dan minoritet, och sannolikt även fördelade mellan de båda grupperna, att de inte kommer 
påverka jämförelsemöjligheterna.  

6.1.3 Handel på Internet 
 
På denna fråga kan en betydande avvikelse mellan grupperna skönjas. Även om hela 81 pro-
cent vid WSU anger att de handlat på Internet så framstår det som obetydligt i förhållande till 
de 99 procent som anger att de handlat på Internet vid UMU. Svaret på denna fråga kommer 
att leda till att de slutsatser som dras från UMU kan antas ligga närmare verkligheten eftersom 
så många därifrån handlat från en Internetbutik. Vid WSU har 19 procent svarat på frågorna 
utifrån en hypotetisk situation och det kan därmed inte anses helt säkert att de skulle agera 
eller resonera på samma sätt om de rent faktiskt skulle handla från en Internetbutik. Andelen 
respondenter vid WSU som svarat ja är dock så pass stor att det kan anses meningsfullt att 
jämföra de båda gruppernas svar, men med en medvetenhet om det ovan anförda.  

6.1.4 Antalet Internetinköp 
 
Studenterna vid UMU har rent generellt gjort fler inköp från Internetbutiker än studenter vid 
WSU. Detta får till följd att svaren från respondenterna vid WSU inte kan bedömas inneha 
samma tillförlitlighet som svaren från respondenterna vid UMU. Genom att dessa responden-
ter gjort fler inköp måste de också anses vara säkrare på hur de resonerar kring sina inköp, 
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varför de blir nöjda eller missnöjda med sina inköp och vad som gör dem benägna att åter-
vända till samma Internetbutik. Avvikelsen mellan de två grupperna är emellertid inte så stor 
att det bör föranleda några större problem vid en jämförelse dem emellan. Den största avvi-
kelsen är 10 procent detta kan inte bedömas vara så betydande att grupperna inte ska anses 
jämförbara.  

6.1.5 Återköp från samma Internetbutik 
 
Respondenterna vid UMU har i något större utsträckning än respondenterna vid WSU åter-
vänt till samma Internetbutik för inköp. Skillnaden i antalet respondenter mellan UMU och 
WSU avseende återköpen är dock så liten att det inte borde bli några problem att jämföra de 
båda grupperna. Att så stor procentandel gjort återköp är mycket bra i denna studie då anled-
ningen till återköp utreds.  

6.1.6 Anledningen till inköp från Internetbutik 
Respondenterna i denna undersökning anser att billiga produkter samt utbud är det vikigaste 
komponenterna en Internetsida bör ha.  
 
Studenterna vid WSU anser att enkelhet är väldigt viktigt (13%) vilket kan tolkas på två olika 
sätt. I grundläggande flytteorin diskuteras hur viktigt det är att användare känner sig utmanade 
och får använda sina färdigheter för att komma i flyt.99 Att så många spontant anser att det ska 
vara enkelt motsäger denna teori. Enligt denna teori skulle en alltför enkel hemsida göra att 
kunderna hamnar i stadiet leda och därmed bli mindre benägna att handla från butiken.100 
Studenterna i Umeå anser ej att hemsidans enkelhet är viktigt vilket kan tolkas som att flytteo-
rin stämmer bättre in på denna grupp.  
 
Om däremot de båda lärosätena studeras som en grupp ser vi att tillgänglighet och enkelhet är 
relativt vanliga svar från respondenterna, vilket kan tolkas som att användbarheten är viktig. 
Detta stödjer Koufaris studie där flytteorin kopplades samma med TAM som visade att hög 
upplevd användbarhet medföra att kunder tenderar att gärna handlar från Internetbutiken.101  
 

6.1.7 Reklams påverkan på förväntningar 
 
56 procent av respondenterna vid WSU anser att reklamen höjer förväntningarna marginellt 
eller att den höjer förväntningarna något. Vid UMU har samma svarsalternativ tillsammans 
fått 55 procent. Dessa två svarsalternativ är det således de mest populära för båda respondent-
grupperna.  
 
Av resultatet på denna fråga måste det antas att marknadsföringsåtgärder i form av reklam 
påverkar förväntningarna på produkten som ska köpas. Nivån på förväntningar som konsu-
menten har bestäms bland annat av den reklam som gjorts för produkten enligt utbyggda 
FBT.102 Förväntningarna utgör i sig en del av konsumentens begär103, som spelar en central 
                                                 
99 Novak et. al., Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural 
Modeling Approach., s. 24 
100 Mathwick & Rigdon., Play, flow and the Online Search Experience, s. 325 
101 Koufaris, Marios., Applying technology acceptance model and flow theory to Online Con-
sumer Behaviour., s. 209 
102 Spreng et. al., A reexamination of the determinants of consumer satisfaction, s.17-18 
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roll för konsumentens återköpsavsikt104. Således är det av yttersta vikt för företag att noga 
tänka över vilka löften de ger genom sin reklam. Ett löfte som produkten inte klarar av att 
uppfylla har lett till höga förväntningar hos konsumenten som inte uppfylls. Detta leder till 
missnöje som kommer att påverka återköpsavsikten i negativ riktning.105 Att reklamen har 
betydelse bekräftar resultaten från studien, dock inte hos alla respondenter i studien.  

6.1.8 Viktigast vid uppbyggnaden av förväntningar på produkter 
 
I de båda grupperna är det svarsalternativ som attraherat uteslutande mest respondenter ” tidi-
gare erfarenheter av produkter av samma märke”. Detta är således den absolut viktigaste fak-
torn för uppbyggnaden av de förväntningar som konsumenten kommer att ha på produkten.  
 
Det näst mest viktiga faktorn är ”önskningar om produktens egenskaper”. Den tredje viktigas-
te faktorn är, enligt respondenterna, ”information som själv eftersökts” och den fjärde vikti-
gaste faktorn är ”information som erhålls från försäljare och dylikt”.  
 
Det råder således total enighet mellan respondenterna även antalet respondenter som angett 
det olika alternativen skiljer sig åt. Dessa svar kan sedan grupperas i de 3 faktorer som enligt 
FBT skapar konsumentens förväntningar. Tidigare erfarenheter av produkter av samma mär-
ke hamnar självklart i grupp 1. Önskningar om produktens egenskaper är inte möjligt att in-
ordna enligt FBT eftersom detta inte är ett element som den teorin ansåg påverkade förvänt-
ningarna och således ej heller återköpsavsikten. Information som själv eftersökts kan antingen 
inordnas i grupp 1 eftersom det handlar om information om produkten och denna information 
kommer att leda till att konsumenten associerar märket med vissa egenskaper som kommer att 
påverka förväntningarna. Det skulle också vara möjligt att föra in detta under grupp 2 efter-
som den information som erhållits sannolikt härstammar från försäljningspersonal. Oaktat 
denna svårighet att inordna detta så kommer informationen som hittats att påverka förvänt-
ningarna. Information som erhållits från försäljare och dylikt inordnas utan tvekan i grupp 
2.106 
 
Av inordningen ovan kan slutsatsen dras att FBT inte klarar av att på ett korrekt sätt beskriva 
konsumentens förväntningar på produkten eftersom den överhuvudtaget inte tar hänsyn till 
konsumentens önskningar, som enligt studien har en relativt stor inverkan på Förväntningar-
na. Således skulle en användning av FBT för att bedöma återköpsavsikten inte ge en rätt-
visande bild.  
 
Om istället den utbyggda FBT används kommer önskningarna att direkt påverka återköpsbe-
teendet. Genom att konsumenten jämför önskningarna med upplevda egenskaper blir denne 
antingen nöjd eller missnöjd och detta kommer i sin tur att påverka sannolikheten för återköp. 
Alla de andra faktorer som respondenterna tyckte var viktiga kommer även i denna modell att 
hänföras till förväntningar. När förväntningar sedan jämförs med upplevda egenskaper kom-
mer dock tillfredsställelsen att dela upp sig på produkttillfredsställelse och informationstill-
fredsställelse.107 Eftersom den största delen av respondenterna fann tidigare erfarenheter av 

                                                                                                                                                         
103 Se Figur 7 
104 Se Figur 6 
105 Se Figur 6 
106 Oliver Richard L., A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 
Desisions, s. 461 
107 Spreng et. al., A reexamination of the determinants of consumer satisfaction, s. 15-20 
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produkten som viktigast får det antas att den viktigaste komponenten i den övergripande till-
fredsställelsen är produkttillfredsställelsen. De två minst viktiga faktorerna är att hänföra till 
informationsstillfredsställelse och kommer alltså inte att spela en lika stor roll som önskning-
ar och tidigare erfarenheter av produkter av samma märke. Det är således dessa två faktorer 
som företagen måste sträva efter att konsumenten ska känna sig nöjd med då detta medför en 
större sannolikhet för återköp.  
 

6.1.9 Återköpsbenägenhet när förväntningarna uppfyllts 
 
Vid WSU har 51 procent angett att påståendet ”om deras förväntningar uppfylls så vill de 
köpa produkten igen” stämmer i huvudsak. 29 procent har också angett att påståendet stäm-
mer något. Här återfinns således 80 procent av respondenterna. Vid UMU är svaren inte lika 
koncentrerade. 12 procent har angett att påståendet inte alls stämmer. 21 procent tycker att det 
varken stämmer inte alls eller stämmer helt. 31 procent har angett att det stämmer något och 
26 procent att det stämmer i huvudsak.  
 
Teorin kan byggas ut genom att konsumentens inställning efter köpet även sägs påverka fram-
tida inköp. En missnöjd konsument kommer inte att vara lika benägen att återkomma som 
köpare än vad en nöjd konsument är.108 Detta får sägas utgöra grunden i FBT och är det 
egentliga syftet med att genomföra en analys av tillfredställelsen överhuvudtaget. Responden-
terna vid WSU anger också till största delen att påståendet är sant. I denna del får således teori 
och empiri bedömas såsom överensstämmande.  
 
Vid en analys av resultaten som erhållits från respondenterna vid UMU kan dock inte samma 
slutsats dras lika säkert. 57 procent instämmer med WSU respondenterna. Medan 33 procent 
anser att det inte spelar någon roll eller inte har någon betydelse. Här finns således en påtaglig 
avvikelse mellan respondentgrupperna. Avseende UMU kan inte slutsatsen att teori och empi-
ri överensstämmer dras. Istället får det antas att det i många fall är såsom FBT stipulerar, men 
att respondenterna vid UMU är mer likgiltiga inför det faktum att de blev respektive inte blev 
nöjda med sitt första inköp när de överväger nya inköp.  

6.1.10 Återköpsbenägenhet när förväntningarna är låga  
 
Vilken effekt förväntningar (Expectations) har i modellen är något oklart. Forskningen pekar 
i olika riktningar. Enligt den gängse teoribildningen i FBT borde företag sänka konsumenter-
nas förväntningar eftersom låga förväntningar kommer att göra det lättare att göra konsumen-
ten nöjd.109  
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att svaren är mer utspridda vid UMU 
än vid WSU. Vid såväl WSU som UMU ligger dock koncentrationen i spannet 4-6 där 66 
procent av respondenterna vid UMU och 82 procent av respondenterna vid WSU hamnat.  
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att låga förväntningar leder till större tillfredsställelse och 
därigenom en större sannolikhet för återköp. Återigen är dock, som ovan påpekats, grupperna 
splittrade och med respondenterna från WSU kan slutsatsen att teori och empiri överens-
                                                 
108 Oliver Richard L., A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 
Desisions, s. 462  
109 Spreng et. al., A reexamination of the determinants of consumer satisfaction, s. 19-20  
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stämmer dras. Vid UMU är det dock mer tveksamt. Mot bakgrund av det tidigare svaret (se 
avsnitt 6.1.9) är det dock inte speciellt förvånande eftersom respondenterna vid UMU i stor 
utsträckning inte upplevde ett samband mellan förväntningar och återköp.  
 

6.1.11 Viktigaste anledningen till inköp från Internetbutik 
 
Viktigaste och näst viktigaste anledningen överensstämmer mellan UMU och WSU. Här har 
båda grupperna angett låga priser som viktigast och snabb och pålitlig leverans som den näst 
viktigaste. Vid WSU har dock köpglädje ansetts som lika viktigt som en snabb och pålitlig 
leverans. Vid UMU har ett stort utbud av varor bedömdes som tredje viktigaste anledningen 
till inköp.  
 
Precis som tidigare påpekats skiljer sig konsumenters köpbeteende på Internet drastiskt från 
det som konsumenter har när de handlar hos fysiska företag enligt FBT för Internetföretag. 
Det tillkommer ytterligare dimensioner och förväntningarna delas upp i tre delar: serviceför-
väntningar, marknadsföringsförväntningar och försäljningsförväntningar.110 Utöver detta 
tillkommer givetvis den utbyggda FBT avseende varan i sig. Om den inte uppfyller förvänt-
ningarna blir konsumenten givetvis missnöjd.111  
 
Låga priser upplevs av båda grupperna som viktigaste anledningen till inköp. Detta måste 
inordnas under gruppen försäljningsförväntningar. Konsumenter som handlar från Internetfö-
retag förväntar sig således primärt att priserna ska vara lägre än vid fysiska företag. Snabba 
och pålitliga leveranser har setts som näst viktigast och även detta faller in under gruppen 
försäljningsförväntningar. Vid WSU har köpglädje också upplevts som näst viktigast och 
detta begrepp får närmast anses innefatta en blandning av alla de tre förväntningselementen. 
Försäljningsförväntningar kan t.ex. faktorer som om gränssnittet är anpassat till konsumen-
tens önskemål, om bristen på fysisk närvaro kompenseras av multimedia osv. falla under be-
greppet köpglädje. Ur serviceförväntningar kan om hjälp åt konsumenten för val av ytterliga-
re produkter eller tjänster finns vara en faktor som räknas in under köpglädje. Marknadsfö-
ringsförväntningar såsom möjligheten för konsumenten att själv få tillgång till relevant mark-
nadsföring av en produkt som denne är intresserad av kan inordnas under begreppet köpgläd-
je. Vid UMU har stort utbud av varor setts som den tredje viktigaste faktorn. Denna faktor 
faller också under försäljningsförväntningar eftersom detta är en förväntning som kunden har 
på företaget avseende de varor som dessa har till försäljning. 
 
Vid en analys av svaren förefaller den viktigaste gruppen av förväntningar vara försäljnings-
förväntningar. Förutom begreppet köpglädje, som dock till viss del hamnar i denna grupp 
också, har alla andra svar varit att hänföra till denna grupp. Slutsatsen i denna del måste bli att 
försäljningsförväningarna är viktigast att uppfylla eftersom dessa förväntningar är starkast 
hos konsumenten.  
 
Om svaren på denna fråga betraktas utifrån flytteorin112 ser vi att köpglädje är väldigt viktigt 
för studenterna från WSU. En person som är i flyt tenderar att njuta av situationen och känner 
att aktiviteten är värd att genomföra. Att så stor andel av studenterna anser att köpglädje är 

                                                 
110 Se Figur 5 
111 Spreng et. al., A reexamination of the determinants of consumer satisfaction, s. 17 
112 Novak et. al., Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural 
Modeling Approach., s. 24 
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viktig kan tolkas som att de upplevt flyt, vilket överensstämmer med teorin. Någon sådan 
slutsats kan ej dras avseende studenterna från Umeå då en alltför låg procent anser att köp-
glädje är viktigt.  
 
Båda respondentgrupperna är överens om möjligheten att kontakta företag för klagomål inte 
är en viktig parameter för Internetbutikerna. Även detta svar kan tolkas på två sätt. Första 
slutsatsen som kan dras är att serviceåterhämtning ej är viktigt för att få kunder i en Internet-
butik. Om det istället antas att större delen av gruppen främst är passiva eller ilskna kunder så 
behövs ej något forum att klaga på och kan vara en anledning till resultatet.113  
 
Hemsidans utformning hamnar någonstans i mitten av det studenterna anser vara viktigast för 
en Internetbutik. Detta bekräftar TAM-teorin114 att layouten är betydelsefull, men den här stu-
dien visar den samtidigt inte avgörande.  
 

6.1.12 Viktigaste anledningen till återköp från Internetbutik 
 
En jämförelse mellan WSU och UMU visar att resultaten är identiska mellan de två grupper-
na. Den viktigaste anledningen till återköp är att de varit nöjda med tidigare inköp. Låga pri-
ser är näst viktigaste anledningen och Snabb och pålitlig leverans är den tredje viktigaste fak-
torn. 
 
För konsumentens återköpsbeteende är enligt teorin tre komponenter av vikt. Den ena är till-
fredsställelsen vid tidigare inköp. Den andra är olika lojalitetsåtgärder som företaget erbjuder 
och det tredje är hur konsumenten upplever nyttan med Internetföretaget.115 
 
Den viktigaste komponenten för återköpsbeteendet är tillfredsställelsen. Här kommer således 
de tre specifika faktorerna för Internetföretag att påverka och de ”klassiska” förväntningar-
na.116 Detta visar att Internetföretag måste ta hänsyn alla dessa faktorer för att få en återkom-
mande kundkrets. Som föregående fråga visar är dock den viktigaste komponenten försälj-
ningsförväntningar och således bör ett företag se till att uppfylla dessa i första hand genom att 
ha låga priser och snabb och pålitlig leverans. Sedan är det givetvis av vikt att produkten 
uppfyller de förväntningar som konsumenten har på denna också.  
 
Den andra viktigaste komponenten är låga priser. Detta ingår som tidigare påpekats i konsu-
mentens förväntningar (se avsnitt 6.1.11). Detta kan dock också innebära att även om konsu-
menten är missnöjd med sitt första inköp kan denna uppleva att användbarheten av Internet-
företaget gör det värt att återvända även om denne inte var helt tillfredsställd vid sitt föregå-
ende inköp. Svaret i denna del ska dock jämföras med svaret på fråga 15 (se avsnitt 6.1.15).  
 
Snabb och pålitlig leverans är den tredje viktigaste faktorn för återköp. Detta är en kompo-
nent i förväntningarna som tidigare avhandlats (se avsnitt 6.1.11). I likhet med låga priser kan 
dock även detta ses som en komponent i konsumentens upplevelse av användbarheten av 

                                                 
113 Zeithaml et. al., Services Marketing-Integrating Customer Focus Across the Firm, s. 214-
225 
114 Koufaris., Applying technology acceptance model and flow theory to Online Consumer 
Behaviour., s. 209 
115 Se Figur 5 
116 Se Figur 6 och Figur 7 
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Internetföretaget. Denna kan se de pålitliga leveranserna som en anledning att fortsätta att 
handla trots att denne blev missnöjd med sitt föregående inköp.  
 
Slutsatsen i denna del blir att företagen tjänar dubbelt på att ha låga priser och snabb och på-
litlig leverans eftersom detta bidrar till att höja tillfredsställelsen hos kunden (se avsnitt 
6.1.11) samtidigt som dessa faktorer kan vara starka incitament för kunden att återvända även 
om denne blivit missnöjd med ett inköp genom att denne upplever användbarheten av Inter-
netföretaget som god. 
 
När svaren på denna fråga granskas utifrån flytteorin117 och jämför med svaren från fråga 11 
upptäcks att köpglädjen vid ett återköp inte alls är lika viktig som vid första köpet. En tolk-
ning kan vara att inget flyt upplevs vid återköpet eller att köpglädjen finns inbakad i nöjdhe-
ten från det första köpet och fortfarande är vikigt.  
 
En väl fungerande webbutik verkar inte vara lika viktigt vid första köpet som vid återköp hos 
en Internetbutik. Även här kan det tolkas som att denna parameter är inbakad i nöjdheten vid 
ett tidigare inköp och TAM-teorin kan fortfarande var applicerbar för ett återköp. Dock visas 
att webbutikens utformning ej är en av de viktigaste komponenterna.  
  

6.1.13 Betydelsen av hemsidans utformning för återköp 
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att koncentrationen av svar ligger i 
spannet mellan 5 och 7. Här ligger 79 procent av respondenterna vid UMU och 80 procent av 
respondenterna vid WSU. Det är således av betydelse hur hemsidan ser ut.  
 
Flytteorin beskriver hur viktig hemsidans utformning är för att en kund ska hamna i flyttill-
ståndet därmed vara mer benägen att återvända som kund hos en Internetbutik.118 Resultaten i 
denna fråga överensstämmer med teorin att webbsidans layout kan göra kunder mer benägna 
att återvända till företaget. Även TAM-teorin framhåller att Internetbutiken ska kännas an-
vändbar vilket stöds i studiens resultat.119  

6.1.14 Viktigaste egenskapen för en Internetbutiks hemsida 
 
Vid en jämförelse mellan WSU och UMU är det tydligt att respondenterna anser att sidan ska 
vara lätthanterlig eller enkel att hitta på. Vid WSU anser respondenterna också att det är vik-
tigt att sidan ser bra ut. 
 
Att sidan ska vara lätthanterlig och enkel att hitta på får anses falla under försäljningsför-
väntningar i FBT-teorin för Internetföretag.120 Som ett element i dessa förväntningar ingår att 
gränssnittet är utformat enligt konsumentens önskemål. Även WSU respondenternas åsikt att 
det är Viktigt att sidan ser bra ut är en sådan komponent som faller under försäljningsförvänt-
ningar av samma anledning.  
                                                 
117 Novak et. al., Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural 
Modeling Approach., s. 24 
118 Ibid., s. 24 
119 Koufaris., Applying technology acceptance model and flow theory to Online Consumer 
Behaviour., s. 209 
120 Se Figur 5 
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Respondenternas svar på denna fråga leder till svårigheter för Internetföretagen. Att en sidan 
ska vara lätthanterlig är en mycket subjektiv uppfattning. En sida som en konsument upplever 
otroligt enkel kan en annan uppleva helt omöjlig att förstå. Det enklaste sättet att hitta en ge-
nomsnittligt lätthanterlig sida måste vara för varje företag att vända sig till sina kunder med 
en undersökning där de testar olika utformningar av hemsidor mot sina konsumenter.   
 
En av flytteorins huvudkomponenter är att kunden skall känna sig utmanad och använda sina 
färdigheter då köp utförs hos en butik. Att de allra flesta studenter tycker att en lätthanterlig 
hemsida som är enkel att hitta på ifrågasätter starkt denna teori.121 
 
TAM-teorin verkar dock väl överensstämma med studien då användbarhet och lätthet att 
genomföra köp är viktiga parametrar i denna teori.122 
 

6.1.15 Betydelsen av låga priser för återköp 
 
Hälften av respondenterna vid WSU kan inte tänka sig att återvända på grund av låga priser. 
En av fem kan däremot tänka sig att återvända och en av fyra vet inte. Vid UMU kan hälften 
inte tänka sig att återvända, en av fyra kan tänka sig det och en av fyra procent vet inte.  
 
FBT-teorin för Internetföretag stipulerar att Konsumenten kan återvända även om denne inte 
var helt tillfredsställd vid sitt föregående inköp på grund av att användbarheten av Internetfö-
retaget gör det värt att återvända.123 
 
Av frågan står det klart att större delen av respondenterna inte kan tänka sig att återvända och 
att överdrivet låga priser därmed inte lönar sig om syftet är att locka tillbaka missnöjda kon-
sumenter. Den andel som svarat att de kan tänka sig att återvända motsvarar den andel som 
angett detta som en viktig faktor på fråga 12 (se avsnitt 6.1.12). Således kan företaget attrahe-
ra 25 procent av de missnöjda kunderna genom att ha låga priser. Av dessa resultat får slutsat-
sen dras att FBT-teorin för Internetföretag, i denna del, inte överensstämmer med de empiris-
ka data som insamlats i studien.  
 

6.1.16 Viktigaste kompensation att erhålla vid missnöje 
 
Serviceåterhämtnings-teorin betonar att de sju viktigaste kompensationer som kunder vill ha 
då de är missnöjda är dessa;124  
 

(1) Produkten reparerad 
(2) Full ekonomisk ersättning för produkten 
(3) Ekonomisk ersättning för produkten 

                                                 
121 Novak et. al., Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural 
Modeling Approach., s. 24 
122 Koufaris., Applying technology acceptance model and flow theory to Online Consumer 
Behaviour., s. 209 
123 Se Figur 5 
124 Zeithaml et. al., Services Marketing-Integrating Customer Focus Across the Firm, s. 221-
222 
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(4) Ursäkt från företaget 
(5) Förklaring från företaget 
(6) Försäkrande att problemet ej ska uppstå igen 
(7) Möjlighet att ventilera sin frustration med företaget 

 
Resultatet från den här studien visar att studenterna helst vill ha denna typ av kompensation i 
följande ordning: 
 

(1) Full ekonomisk ersättnings för produkten 
(2) Produkten reparerad 
(3) Ursäktande från företaget 
(4) Försäkrande att problemet ej ska uppstå igen 
(5) Förklaring av företag 
(6) Möjlighet att ventilera sin frustration hos företag 
(7) Produkten ersatt 

 
Denna studie tyder på att utdelningsrättvisans är mer viktig än processrättvisan och interak-
tionsrättvisan. Undersökningsenheterna i denna studie tycker att det allra viktigaste att erhålla 
när de blivit missnöjda är full ekonomisk ersättning för produkten. Att få produkten ersatt 
visade sig vara det minst viktiga.  

6.1.17 Sannolikheten för återköp vid missnöje 
 
Denna enkätfråga visar hur viktigt det är att inte göra kunder missnöjda då de genomför ett 
inköp. De allra flesta på båda universiteten svarar att det inte återvänder eller med allra största 
sannolikhet inte återvänder till en Internetbutik som gjort den missnöjda. Detta stödjer servi-
ceåterhämtningsteorin som framhåller hur viktigt det är att rätta till ett missnöje hos en 
kund.125 
 

6.1.18 Sannolikheten för återköp vid missnöje och kompensation 
 
Serviceåterhämtningsteorin och hur viktigt serviceåterhämtning är bekräftas starkt i fråga sjut-
ton och arton. De allra flesta har svarat att de sannolikt återvänder till en butik som har kom-
penserat ett misstag på ett sätt som gjort dem nöjda. Vid en jämförelse med svaren på föregå-
ende fråga kan man se hur svaren kraftigt vandrat åt höger, vilket betyder att de är mer benäg-
na att genomföra ett återköp hos Internetbutiken.  
 

6.1.19 Vikten av att få veta var felet uppstått vid missnöjdhet 
 
Resultaten mellan de två respondentgrupperna är i princip likadana och generellt kan sägas att 
respondenterna tycker att det är viktigt att få veta var felet uppstått.  
 
Enligt felkontrollteorin är det viktigt att klarlägga vem som ansvarar för felet, vad som är or-
saken till felet och om detta orsakas med uppsåt eller bara av vårdslöshet.126 Teorin stämmer 

                                                 
125 Zeithaml et. al., Services Marketing-Integrating Customer Focus Across the Firm, s. 214 
126 Antonides & Raaij., Consumer Behaviour – A European Perspective, s. 489-490 
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på ett generellt plan överens med de resultat som erhållits genom enkätstudien. I nästa fråga 
(avsnitt 6.1.20) kontrolleras om teorins slutsatser också bekräftas av det empiriska materialet.  
 

6.1.20 Benägenhet att återvända om felet ej berodde på säljaren 
 
Vid WSU säger 39 procent att de är mer benägna att återvända om det visar sig att det inte var 
Internetbutiken som var ansvarig för felet. 31 procent säger att de inte är mer benägna och 30 
procent vet inte. Vid UMU säger 50 procent att de är mer benägna att återvända. 19 procent 
säger att de inte är det och 31 procent vet ej. Således är fler ur UMU gruppen benägna att 
återvända än ur WSU gruppen.  
 
Mot bakgrund av det empiriska resultatet kan det knappast sägas att felkontrollteorin bekräf-
tats. Enligt denna blir konsumenten mindre missnöjd om felet inte berodde på säljaren.127 Vis-
serligen har den största andelen svarat att de är mer benägna att återvända, UMU responden-
terna i högre grad än WSU respondenterna, men även en betydande andel har angett att de 
inte är beredda att återvända. Sammanfattningsvis kan sägas att ett företag har större möjlig-
heter att få kunden att återvända om detta visar att det inte var ansvarigt för felet men endast i 
vissa fall.  

                                                 
127 Antonides & Raaij., Consumer Behaviour – A European Perspective, s. 489-490 
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7 Slutsatser  
 
I denna del kommer resultatet av studien att analyseras mot den sammanfattande teori som 
författarna ställt upp (se avsnitt 4.7). Inledningsvis kommer Begär att analyseras och därefter 
kommer huvudmodellen att analyseras. Då vi frågat 140 studenter i denna undersökning så 
anser författarna att resultaten kan generaliseras till studenter vid de två universiteten som 
grupp. Författarna har valt att referera till denna grupp som konsumenter eller kunder i kom-
mande stycken.  

7.1 Konsumentens begär 
 
Modellen, som tidigare redovisats i avsnitt 4.7, återfinns nedan. Reklam påverkar i viss ut-
sträckning konsumentförväntningar på produkten. Detta ingår i modellen under klassiska FBT 
förväntningar. Under detta faller även tidigare erfarenheter av produkter av samma märke, 
information som själv eftersökts och information som erhållits av säljare eller dylikt.  
 
Respondenterna har också upplevt önskningar om produktens egenskaper som viktiga och 
detta kommer följaktligen direkt att påverka konsumentens begär.  
 
 
 

Försäljnings-
förväntningar

Marknadsförings-
förväntningar

Service-
förväntningar

Klassiska FBT
förväntningar

Förväntningar Önskningar

Begär

 
Figur 8 Konsumenters begär128 

 
 
Försäljningsförväntningar är den absolut viktigaste gruppen, av de tre som ingår i FBT-teorin 
för Internetföretag, enligt respondenterna. Härunder faller låga priser, snabba och pålitliga 
leveranser, stort utbud av varor, lätthanterlig hemsida och en hemsida som är enkel att hitta 
på. Köpglädje anses också viktigt och detta begrepp hamnar delvis i försäljningsförväntning-
ar, marknadsföringsförväntningar och serviceförväntningar.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128 Egen bearbetning 
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7.2 Huvudmodellen 
 

Begär Service återhämt.
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Begär Webdesign
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Webdesign
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Figur 9 Huvudmodell konsumenters återköpsbeteende129  

 
Tillfredsställelse är en komponent av återköpsavsikten och serviceåterhämtning. Om konsu-
mentens begär blir tillfredsställda ökar sannolikheten i många fall att denna ska återvända för 
att utföra ytterligare ett inköp. Var dessutom förväntningarna låga leder detta till större till-
fredsställelse och därigenom en större sannolikhet för återköp i vissa fall. Även service åter-
hämtningen är viktig för att en kund ska bli tillfredsställd och därmed villig att genomföra ett 
återköpt hos Internetbutiken. Vad kompensationen består av är avgörande och enligt denna 
studie är anser kunderna att det är viktigaste utdelningen är rättvist. Produkten reparerad eller 
fullt ekonomisk ersättning för denne är den service återhämtning som är mest effektiv och gör 
kunder mer benägna att återvända till Internetbutiken. Enligt vår undersökning verkar inte 
enkelheten att genomföra ett klagomål vara en viktig komponent för att kunder ska bli till-
fredställda.  
 
Användbarhet av Internetföretaget är viktigt eftersom konsumenter i viss utsträckning åter-
vänder till företag som de har nytta av att använda även om de inte var helt tillfredsställda vid 
sitt första inköp. De viktigaste komponenterna i denna del är att företaget har låga priser och 
snabb och pålitlig leverans eftersom detta är en del av konsumentens begär. Dock ska bety-
delsen av detta ej överskattas om företaget önskar attrahera tillbaka missnöjda kunder. Hur 
viktig webbsidans utformning är visar sig genomgående i denna studie. Kunderna vill helst 
handla på en hemsida som är enkel att hitta på och lätthanterlig. Detta stämmer överens med 
TAM-teorin som framhåller att Internetkunder är mer benägna att återvända om hemsidan är 
väl utformad för syftet.  
 
Lojalitetsåtgärder har av en mycket liten andel av respondenterna ansetts som en viktig kom-
ponent för deras återköpsavsikt. Författarna har dock valt att låta denna del finnas med i hu-
vudmodellen eftersom den finns med i förväntningsbekräftelseteorin för Internetföretag. Be-
tydelsen av dessa åtgärder skall dock, precis som påpekats, inte överskattas. 
 
Köpglädje är något som enligt denna studie mest verkar vara viktigt vid ett första inköp och ej 
vid ett återköp. Även här kan tolkningen göras att köpglädjen finns inbakad i tillfredställelse 
från tidigare inköp vilket de allra flesta respondenter anser vara viktigast. Köpglädjen kan 
därmed tolkas vara betydande men inte avgörande för att kunder ska vara lojala hos ett Inter-
netföretag.  
 

                                                 
129 Egen bearbetning 
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Flytteorin bygger på att en kund ska känna sig utmanad och använda sina färdigheter för att 
hamna i flyt och därmed vara mer benägen att återvända. Vår studie motstrider denna teori då 
studenterna i undersökningen genomgående anser att enkelhet och en lätthanterlig hemsida är 
avgörande för att de ska vara återvändande kunder hos Internetbutiken.  

7.3 Jämförelse mellan respondenterna vid UMU och WSU 
 
I detta stycke kommer författarna att jämföra de båda grupperna med respondenter vid var-
andra för att utreda om det föreligger skillnader mellan de båda grupperna av studenter.  
 
Den första slutsats som kan dras är att återköpsbeteendet i de båda grupperna inte skiljer sig 
märkbart från varandra. En viss skillnad kan dock urskiljas avseende vikten av köpglädje. 
Respondenterna från WSU anser att köpglädjen är väldigt viktig, vilket överensstämmer med 
flytteorin. De svenska studenterna anser dock inte att köpglädjen är av avgörande betydelse. 
En anledning till detta skulle kunna vara att de amerikanska respondenterna har mindre vana 
att handla från Internetbutiker och att de därmed blir mer tillfredsställda när de lyckas med sitt 
inköp.  
 
De amerikanska studenterna är också mer benägna att återvända till en Internetbutik om deras 
förväntningarna uppfylls. Detta medför att FBT stämmer bättre för denna grupp än för studen-
terna vid UMU.  
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8 Diskussion 
 
Denna studie visar hur viktigt det är att inte bara utgå från en teori när det ska undersökas hur 
kunder beter sig när de genomför ett inköp. Kunders beteende är ett komplext fenomen och 
många parametrar bör tas i akt då detta beteende skall utredas. Att använda både klassiska 
teorier och teorier speciellt för Internetanvändande visade sig vara lyckat då dessa komplette-
rade varandra bra och alla bidrog till sin del i undersökningen.  
  
Att layouten och designen av hemsidan är viktigt är en sak som blev synlig i denna studie.  
En sak som bör tänkas på när en Internetbutik ska utformas är att kunder har olika önskemål 
och en noggrann undersökning av de önskade kunderna bör därför göras innan hemsidan ut-
formas. Användbarhet och lätthanterlighet bör komma i första han och att införa alltför många 
funktioner på hemsidan bör undvikas.  
 
Förslag för framtida forskning kan vara att utreda någon annan del i köpbeslutprocessen och 
undersöka hur konsumentbeteendet skiljer sig från de teorier som finns kring handel i en fy-
sisk miljö. Det vore även intressant att göra en djupare utredning kring Internetbutikers hem-
sida och undersöka vilka exakta komponenter som bidrar till att kunder anser den vara an-
vändbar och lätthanterlig.  
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9 Sanningskriterier 
  
För att undersökningar inom kvalitativ forskning överhuvudtaget ska vara meningsfulla krävs 
att de är sanna. För att avgöra detta finns två olika sanningskriterier; validitet och reliabilitet.  
 
Med reliabilitet menas att ”resultaten ska vara tillförlitliga”.130 En hög reliabilitet innebär att 
den studie som gjorts kan göras om med samma resultat. Reliabilitet delas upp i extern och 
intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten visar på i vilken omfattning undersökningen kan 
replikeras. Den interna reliabiliteten kan vara bristande då forskarna är ett flertal olika indivi-
der. Dessa måste då komma överens om hur datan ska tolkas. I denna undersökning finns risk 
för bristande intern reliabilitet då författarna är två personer med olika utbildningsbakgrunder 
vilket gör att de tolkat saker på olika sätt. Den externa reliabiliteten får dock bedömas som 
god eftersom en enkätstudie har genomförts och det är antagligt att samma resultat skulle er-
hållas om den skulle genomföras igen.131 
 
Validitet mäts på två olika sätt. Den interna validiteten är god om kopplingen mellan teori och 
empiri är stark. Mätningarna måste således göras representativa populationer och studiens 
upplägg är därför viktig.132 För att uppnå detta i denna studie krävs att de personer som till-
frågas för det första har handlat hos ett Internetföretag. Det krävs vidare att de uppför sig på 
ett sätt som är karakteristisk för denna typ av konsumenter. Givetvis kan det diskuteras om 
den inre validiteten är god då enbart studenter har valts för att genomföra studien. Som vi 
dock tidigare har diskuterat anser vi att valet av studenter som respondenter ger studien en 
tillräckligt god intern validitet.   
 
Yttre validitet ”handlar om projektet som helhet, om möjligheterna till generalisering utifrån 
en specifik studie”133. För att denna ska vara god krävs att ett representativt urval har gjorts ur 
den population som undersökningen avser att studera. Generaliseringsmöjligheterna till stu-
denter som population måste bedömas som goda. Urvalet på 140 studenter måste anses till-
räckligt för att generaliseringar ska kunna göras. Att dessutom göra generaliseringar till kon-
sumenter hos Internetföretag som helhet kan dock studien inte medge. 
 

                                                 
130 Svenning., Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och 
nya metoder i informationssamhället: källkritik på internet, s. 67 
131 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 304-306 
132 Svenning., s. 65 
133 Ibid., s. 66 
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Enkät  (BILAGA I) 
Enkäten är helt anonym! Svaren kommer att användas i en C-uppsats och aldrig särredovisas! 
 
1. Kön? 
 
( ) Man ( ) Kvinna 
 
2. Hur många timmar per dag använder du i genomsnitt dator? 
 
( ) Mindre än 1h ( ) 1-3 h ( ) Mer än 3h 
 
3. Har du någon gång handlat varor från en Internetbutik? 
 
( ) Ja ( ) Nej (Vid nej, gå vidare till fråga nummer sju) 
 
4. Hur många gånger har du handlat från en Internetbutik? 
 
( ) 1-5 ( ) 6-10 ( ) 11-15 ( ) >15 
 
5. Har du handlat från någon Internetbutik vid flera tillfällen? 
  
( ) Ja ( ) Nej 
 
6. Vilka är de viktigaste anledningarna till att du använder en Internetbutik istället för 
en vanlig butik? Rangordna 1-3 med viktigaste anledningen som nummer 1. 
1. 
2. 
3. 
 
7. Hur anser du att reklam för en produkt påverkar dina förväntningar? 
 
Ringa in den siffra på skalan som passar bäst in på dig 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Sänker förväntningarna 
2. Sänker förväntningarna något 
3. Sänker förväntningarna marginellt 
4. Varken höjer eller sänker förväntningarna 
5. Höjer förväntningarna marginellt 
6. Höjer förväntningarna något 
7. Höjer förväntningarna 
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8. Vad anser du är viktigast när du bygger upp dina förväntningar på en produkts egen-
skaper? 
 
Rangordna 1-3 (med 1 som viktigaste anledningen) 
 
____ Tidigare erfarenheter av produkter av samma märke 
____ Information som Du får om produkten via reklam eller försäljningspersonal 
____ Egenskaper som Du önskar att produkten ska inneha  
____ Information som Du själv letat upp om produkten 
____ Annat, vad? __________________________________________________ 
 
9.  Om dina förväntningar på en konsumtionsvara, t.ex. en bok, cd-skiva, DVD-film, 
uppfylls vill du köpa produkten igen  
 
Ringa in den siffra på skalan som passar bäst in på dig 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Stämmer inte alls 
2. Stämmer inte speciellt väl  
3. Stämmer inte väl  
4. Varken stämmer inte alls eller stämmer helt 
5. Stämmer något 
6. Stämmer i huvudsak 
7. Stämmer helt 
 

 
10.  Du blir lättare nöjd om dina förväntningar på en konsumtionsvara, t.ex. en bok, cd-
skiva, DVD-film, var låga när du köpte den 
 
Ringa in den siffra på skalan som passar bäst in på dig 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Stämmer inte alls 
2. Stämmer inte speciellt väl  
3. Stämmer inte väl  
4. Varken stämmer inte alls eller stämmer helt 
5. Stämmer något 
6. Stämmer i huvudsak 
7. Stämmer helt 

 
 

 



 73 

11. Vad anser du vara de vikigaste anledningarna till att du handlar/ska handla på en 
Internetbutik? 
 
Rangordna 1-3 (1 viktigaste anledningen, 3 tredje viktigaste anledningen) 
 
____ Låga priser 
____ Snabb och pålitlig leverans 
____ Väl fungerande webbutik 
____ Att företaget är lätt att kontakta vid frågor och klagomål 
____ Du är medlem hos butiken och får någon typ av ”poäng” varje gång du handlar 
____ Stort utbud av varor 
____ Köpglädje 
____ Annat. Vad?___________________________________________________ 
 
12. Vad anser du vara de viktigaste anledningarna till att du ska återvända till samma 
Internetbutik igen? 
 
Rangordna 1-3 med viktigaste anledningen som 1. 
 
____ Att du var nöjd vid tidigare inköp 
____ Låga priser 
____ Snabb och pålitlig leverans 
____ Väl fungerande webbutik 
____ Att företaget är lätt att kontakta vid frågor och klagomål 
____ Du är medlem hos butiken och får någon typ av ”poäng” varje gång du handlar 
____ Stort utbud av varor 
____ Köpglädje  
____ Annat. Vad?____________________________________________________ 
 
 
13. Hur viktig anser du att utformningen av en Internetbutiks hemsida är för att du 
skall bli återkommande kund? 
 
Ringa in den siffra som passar bäst in på dig 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Inte viktig alls 
2. Nästan inte viktigt alls 
3. Inte så viktigt 
4. Varken viktig eller ej 
5. Till viss del viktigt 
6. Till stor del viktigt 
7. Mycket viktig 

 
14. Vad är den viktigaste egenskapen en Internetsbutiks hemsida bör ha? 
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15. Om du som kund är missnöjd med en Internetbutik, kan du tänka dig att återvända 
på grund av låga priser? 
 
( ) Ja  ( ) Nej ( ) Vet Ej 
 
 
16. Vad tycker du generellt är viktigast att erhålla från ett Internetföretag om du är 
missnöjd ett inköp? 
Rangordna 1-3 med 1 som viktigaste anledningen 
 
____ Produkten reparerad 
____ Ekonomisk ersättning för produkten 
____ Ursäkt från företaget 
____ Förklaring från företaget 
____ Försäkrande att problemet ej ska uppstå igen 
____ Möjlighet att ventilera sin frustration med företaget 
____ Annat. Vad?________________________________________________________ 
 
17. Hur stor är sannolikheten att du återvänder till ett företag som gjort dig missnöjd? 
 
Ringa in den siffra som passar bäst in på dig 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Återvänder inte 
2. Återvänder med största sannolikhet inte 
3. Återvänder sannolikt inte 
4. Varken återvänder eller ej 
5. Återvänder sannolikt 
6. Återvänder med största sannolikhet 
7. Återvänder 

 
 
18. Hur stor är sannolikheten att du återvänder till ett företag som gjort dig missnöjd 
men kompenserat dig på något sätt så att du känner dig nöjd? 
 
Ringa in den siffra som passar bäst in på dig 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Återvänder inte 
2. Återvänder med största sannolikhet inte 
3. Återvänder sannolikt inte 
4. Varken återvänder eller ej 
5. Återvänder sannolikt 
6. Återvänder med största sannolikhet 
7. Återvänder 
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19. Är det viktig att få veta var felet uppstått då du blivit missnöjd? 
( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet inte 
 
20. Är du mer benägen att återvända om det visar sig att det ej var Internetbutiken som 
var ansvarig för det fel som uppstått? 
( ) Ja ( ) Nej (  ) Vet inte 
 
Tack för din medverkan! 
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Questionnaire (BILAGA II) 
 The questionnaire is anonymous! The answers will be used in a bachelor thesis.  
  
1. Sex? 
 
( ) Male ( ) Female 
 
2. How many hours per day do you on average use a computer? 
 
( ) Less than 1hr ( ) 1-3 hrs ( ) More than 3hrs 
 
3. Have you ever made a purchase from an online store? 
 
( ) Yes ( ) No (If no, skip to question 7) 
 
4. How many times have you made a purchase from an online store? 
 
( ) 1-5 ( ) 6-10 ( ) 11-15 ( ) >15 
 
5. Have you ever purchased from the same online store more than once? 
  
( ) Yes ( ) No 
 
6. What are the most important incentives for you when you buy from an online store 
rather than a regular store? Rank 1-3 (the most important reason as no. 1) 
1. 
2. 
3. 
 
7. In your opinion how do commercials for a specific product affect your expectations? 
 
Circle the number on the scale that fits you best 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Decreases expectations 
2. Some decrease in expectations  
3. Marginal decrease in expectations 
4. Neither increases nor decreases expectations 
5. Marginal increase in expectations  
6. Some increase in expectations  
7. Increases expectations 

 



 77 

8. What do you think is most important when you build up your expectations of a pro-
duct? 
 
Rank 1-3 (with 1 as the most important) 
 
____ Prior experiences of products from the same brand 
____ Information about the product that you get form commercials or sales persons 
____ Characteristics that you wish the product will have 
____ Information about the product that you found by yourself 
____ Other: __________________________________________________ 
 
9.  If your expectations of a consumer product (for example a book, CD or DVD) are 
fulfilled, does it make you want to buy the product again? 
 
 
Circle the number on the scale that best fits you 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Strongly disagree 
2. Disagree 
3. Somewhat disagree 
4. Undecided 
5. Somewhat agree 
6. Agree 
7. Strongly agree 
 

 
10.  It is easier for you to get satisfied if your expectations on a consumer product (for 
example a book, CD or DVD) were low when you bought it. 
 
Circle the number on the scale that fits you best  
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Strongly disagree 
2. Disagree 
3. Somewhat disagree 
4. Undecided 
5. Somewhat agree 
6. Agree 
7. Strongly agree 
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11. What is the most important reason for you when you make a purchase/or would 
make a purchase from an online store? 
 
Rank 1-3 (with 1 as the most important) 
 
 
____ Low prices 
____ Fast and reliable shipping 
____ Functional homepage 
____ Company is easy to contact to ask questions and complain 
____ You are a member at the store and get some type of “points” when you buy something 
____ Large range of products 
____ Satisfaction from the purchase 
____ Other: ___________________________________________________ 
 
12. What is the most important reason for you to return to an online store? 
 
Rank 1-3 (with 1 as the most important) 
 
____ That you were satisfied with your prior purchase 
____ Low prices 
____ Fast and reliable shipping 
____ Functional homepage 
____ Company is easy to contact to ask questions and complain 
____ You are a member at the store and get some type of “points” when you buy something 
____ Large range of products 
____ Satisfaction from the purchase 
____ Other: ___________________________________________________ 
 
 
13. How important do you think the design of the online store’s homepage is? 
 
Circle the number on the scale that fit best in on you 
 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Very unimportant 
2. Unimportant 
3. Slightly unimportant 
4. Neither important of unimportant 
5. Slightly important 
6. Important 
7. Very important 

 
14. What do you think are the most important characteristic for an online store’s home-
page? 
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15. If you as a customer are dissatisfied with an online store, could you imagine retur-
ning to the same online store because of low prices? 
 
( ) Yes  ( ) No ( ) Don’t know 
 
 
16.What compensation would you want from an online store that you are dissatisfied 
with?  
 
Rank 1-3 (with 1 as the most important) 
 
____ Repaired product 
____ Economical compensation for the product 
____ Apology from the company 
____ Explanation from the company  
____ Assurance from the company that the problem will not occur again 
____ A forum to demonstrate your frustration with the company 
____ Other: ________________________________________________________ 
 
17. What is the probability that you would return to a company that made you dissatis-
fied? 
 
Rank 1-3 (with 1 as the most important) 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Do not return 
2. Small probability to return  
3. Probably not to return 
4. Undecided 
5. Probably return 
6. Big probability to return 
7. Return 

 
 
18. What is the probability that you would return to a company that made you dissatis-
fied but compensated you in some way that made you satisfied? 
 
Circle the number on the scale that fit best in on you 
 
  1       2       3       4       5       6       7 
 

1. Do not return 
2. Small probability not to return  
3. Probably don’t return 
4. Undecided 
5. Probably return 
6. Big probability to return 
7. Return 
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19. Is it important for you to know at what point the mistake occurred when you are 
dissatisfied with a product? 
 
( ) Yes ( ) No ( ) Don’t know 
 
20. Are you prone to return to an online store if it demonstrates that the store wasn’t 
responsible for the mistake that occurred? 
 
 ( ) Yes ( ) No (  ) Don’t know 
 
 
Thanks for your participation! 
 
 
 


