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Sammandrag 

Dagens teknologi tillåter inte att göra kopplingar i konsumentdata mellan hemsida och den             

fysiska butiken. Det innebär att företag går miste om värdefull kunskap om sina kunders              

beteende och effekten av deras marknadsföringsåtgärder. Syftet med uppsatsen är att           

undersöka vilket hemsidebeteende som föregår köp i fysisk butik och hur beteendet skiljer sig              

jämfört med köp online. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur hemsidebeteendet            

påv erkar fysiska butikers konsumenters köpstorlek samt hur konsumenters köpsituation         

påverkar hemsidebeteendet. Studien gjordes i samarbete med ett möbel- och          

heminredningsföretag, och datainsamling skedde genom en enkätundersökning i butik,         

Google Analytics samt observationsstudie i samband med enkätundersökningen. Resultaten         

visar påtagliga skillnader i hemsidebeteende beroende på köpkanal och att konsumenter           

spenderar mer i fysisk butik om hemsidan besökts inför köp. Studien visar även att det är mer                 

troligt att otåliga och engagerade konsumenter besöker hemsidan inför köp jämfört med            

konsumenter som värderar shoppingupplevelsen i sig. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har det diskuterats mycket om butiksdöden, det vill säga att e-handeln               

hotar att slå ut den fysiska butikshandeln (PostNord, 2018). Enligt E-barometern, en rapport             

av PostNord (2018) som undersöker den svenska detaljhandelns utveckling, ökade e-handeln           

med 15% under 2018, vilket är en ökning som tros fortsätta i samma takt även under 2019.                 

Farhågorna gällande butiksdöden har dock ännu inte besannats. 90% av detaljhandelsköpen           

görs fortfarande i fysisk butik och även om e-handeln har tagit över en stor andel av                

marknaden på senare år är det mycket som tyder på att den inte kommer att ersätta den                 

fysiska butikshandeln helt (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 24; PostNord, 2018). För             

att möta det växande hotet från e-handeln har fysiska aktörer under senare år tvingats              

påskynda etableringen av så kallad omnikanalhandel, vilket innebär att finnas tillgänglig i            

och arbeta strategiskt med, så många försäljnings- och informationskanaler som möjligt.           

Framtiden för detaljhandeln talar för en allt större integrering av onlinekanaler, såsom            

hemsidor, sociala medier och e-handel, med offlinekanaler, som den fysiska butiken           

(Postnord, 2018; Frasquet, Mollá & Ruiz, 2015; Krueger, 2015).  

 

Dagens konsumenter handlar var, hur och när de vill (Postnord, 2018; Pollak, 2018; Krueger,              

2015). Det innebär att den traditionella synen på konsumentens köpprocess har uppdaterats            

(Ewerhard, Sisovsky & Johansson, 2019). Konsumenter håller sig inte till enbart e-handel            

eller den fysiska butiken under en och samma köpprocess utan rör sig aktivt mellan olika               

kanaler, såsom e-handel, sociala medier, sökmotorer och den fysiska butikshandeln.          

Konsumenter väljer i stor utsträckning att hämta information i en viss kanal, men att köpa i                

en annan (Ström & Vendel, 2018, s. 141). Exempelvis är ‘webrooming’, vilket innebär att              

konsumenten söker kring en produkt online men sedan utför köpet offline i en fysisk butik,               

det vanligaste konsumentbeteendet mellan kanaler och ett beteende som ökar (Flavián,           

Gurrea & Orús, 2016; Postnord, 2018; Dinner, Van Heerde & Neslin, 2014). Det innebär att               

den nya utmaningen för företag är att kunna möta sin kund där kunden är, oavsett om det är                  
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på hemsidan eller i den fysiska butiken (Pollak, 2018). Trots det finns det dock förhållandevis               

lite forskning gjord på just det beteendet (Ewerhard, Sisovsky & Johansson, 2019).  

 

Tidigare rapporter och studier konstaterar att omnikanalskonsumenter, konsumenter som rör          

sig mellan många olika kanaler under sin köpprocess, handlar för mer än singelkanals-             

konsumenter och är därför en attraktiv målgrupp. De är tryggare i sina köp då de har gjort                 

mycket informationssök. Därför är det viktigt att företag inom detaljhandeln arbetar med            

integrering av sina kanaler, både online och offline, så att omnikanalskonsumenterna stannar            

kvar inom deras varumärke under hela köpprocessen (Postnord, 2018; Kotler, Kartajaya &            

Setiawan, 2017, s. 94; Krueger, 2015). För att kunna nå denna viktiga målgrupp av              

omnikanals- konsumenter är det även viktigt med analys av deras beteende, bl.a. sökbeteende             

och beteende på hemsidan inför köp (Krueger, 2015).  

 

Trots den ökade insikten i hur viktigt det är att förstå hur konsumenter rör sig mellan kanaler                 

under en och samma köpprocess finns det lite forskning gjord på hur konsumentens             

köpsituation påverkar beteendet (Kang, 2018). Konsumenters beteende är inte konsekvent          

utan det varierar baserat på situation. Samma konsument kan i vissa fall välja att handla i                

fysisk butik och andra gånger välja att handla online och inför vissa köp lägga mycket tid på                 

informationssök och i andra fall inte. Beteendet beror på vilken kontext konsumenten är i,              

alltså konsumentens köpsituation. Det handlar därmed inte lika mycket om att kartlägga vilka             

konsumenter som har ett visst beteende utan snarare i vilken köpsituation som en konsument              

har ett visst beteende (Chocarro, Cortiñas & Villanueva, 2013). 

 

Informationen som finns tillgänglig om konsumenters köp online, och framför allt vad som             

leder fram till köpet, är idag lättillgänglig. Företag kan med hjälp av olika verktyg studera               

konsumenternas beteende på hemsidan i detalj och följa hela deras köpprocess från första             

klick till köp av produkt (Branco & Villas-Boas, 2012; Beasley, 2013, s. 2). Det går således                

att se vad konsumenten har interagerat med på hemsidan och om det sedan har lett till ett köp.                  

Kunskapen kan företag använda sig av för att effektivisera sina marknadsföringsstrategier och            
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vidare utvinna maximal avkastning på deras marknadsföringsåtgärder (Alhlou, Asif &          

Fettman, 2016, s. 4; Beasley, 2013, s. 1-2).  

 

Däremot är denna information inte lika lättillgänglig när det kommer till köp i fysisk butik.               

Dagens teknologi tillåter inte att göra kopplingar i konsumentdata mellan hemsida och den             

fysiska butiken och därför går det inte att se vilket hemsidebeteende som har föregått ett köp i                 

fysisk butik. Det innebär att företag går miste om värdefull kunskap om sina kunder och               

effekten av deras marknadsföringsåtgärder. En hemsidebesökare som inte avslutar sitt köp           

online skulle kunna ses som en förlorad kund, men med kunskapen om konsumenters             

rörlighet mellan kanaler behöver det inte nödvändigtvis vara fallet. Information som inhämtas            

på hemsidan kan användas som en kompletterande informationskälla till fysiskt köp (Ström            

& Vendel, 2018, s. 176-180; Krueger, 2015).  

 

Tidigare studier har pekat på att det finns samband mellan aktivitet online och köp offline,               

vilket indikerar att konsumenterna rör sig mellan olika kanaler kopplat till samma köp             

(Pauwels m.fl., 2011; Dinner, Van Heerde & Neslin, 2014). De går däremot inte in på exakt                

hur konsumenter beter sig på hemsidan inför ett köp i den fysiska butiken eller hur beteendet                

skiljer sig mellan konsumentgrupper. Det finns dock studier som pekar på flera situationella             

variabler kopplat till köpsituation som påverkar konsumentens beteende (Chocarro, Cortiñas          

& Villanueva, 2013; Belk, 1975). De mest omskrivna i tidigare forskning och enligt andra              

rapporter är otålighet, engagemang och shoppingupplevelse (Dinner, Van Heerde & Neslin,           

2014; Sunil, 2015; Postnord, 2018; Pollak, 2018; Daugherty, Bolumole & Grawe, 2018;            

Grewal, Iyer & Levy, 2004; Belk, 1975). Trots forskning som pekar på detta finns det få                

studier som går djupare in på hur sökbeteende online före fysiskt köp skiljer sig baserat på                

dessa variabler.  

 

Baserat på ovan kommer studien att fokusera på specifika delar av konsumentens köpprocess,             

nämligen informationssök och köp. Fokus kommer även att ligga på hemsidan som            

onlinekanal och den fysiska butiken som offlinekanal. Studien kommer att bidra till att fylla              

kunskapsgapet genom att kombinera undersökning kring konsumentens hemsidebeteende        
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före ett köp i fysisk butik, ett område det saknas kunskap och forskning inom, med hur                

hemsidebeteende påverkas av konsumentens köpsituation. Kunskap om konsumentbeteendet        

kan hjälpa företag att nå bättre insikter för hur de bör arbeta med sina kanaler och hur kanaler                  

online och offline kompletterar varandra (Krueger, 2015). Studiens forskningsområde baseras          

alltså på ett kunskapsgap som anses vara intressant för både forskningsvärlden och praktiker.             

Genom att undersöka omnikanalskonsumentbeteende mellan online- och offlinekanaler,        

ämnar studien att dra kopplingen mellan beteende på hemsidan och efterföljande köp i fysisk              

butik som i dagsläget inte är möjlig. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i begränsningen i dagens teknologi, samt att det blir allt viktigare för              

företag att förstå sig på omnikanalskonsumenters rörelse mellan kanaler, ämnar studien att            

undersöka kopplingen mellan konsumenters hemsidebeteende och efterföljande köp i fysisk          

butik. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilket hemsidebeteende som föregår köp i fysisk butik              

och hur beteendet skiljer sig jämfört med köp online. Studien syftar även till att undersöka               

hur hemsidebeteendet påv erkar fysiska butikers konsumenters köpstorlek samt hur         

konsumenters köpsituation påverkar hemsidebeteendet. Det kommer att göras genom analys          

av teori samt insamlad och genererad kunddata från ett företag som agerar på den svenska               

detaljhandelsmarknaden med både e-handel och fysiska butiker. Baserat på ovan har följande            

forskningsfrågor formulerats: 

 

- Vilket hemsidebeteende föregår köp i fysisk butik och hur skiljer sig beteendet jämfört             

med köp online? 

- Hur påverkar hemsidebeteendet fysiska butikers konsumenters köpstorlek? 

- Hur påverkar köpsituation fysiska butikers konsumenters hemsidebeteende? 
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2 Teori 

2.1 Omnikanalstrategi 

Detaljhandelns utveckling mot en omnikanalshandel är vida diskuterat i nutida forskning och            

vikten av att företag följer med i utvecklingen är otvivelaktig. Tidigare har företag med både               

online- och offlinekanaler, exempelvis e-handel och fysisk butik, utvecklat och hanterat dessa            

separat med begränsad integrering mellan dem (Verhoef, Kannan & Inman, 2015). Att ett             

företag har två eller flera kanaler, så kallad multikanalhandel, är inget nytt, men integrering              

av kanalerna genom så kallad omnikanalstrategi är ett nyare fenomen (Ewerhard, Sisovsky &             

Johansson, 2019). Ett företags kanaler måste integreras i ett försök att få konsumenterna att              

stanna hos dem under hela köpprocessen fram till köp (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017,              

s. 100). För att lyckas med en omnikanalstrategi krävs arbete för att ett företags samtliga               

kommunikation och information, både i olika kanaler och mellan olika enheter, ska vara             

enhetlig. Konsumentens upplevelse ska vara smidig och smärtfri oberoende av var, hur och             

när konsumenten interagerar med företagets kanaler (Piotrowicz, 2019; Berman & Thelen,           

2018; Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 100) 

 

Konsumenter byter frekvent mellan kanaler, både online och offline, under sin sök- och             

köpprocess och det är i princip omöjligt för företag att kontrollera det beteendet (Verhoef,              

Kannan & Inman, 2015). Allt fler konsumenter upplever att det finns många fördelar med att               

använda flera olika kanaler kopplat till ett och samma köp (Ewerhard, Sisovsky & Johansson,              

2019). I en konkurrenskraftig omnikanalsmiljö är det viktigt för företag att förstå vad som              

påverkar beteendet hos omnikanalskonsumenter, för att kunna behålla dem som kunder,           

eftersom tidigare studier också visar att omnikanalskonsumenter spenderar mer än          

singelkanalskonsumenter (Frasquet, Mollá & Ruiz, 2015). En undersökning gjord av          

‘International Data Corporation’ visar att omnikanalskonsumenter i snitt har 30% högre värde            

under sin livstid för ett företag än singelkanalskonsumenter (Kotler, Kartajaya & Setiawan,            

2017, s. 94). Konsumenter visar överlag på starkare åtagande när de har flera alternativ på               
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informations- och köpkanaler att välja mellan och kan välja att köpa en produkt exakt var och                

när de behöver den (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 94; Flavián, Gurrea & Orús,               

2016). 

 

Begränsat samarbete mellan olika kanaler kan skapa förvirrade konsumenter som i sin tur             

leder till att de söker sig till en konkurrent (Pauwels m.fl., 2016). Det är därför viktigt att                 

förstå vikten av att företag analyserar sina kanaler, och hur de påverkar varandra, för att               

kunna optimera kanalerna och hur de samverkar för att skapa en holistisk omnikanals-             

upplevelse för konsumenten (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 96-97).  

2.2 Konsumentbeteende 

2.2.1 Beteende online under informationssök 

Informationssök är en av de mest centrala delarna av konsumentens köpprocess. Att förstå sig              

på konsumenters förköpsbeteende, såsom informationssök online, är nödvändigt för att          

effektivt kunna nå konsumenterna. Tidigare studier har visat att internetkällor, exempelvis           

företags hemsidor, är bland de viktigaste informationskällorna för många konsumenter          

(Akalamkam & Mitra, 2018). Ewerhard, Sisovsky & Johansson (2019) fann i sin studie om              

konsumenter inom multikanalhandel att många konsumenter behandlar e-handeln främst som          

ett verktyg för informationssök, snarare än en köpkanal. 

 

Konsumentens informationssök online kan inledas på olika sätt, exempelvis genom att           

företag trycker ut information mot konsumenterna genom onlinekampanjer, betalt sök eller           

e-mailmarknadsföring. Konsumenten kan också aktivt söka själv efter information på          

sökmotorer, exempelvis Google (Kingsnorth, 2016, s. 11-12). Tidigare studier har försökt att            

mäta konsumenters informationssök på olika sätt. Exempel på mått är hur lång tid             

konsumenten spenderat på sök, vilka informationskällor konsumenten använt och i vilken           

utsträckning konsumenten sökt på en produkt (Akalamkam & Mitra, 2018). 
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Konsumentens sökintensitet visar på hur stor ansträngning hen avlägger före köpet och            

intensiteten av söket kan skifta med hänsyn till många faktorer (Branco & Villas-Boas,             

2012). Studier pekar på att det finns demografiska skillnader samt skillnader i vilken typ av               

produkt som köps som gör att intensiteten innan köpt produkt varierar (Bhatnagar & Ghose,              

2004), vilket skiftar beroende på vilken typ av köp konsumenten utför (Branco &             

Villas-Boas, 2012).  

 

Många konsumenter använder sig av varukorgen på en hemsida som en del av             

informationssöket. I många fall sker inte köp direkt vid första interaktionen med hemsidan,             

även om konsumenten lagt till produkten i varukorgen, utan vid en senare tidpunkt eller i en                

annan kanal. Konsumenten kan således använda den digitala varukorgen på hemsidan för att             

organisera inför det kommande köpet i fysisk butik (Kukar-Kinney & Close, 2010). Faktorer             

som kan påverka att köpet inte sker direkt kan exempelvis vara att produkten inte fanns i                

lager online, den sociala aspekten av att köpa i fysisk butik, liten grad av underhållning vid                

onlinehandel eller för höga fraktkostnader (ibid.). Vissa företag har även funktionen           

inköpslista som ett komplement till varukorgen på hemsidan. Syftet är att understödja            

konsumentens fysiska köp med en lista där konsumenten kan spara produkter hen vill köpa              

(Ahmed & Ting, 2019).  

 

En påtaglig del av informationssöket är att konsumenten samlar in delar av information från              

olika informationskällor som styrker köpbeslutet (Branco & Villas-Boas, 2012). Information          

online, exempelvis produktinformation, används av många konsumenter för att de ska kunna            

utföra köp offline med större trygghet och säkerhet (Flavián, Gurrea & Orús, 2016; Kotler,              

Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 94). Ett exempel på en viktig hemsidefunktion som får              

konsumenten att känna sig tryggare i sitt köp handlar om att kunna se om produkten finns                

tillgänglig i lager i den fysiska butiken (Kukar-Kinney & Close, 2010).  

2.2.2 Konsumentens köpsituation 

Köpsituation är den miljö och de omständigheter som en konsument befinner sig i, i samband               

med ett specifikt köp. Tidigare forskning konstaterar att konsumenters köpsituation har stor            
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påverkan på konsumentbeteende och att beteende kan förstås och förklaras bättre genom att             

undersöka situationella variablers påverkan (Belk, 1975). Konsumentens val av kanal          

beskrivs som mer driven av situationella omständigheter snarare än en stark medvetenhet hos             

konsumenten (Chocarro, Cortiñas & Villanueva, 2013).  

 

Situationella variabler kan enligt Chocarro, Cortiñas & Villanueva (2013, baserat på Belk,            

1975) bl.a. vara relaterade till tid, exempelvis tidspress samt otålighet kring köp; fysisk miljö,              

exempelvis butiksmiljö samt möjlighet till social interaktion; och även typ av uppgift,            

exempelvis om köpet kräver högt eller lågt engagemang. 

 

2.2.2.1 Otålighet 

Flera studier har gjorts nyligen gällande konsumenters växande otålighet. Ju mer           

uppkopplade konsumenter blir desto mer värdefull blir deras tid och desto högre blir deras              

krav på effektivitet (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 94). Tidigare studier konstaterar             

att konsumenter visar på en allt mer extrem otålighet i sitt beteende (Daugherty, Bolumole &               

Grawe, 2018). Fram tills idag har konsumenter inte brytt sig om längre leveranstider, men till               

stor del på grund av den så kallade “Amazon-effekten” har denna inställning förändrats.             

Denna effekt refererar till konsumentens ökande förväntningar på hög kundservice och           

snabba leveranser och har tillsammans med det allt mer konsumentcentrerade fokuset skapat            

en ny art av otåliga konsumenter (ibid.). Enligt Beckwith (refererad i Daugherty, Bolumole &              

Grawe, 2018) letar konsumenter efter det mest direkta leveransalternativet, framför allt           

“millennials”, som förväntar sig snabbhet då de vuxit upp med snabba mobila            

leveransalternativ. “Millenials” definieras, utifrån Rodriguez m.fl. (2019), som individer         

födda mellan 1981 och 2000. Dagens detaljhandelsindustri använder sig allt mer av            

omnikanalsstrategier, vilket även har lett till att konsumenter utöver att vilja ha snabb service              

också förväntar sig flexibla leveransalternativ med personlig anpassning efter sina behov           

(Daugherty, Bolumole & Grawe, 2018). Eftersom konsumenter visar på ökad otålighet i sitt             

köpbeteende har den fysiska handeln fortfarande en klar fördel gentemot e-handeln. När            

konsumenten upplever att hen vill ha en produkt direkt kan inte e-handeln erbjuda samma              
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direkta tillfredsställelse av att besöka en butik och direkt kunna erhålla produkten (Grewal,             

Iyer & Levy, 2004; Sunil, 2015). 

 

2.2.2.2 Shoppingupplevelse 

En av de största anledningarna till att konsumenter söker sig till butiker, både online och               

offline, är att shopping i sig anses vara roligt och ett trevligt tidsfördriv snarare än endast en                 

nytta (Rompay m.fl., 2012). Dagens konsumenter förväntar sig en multi-sensorisk, interaktiv           

och holistisk shoppingupplevelse som roar, stimulerar och påverkar dem emotionellt (Foster           

& McLelland, 2015). Shopping i fysisk butik anses även vara en social aktivitet (Ewerhard,              

Sisovsky & Johansson, 2019; Kang, 2018) samtidigt som det erbjuder en direkt känsla av              

belåtenhet och en bättre förståelse för hur produkten faktiskt ser ut och fungerar (Gilly &               

Wolfinbarger, 2000). Ewerhard, Sisovsky & Johansson (2019) konstaterar att många av deras            

intervjuobjekt föredrog att söka efter information online, men att utföra köpet i fysisk butik              

för att de ville se och känna på produkten.  

 

2.2.2.3 Engagemang  

Konsumenten kan antingen ha högt eller lågt engagemang kring ett köp (Axelsson & Agndal,              

2012, s. 95). Nivån av engagemang påverkar konsumentens sökprocess samt hur mycket tid             

och energi konsumenten lägger på att samla information inför köpet (Zaichkowsky, 1985).            

Om konsumenten har lågt engagemang inför ett köp innebär det låg nivå av planering och               

ansträngning (Kotler & Armstrong, 2012, s. 277). Produkter som är typiska för            

lågengagemangsköp är billiga produkter och förbrukningsvaror. Inför denna typ av köp           

lägger konsumenten mindre tid på informationssök. Ju högre engagemang vid ett köp, desto             

mer tid lägger konsumenten på informationssök och planering (Kotler & Armstrong, 2012, s.             

151). Både köp av hög- och lågengagemangsprodukter kan dock anses vara viktiga för             

konsumenten (Axelsson & Agndal, 2012, s. 95). 
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2.3 Analytiskt ramverk 

Det första sambandet denna studie undersöker är sambandet mellan hemsidebeteende och köp            

i fysisk butik. Baserat på Akalamkam & Mitras (2018) konstaterande kring vikten av att              

förstå sig på vilket beteende som föregår omnikanalskonsumenters köp är det intressant att             

undersöka exakt vad konsumenten har interagerat med på hemsidan före köp i fysisk butik.              

För att kunna se om det finns hemsidebeteende som särskiljer konsumenter som sedan             

handlar i den fysiska butiken kommer deras beteende att jämföras med onlinekonsumenters            

hemsidebeteende.  

 

Den framlagda teorin indikerar också skillnader mellan omnikanalskonsumenter och         

singelkanalskonsumenter (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 94; Flavián, Gurrea &           

Orús, 2016; Frasquet, Mollá & Ruiz, 2015). Därför kommer även eventuella skillnader i             

köpstorlek att undersökas mellan de konsumenter som har besökt hemsidan före köp i fysisk              

butik, alltså omnikanalskonsumenter, och de som inte har det utan gått direkt till butiken,              

alltså singelkanalskonsumenter.  

 

Då Frasquet, Mollá & Ruiz (2015) konstaterar att det är viktigt förstå vad som påverkar               

beteendet hos omnikanalskonsumenter är det andra sambandet som undersöks hur          

hemsidebeteende påverkas av den fysiska butikens konsumenters köpsituation. Då Belk          

(1975) och Chocarro, Cortiñas & Villanueva (2013) påstår att situationella variabler har stor             

påverkan på konsumentbeteende finns det anledning att tro att konsumentens sökbeteende till            

viss del styrs av konsumentens köpsituation. Trots att medvetenhet finns om att köpsituation             

även påverkar onlinekonsumenters sökbeteende kommer studien inte att undersöka det          

närmare, då fokuset med studien är att dra slutsatser kring konsumenter i den fysiska butiken.               

De situationella variabler som kommer att undersökas är de som, enligt den tidigare forskning              

som presenterats i studien, anses ha stor påverkan på konsumentbeteende: otålighet,           

shoppingupplevelse  och engagemang .  
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Baserat på ovan har följande analytiska ramverk arbetats fram (se Figur 1 ):  

 
Figur 1. Egendesignat analytiskt ramverk. 

 

Det analytiska ramverket kommer att användas som utgångspunkt i diskussion av studiens            

resultat. Först kommer resultat gällande Hemsidebeteende inför Köp i fysisk butik att            

diskuteras (A). Sedan diskuteras skillnader i Hemsidebeteende hos de konsumenter som           

istället utfört Köp online (A,B). Diskussion följer gällande skillnader i Köp i fysisk butik, i               

detta fall köpstorlek, hos de konsumenter som inte besökt hemsidan (A,C). Slutligen            

diskuteras påverkan av Köpsituation  på konsumenters Hemsidebeteende  (A,D och C,E). 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Studien har valt att undersöka konsumenter i fysisk butiks hemsidebeteende baserat på            

problematiseringen att just denna konsumentgrupps beteende är väldigt svår att kartlägga. Det            

är med andra ord väldigt svårt att med en enkel metod undersöka hur konsumenter i fysisk                

butik agerar online inför sitt köp och hur beteendet kan komma att skilja sig från andra                

konsumentgrupper. För att täcka in det här komplexa problemet användes därför en mixad             

metod, även kallat triangulering, innefattande tre datainsamlingsmetoder. Triangulering        

beskrivs av Denzin (refererad i Jick, 1979) som en kombination av metoder vid undersökning              

av samma fenomen. Undersökningsmetoderna som användes var en enkätundersökning gjord          

på plats i en fysisk butik, en observationsstudie i samband med enkätundersökningen samt             

hemsidedata inhämtat från verktyget Google Analytics. Triangulering tillåter alltså         

undersökning från olika perspektiv och resulterar således i en mer heltäckande bild av             

studiens problem (Jick, 1979). Vid triangulering ses metoderna som komplement till           

varandra, vilket stärker validiteten i resultaten (ibid.).  

 

För att den kvantitativa datan från Google Analytics skulle kunna jämföras med den             

insamlade datan om konsumenters beteende valdes en kvantitativ insamlingsmetod i form av            

en enkätundersökning. Valet av kvantitativ metod baserades även på resonemanget att en            

större kvantitativ datamängd innebär att det med större säkerhet kommer att kunna            

generalisera studiens resultat kring konsumentbeteende än med en liten kvalitativ datamängd           

(Bryman & Bell, 2011, s. 163-164, 411). För att den insamlade datan från både Google               

Analytics och enkäten skulle vara jämförbar vid analys bekräftades det teoretiska           

resonemanget kring att undersökningen skulle studera konsumentbeteendet hos ett specifikt          

företag. Att studera ett specifikt företag är också ett vanligt tillvägagångssätt i tidigare studier              

inom samma område (Dinner, Van Heerde & Neslin, 2014).  
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Datan från Google Analytics ämnade undersöka konsumenters beteende på företagets          

hemsida, både före köp online och innan avbrutet köp. Alltså avsågs datan endast att              

användas vid jämförelser av beteende vid köp online respektive i fysisk butik.            

Enkätundersökningen ämnade undersöka vilken eventuell onlineaktivitet som föregått köpet i          

fysisk butik samt ge ett ytterligare konsumentperspektiv över hur olika konsumentgruppers           

köpsituation påverkar hemsidebeteendet. Valet att utföra en enkätundersökning på plats i           

butiken efter konsumenternas köp grundades i att det var det säkraste sättet att veta att den                

insamlade informationen kom från respondenter som faktiskt hade gjort ett fysiskt köp samt             

att det tillät genomförandet av en observationsstudie. Observationsstudiens syfte var att få en             

djupare förståelse i hur respondenterna reagerade på enkätundersökningen samt att undersöka           

andra eventuella mönster i deras beteende vid köp i fysisk butik (Jick, 1979).  

3.1.1 Studieobjekt  

Studien genomfördes i samarbete med ett möbel- och heminredningsföretag. Företaget har           

önskat att vara anonymt och kommer hädanefter att refereras till som ‘ Möbelföretaget ’.            

Möbelföretaget passar väl in på den typ av företag som är berörda av den problematik               

gällande kopplingen mellan hemsidebeteende och köp i fysisk butik som presenterats i            

studien, då de agerar på detaljhandelsmarknaden och har både e-handel samt fysiska butiker.             

Att endast använda ett specifikt företag vid studien kan dock medföra en risk att studiens               

resultat inte är generella för samtliga företag, på grund av att olika företag arbetar strategiskt               

olika med exempelvis funktioner på hemsida och shoppingupplevelse. Studien har visserligen           

utgått från de hemsidefunktioner som Möbelföretaget erbjuder, men har i så stor mån som              

möjligt undvikit att undersöka sådant som är unikt för just Möbelföretaget i syfte att öka               

reliabiliteten i resultaten. Trots detta finns medvetenhet om att vissa unika aspekter hos             

Möbelföretaget kan ha påverkat konsumentbeteendet. 

 

Samarbetet med Möbelföretaget har inneburit att enkätundersökningen har kunnat         

genomföras i tät anslutning till konsumenternas köp i den fysiska butiken, nämligen precis             

utanför kassorna. Respondenterna har därför kunnat ha ett specifikt fysiskt köp färskt i åtanke              

som de kan besvara frågor kring. Samarbetet har även inneburit tillgång till Möbelföretagets             
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konsumentdata från Google Analytics, vilket har möjliggjort att jämförelser mellan beteende           

hos online- respektive offlinekonsumenter har kunnat göras.  

3.1.2 Observationsstudie 

Eftersom enkätundersökningen genomfördes i fysisk butik, med författarna närvarande,         

kompletterades undersökningsmetoden med observationer. Diskussion mellan författarna och        

respondenterna blev således möjlig, vilket resulterade i påståenden och insikter som inte var             

direkt relaterade till enkätundersökningen (Jick, 1979). Observationerna gjordes löpande och          

genom diskussion, författarna emellan, kunde observerade beteenden och åsikter         

dokumenteras. Den fysiska närvaron innebar att respondenternas reaktioner och eventuella          

frågetecken kring enkäten kunde studeras och bemötas, vilket minskade risken för eventuellt            

datainsamlingsfel som hade kunnat uppstå om enkätfrågorna missuppfattades av         

respondenten (Bryman & Bell, 2011, s. 196). Det finns även en risk att de respondenter som                

inte ställde frågor kan ha missuppfattat frågeformuleringar. Eftersom samtliga respondenter          

inte behövde vägledning kan en nackdel med författarnas närvaro vara att de frågor som              

respondenterna ställde kan ha påverkat svaren på enkätundersökningen. En annan nackdel är            

att författarnas vägledning riskerar att styra respondentens svar, något som författarna var            

medvetna om och försökte undvika. 

3.1.3 Enkätundersökning  

Eftersom hemsidebeteendet hos de som väljer att slutföra sitt köp i fysisk butik inte är               

mätbart via tekniska verktyg utformades en enkätundersökning med slutna frågor.          

Enkätundersökningen som utformades genom verktyget Google Forms hade i syfte att           

undersöka konsumenternas beteende på Möbelföretagets hemsida före sina köp.         

Enkätundersökningen ämnade även undersöka konsumenters köpsituation genom att        

respondenterna fick svara på påståenden kring de situationella variablerna otålighet,          

shoppingupplevelse och engagemang som presenterats i studien. En risk med att använda            

enkätundersökning istället för intervjumetod är att respondenten inte tillåts förklara mer           

ingående om frågorna som ställs, vilket minskar validiteten i svaren (Bryman & Bell, 2011,              

s. 253). Med tanke på att författarna fanns tillgängliga på plats vid undersökningen minskade              
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dock risken för eventuella missförstånd i frågeställningarna, vilket ökar validiteten. Ett           

problem som kan uppstå vid en enkätundersökning som innehåller slutna frågor är dock att              

respondenterna inte känner igen sig i de svarsalternativ som finns eller att respondenterna inte              

överväger svarsalternativen och därav svarar impulsivt (Bryman & Bell, 2011, s. 251). 

 

3.1.3.1 Utformning av enkät  

Den fullständiga enkäten hittas i Bilaga 1. Enkäten bestod av totalt 40 frågor, varav 18 frågor                

endast behövde besvaras om respondenten hade varit inne på Möbelföretagets hemsida före            

köpet, samt ett inledande avsnitt. Notera att samtliga frågor inte presenteras i bilagan,             

eftersom några frågor exkluderades helt från studien då de efter utförandet av enkät-             

undersökningen ansågs riskera att läsaren skulle kunna identifiera Möbelföretaget . 
 

Det inledande avsnittet förklarade enkätens syfte, samt hur den insamlade datan hanteras, och             

avslutades med en fråga om huruvida respondenten förstått och godkänner sitt medverkande i             

enkäten. Detta var viktigt för att respondenten skulle känna sig trygg vad gäller hantering av               

insamlad data och att medverkan skedde frivilligt. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 234) kan               

förfrågan om att delta i enkäten leda till större samarbetsvilja från respondenten. 

 

I det andra avsnittet ställdes frågor gällande valda kontrollvariabler för att kontrollera den             

eventuella effekt som de kan komma att ha på resultatet, vilka mätte demografi och              

information om själva köpet. Den demografiska informationen användes även för att           

säkerställa att urvalet var väl diversifierat.  

 

Enkätundersökningens tredje del syftade till att undersöka om respondenterna hade besökt           

företagets hemsida inför köpet, och om de hade det ställdes frågor angående vad de hade gjort                

på hemsidan före köpet. Om respondenten inte hade besökt hemsidan inför köpet skickades             

hen vidare direkt till påståenden som ämnade undersöka konsumentens köpsituation genom           

de situationella variablerna.  
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Den fjärde delen i enkäten undersökte hur konsumenterna hade agerat på hemsidan inför             

köpet i den fysiska butiken. Det gjordes för att kunna kartlägga konsumentbeteendet samt             

jämföra datan med den data som fanns tillgänglig i Google Analytics om hemsidebeteende             

före köp online. En risk med denna typ av frågeställning är att respondenterna inte minns               

exakt hur de agerat på hemsidan innan köpet skedde. Respondenterna kan också missförstå             

vissa frågor på grund av hur frågorna är formulerade eller på grund av okunskap om de olika                 

funktionerna på hemsidan. 

 

För att få en större förståelse kring konsumenternas köpsituation utformades påståenden i den             

femte och sista delen som indikerar respondentens attityd till de tre situationella variablerna             

otålighet, shoppingupplevelse och engagemang . Respondenten fick svara på påståendena         

utifrån en sjugradig Likertskala, med svarsalternativ från 1 = instämmer inte alls, till 7 =               

instämmer helt. Svarsalternativ 4 motsvarade en neutral åsikt. Likertskalan är en av de mest              

frekvent använda formaten för att mäta attityder (Bryman & Bell, 2011, s. 253). En fördel               

med att formulera påståenden med svarsalternativ enligt Likertskalan är att svarsalternativen           

kan kodas om, vilket förenklar sammanställningen av datan inför analys (Bryman & Bell,             

2011, s. 240).  

 

Enkätundersökningens utformning kontrollerades flertalet gånger av en professor vid Uppsala          

universitet, en specialist inom konverteringsoptimering samt pilot-testades på fem studenter.          

Ett pilottest av en enkätundersökning kan öka förståelsen av formuleringar för           

respondenterna som inte är lika insatta i ämnet som författarna, förbättra flytet i enkäten samt               

generellt förbättra kvaliteten av den framställda enkäten (Bryman & Bell, 2011, s. 262-263).  

3.1.4 Google Analytics 

Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av företaget Google.           

Verktyget tillåter företag, alltifrån e-handlare till övriga verksamheter, att få en överblick            

över hur dess konsumenter beter sig och agerar på deras hemsida. All webbtrafik som en               

hemsida genererar går att utläsa i efterhand eller i realtid (Beasley, 2013, s. 2).  
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På grund av att Möbelföretaget redan hade Google Analytics implementerat som           

analysverktyg på sin hemsida blev det ett naturligt val vad gäller datainsamlingsmetod för att              

mäta Möbelföretagets hemsidebesökares beteende på hemsidan. Verktyget tillåter exempelvis         

Möbelföretaget att se var konsumenterna kommer in på sin hemsida ifrån. Det kan innefatta              

annonser, email, organisk sökning (såsom Google eller Bing), betald sökning med mera.            

Verktyget tillåter även företag att spåra transaktioner online, företagets intäkter från           

e-handeln samt andra relevanta mätvärden beroende på vilka KPI:er (Key Performance           

Indicator) som är viktiga för just det specifika företaget (Alhlou, Asif & Fettman, 2016, s. 2).                

Verktyget kräver att konsumenten som agerar på hemsidan måste få information om att så              

kallade “kakor” är aktiverade. Det är sedermera kakorna som möjliggör att datan exponeras i              

Google Analytics (Beasley, 2013, s. 27).  

 

Om en användare väljer att blockera eller ta bort kakor kommer datan fortfarande visualiseras              

i Google Analytics, men mätvärdena kan snedvridas. Detta på grund av att en användare som               

tidigare varit inne på hemsidan räknas som en ny användare i stället för en återvändande               

användare. Datan som samlas in kan heller inte mäta om det är flera olika användare som                

använt sig av samma enhet (Tonkin, Whitmore & Cutroni, 2010, s. 64-65). Det kan leda till                

att konverteringar, klickströmsdata och andra mätvärden kan bli missvisande i den           

framställda datan (ibid.). Dock, vid tillräckligt stora datamängder, anses den eventuella risken            

för felaktiga slutsatser baserat på snedvridning minskas (Bryman & Bell, 2011. s. 187).  

  

3.1.4.1 Insamlingsmetod 

Data samlades in via Google Analytics genom att hämta antalet unika hemsidebesökare som             

genomfört en viss handling på hemsidan innan köp online. Hur datan visualiseras kan ses i               

exempelbilder från Beasley (2013, s. 100, 106) i Bilaga 2. Några av de konsumentbeteenden              

som går att analysera i Google Analytics och som användes i studien presenteras nedan: 

・ Enhet använd : Visar vilken enhet som besökaren använt sig av vid besök på             

hemsidan. Kan innefatta mobil, dator eller surfplatta.  

・ Interaktioner innan köp : Visar hur många gånger konsumenten besökt hemsidan          

innan ett köp har skett.  
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・ Sessionstid : Visar hur länge konsumenten varit inne på hemsidan vid det specifika            

besökstillfället.  

・ Var konsumenterna kommer in på hemsidan från: Beskriver varifrån konsumenten          

hittade till hemsidan i antal besökare, vilket kan innefatta en sökning genom            

sökmotor, att besökaren skrivit in ‘Möbelföretaget’.se i sökfältet, från en annan           

hemsida, ett klick på en annons eller annat.  

・ Om konsumenten använt sökfunktionen : Visar antalet besökare som använt         

sökfunktionen på hemsidan samt hur många av de som genomfört ett köp. 

・ Produktvisningar : Visar antalet besökare som tittat på en produkt på hemsidan.  

・ Tillagda produkter i inköpslista : Visar antalet besökare som lagt till en eller flera             

produkter i inköpslistan på hemsidan.  

・ Tillagda produkter i varukorg : Visar antalet besökare som lagt en produkt i            

varukorgen på hemsidan.  

・ Om konsumenten gått vidare till steget “leveransinformation” : Visar antalet besökare          

som lagt till produkter i varukorgen och sedan fortsatt till steget           

“leveransinformation”. 

・ Om konsumenten gått vidare till steget “leveranssätt” : Visar antalet besökare som           

lagt till produkter i varukorgen, gått in på “leveransinformation” och sedan fortsatt till             

steget “leveranssätt”. 

・ Om konsumenten gått vidare till steget “betalning” : Visar antalet besökare som lagt            

till produkter i varukorgen, gått in på “leveransinformation”, sedan “leveranssätt” och           

efter det fortsatt till steget “betalning”. 

・ Interaktion med kampanjer : Visar antalet besökare som klickat på någon av de            

kampanjer som exponeras på hemsidan. 

・ Visningar på inspirationssidor : Visar totala antalet hemsidebesökare som varit inne          

på inspirationssidan samt hur många av de som genomfört ett köp.  

・ Om konsumenterna tittade om produkterna fanns i lager i butiken : Visar antalet            

besökare som tittade på lagersaldo på hemsidan. 

・ Visningar av öppettider : Visar antalet besökare som tittat på öppettiderna på           

hemsidan.  
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Notera att datan från Google Analytics gällande konsumenters beteende på hemsidan           

kommer att censureras och redovisas i andra totalantal än de egentliga summorna. Det är              

inget som påverkar resultaten eftersom det är bekräftat att datamängden är tillräckligt stor för              

samtliga statistiska uträkningar, samt att den procentuella andelen besökare som          

beräkningarna baseras på är densamma. Valet att göra detta är baserat på Möbelföretagets             

önskan att förbli anonyma och det exakta antalet besökare/köpare på hemsidan kan anses vara              

känslig information. 

 

För att säkerställa undersökningens validitet användes endast data från de dagar som enkäten             

genomfördes i fysisk butik. Detta för att datan skulle bli mer jämförbar med enkätdatan och               

inte riskera en snedvriden analys beroende på veckodag, dag i månad eller årstid. 

3.1.5 Operationalisering 

3.1.5.1 Omnikanalstrategi 

För att kunna se skillnader i hemsidebeteende och påverkan av köpsituation mellan            

omnikanalskonsumenter och singelkanalskonsumenter, enligt den framlagda teorin, behövdes        

konsumenterna särskiljas från varandra. Genom att fråga konsumenter som utfört köp i            

Möbelföretagets fysiska butik om de hade besökt hemsidan inför köpet kunde de delas upp i               

två grupper; de som besökt hemsidan före köpet, omnikanalskonsumenter, och de som inte             

besökt hemsidan före köpet, singelkanalskonsumenter.  

 

3.1.5.2 Beteende online under informationssök 

I studien är aktivitet på hemsidan det beteende online under informationssök som studerades.             

I Google Analytics går det att se hur konsumenter agerat på hemsidan. Utifrån de beteenden               

som går att se via Google Analytics (se avsnitt 3.1.4.1) samt den framlagda teorin i avsnitt                

2.2.1 utformades enkätfrågor för att kunna samla in data om samma hemsidebeteende via             

enkätundersökningen. De frågor som ämnade fånga upp vilket hemsidebeteende som föregår           

ett köp i fysisk butik utgör avsnitt Beteende på hemsidan i Bilaga 1. Hemsidebeteendet              

undersöktes genom att titta på respondenternas svar i enkätundersökningen samt genom att            

jämföra svaren mot den insamlade datan från Möbelföretagets Google Analytics för att få en              
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bättre förståelse för det Akalamkam & Mitras (2018) argumenterar kring angående vilket            

beteende som föregår köp. 

 

3.1.5.3 Otålighet 

Med utgångspunkt i teorin i avsnitt 2.2.2.1 undersöktes hur konsumentens otålighet i sin             

köpsituation påverkar dennes hemsidebeteende. Påståenden utformades där respondenten fick         

ta ställning till olika påståenden som avsåg mäta otålighet hos konsumenten. Formuleringarna            

baserades på Daugherty, Bolumole & Grawes (2018) påstående om att konsumenter är            

otåliga kring sina köp och ställer krav på snabba leveranser samt Kotler, Kartajaya &              

Setiawans (2017, s. 94) påstående kring konsumenters krav på effektivitet. Påståendena finns            

under avsnitt Situationella variabler - Otålighet  i Bilaga 1.  

 

3.1.5.4 Shoppingupplevelse 

Med utgångspunkt i teorin i avsnitt 2.2.2.2 undersöktes hur konsumentens värdering av            

shoppingupplevelse i sin köpsituation påverkar dennes hemsidebeteende. Utifrån teorin kring          

variabeln från Ewerhard, Sisovsky & Johansson (2019), Kang (2018), Rompay m.fl. (2012)            

och Gilly & Wolfinbarger (2000) utformades påståenden som undersökte huruvida          

konsumenten instämde med att det är trevligt att handla i butiken, att konsumenten ville se               

och känna på produkterna, att det erbjuds trevliga faciliteter i butiken samt att det är en social                 

aktivitet att handla i fysisk butik. Påståendena finns under Situationella variabler -            

Shoppingupplevelse  i Bilaga 1.  

 

3.1.5.5 Engagemang 

Den situationella variabeln engagemang utgår från hur Axelsson & Agndal (2012),           

Zaichkowsky (1985) och Kotler & Armstrong (2012) resonerar kring hur engagemang inför            

ett köp påverkar konsumentens informationssök. Baserat på teorin i avsnitt 2.2.2.3           

formulerades påståenden som ämnade fånga upp hur mycket tid och planering konsumenten            

lagt på köpet, hur engagerad denne ansåg sig vara samt hur viktigt köpet var för               

konsumenten. Påståendena kopplat till den situationella variabeln engagemang finns under          

Situationella variabler - Engagemang  i Bilaga 1 .  
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3.1.5.6 Köp online 

För att se vilka konsumenter som har varit inne på Möbelföretagets hemsida och sedan utfört               

köpet online finns det en funktion i Google Analytics där användaren kan se vilka              

konsumenter som genomfört köp på hemsidan. Hemsidebeteendet filtrerades baserat på dessa           

konsumenter.  

 

3.1.5.7 Köp i fysisk butik 

Eftersom enkätundersökningen gjordes efter konsumenten besökt den fysiska butiken och att           

enkäten krävde svar på frågor om köpet, konstaterades det att samtliga som genomförde             

enkäten hade gjort ett köp. Köpstorlek mättes i hur mycket respondenten hade spenderat på              

köpet. Frågan gällande hur mycket konsumenten spenderat på sitt köp finns under Demografi             

och information om köp  i Bilaga 1 . 

3.1.6 Insamlingsmetod enkät 

Enkätundersökningen ägde rum i en av Möbelföretagets butiker under 3 dagar med en             

effektiv tid av 17 timmar. Tidsfördelningen var fredagen den 10/5-19 klockan 16:00-20:00,            

lördagen den 11/5-19 klockan 10:00-17:00 och söndagen den 12/5-19 klockan 11:00-18:00.           

Konsumenterna tillfrågades om medverkan direkt utanför kassorna efter sina köp. Den           

digitala enkäten samlades in på författarnas datorer. Då författarna var närvarande kunde            

urvalet även styras något mot den typ av konsument som studien ämnade undersöka (Jick,              

1979). Exempelvis kunde vissa konsumenter vars typ av köp med stor sannolikhet inte             

föregåtts av särskilt mycket informationssök väljas bort, medan en viss demografi kunde            

fokuseras på för att säkerställa svar från ett väl diversifierat urval. Dock finns risken att               

urvalsprocessen påverkats av författarnas fördomar kring vilka konsumenter att tillfråga,          

exempelvis baserat på antaganden kring vänlighet och samarbetsvilja (Bryman & Bell, 2011,            

s. 177). 

 

Bortfallet av respondenter kan anses vara stort med hänsyn till antalet som tillfrågades att              

medverka i enkätundersökningen. Inga exakta siffror på hur många som tillfrågades           
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noterades, men uppskattas till cirka 1000 personer, vilket motsvarar en uppskattad           

svarsfrekvens på 18.2%. Problemet med högt bortfall är att svaren från de som går med på att                 

delta i studien kan skiljas från de som valde att avstå. Vissa av dessa skillnader skulle kunna                 

vara signifikanta för studiens resultat (Bryman & Bell, 2011, s. 177). Något som kan ha               

påverkat bortfallet är att miljön som enkätundersökningen genomfördes i, utanför kassorna i            

butiken, kan anses varit stressfull. Det kan även ha påverkat utfallet av svaren i form av                

förhastade slutsatser.  

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till att det finns övriga utomstående variabler vid denna typ                 

av undersökning som påverkar hur konsumenters köpbeteende skiljer sig och därmed kan ha             

påverkat utfallet. Exempelvis finns det studier som pekar på att väder, årstid och dag på               

månaden påverkar köpbeteende bland konsumenter (Roslow, Li & Nicholls, 2000), något           

som även bekräftades av ansvarig butikschef på plats hos Möbelföretaget , då hen informerade             

om att hösten var den årstid som presterade bäst i form av försäljningssiffror samt att               

konsumenterna är mer otåliga kring deras köp vid dåligt väder. 

3.1.7 Enkätdata 

Totalt svarade 182 konsumenter på enkäten. Fördelningen mellan kön var 63.7% kvinnor och             

36.3% män. Åldersfördelningen var 12.6% i åldrarna 18-24, 22.5% i åldrarna 25-34, 20.3% i              

åldrarna 35-44, 22% i åldrarna 45-54, 15.4% i åldrarna 55-65 samt 7.1% över 65 år. 79.1%                

var yrkesverksamma, 1.1% var arbetssökande, 11.5% var studenter och 8.2% pensionärer.           

Baserat på ovan kan slutsatsen dras att de konsumenter som handlar på Möbelföretaget tillhör              

en väl diversifierad demografi, vilket stärker reliabiliteten för studien (Bryman & Bell, 2011,             

s. 158). 

3.2 Analysmetod  

Med tanke på studiens omfattning gjordes valet att endast djupare analysera de resultat som              

utifrån framlagda teorier ansågs vara intressanta och utstickande. Samtliga statistiska          

beräkningar genomfördes i SPSS. För att besvara den första frågeställningen användes två            

olika tester; Ett t-test samt två tvåvägs chi2-test upprättades för att undersöka hur             
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hemsidebeteendet beroende på köpkanal skiljde sig. Vidare användes ett Mann-Whitney          

U-test för att analysera den andra frågeställningen som vidrör huruvida det finns skillnader i              

storlek på köp beroende på om konsumenten varit inne på hemsidan före köpet eller inte.  

 

Avslutningvis, för att undersöka om köpsituation skiljde sig beroende på om konsumenten            

varit inne på hemsidan eller inte, upprättades tre olika tester. Inledningsvis upprättades en             

faktoranalys för att gruppera de påståenden som ställts i enkätundersökningen för att se om de               

frågor vi ställt, enligt faktoranalysen, tillhörde samma variabel. Sedan utfördes Cronbachs           

alfa för varje variabel för att se i vilken utsträckning påståendena relaterade till varandra för               

att avslutningsvis genomföra en logistisk regression.  

 

Effekten av kontrollvariabler på konsumentbeteendet undersöktes även för att undvika att dra            

fel slutsats kring det samband som undersöktes. I studien kontrollerades demografiska           

aspekter hos konsumenten samt information om köpet. Demografiska frågor fångade upp           

konsumenternas kön, ålder och sysselsättning. De frågor som rörde information om köpet            

handlade om hur långt ifrån butiken respondenten bor samt hur många produkter som             

införskaffades. Ingen systematisk påverkan av kontrollvariablerna hittades. Samtliga frågor         

som rör kontrollvariablerna går att se under Demografi och information om köp  i Bilaga 1 .  

3.2.1 Independent-samples t-test 

T-test användes två gånger i studien. Det ena testet gjordes för att se om det fanns en                 

signifikant skillnad i hur många gånger hemsidan besöks före köp, beroende på om den              

slutgiltiga köpkanalen var fysisk butik eller online. Det andra testet användes för var att testa               

teorin om “millennials” var mer otåliga än resterande populationen (Beckwith i Daugherty,            

Bolumole & Grawe, 2018). 

 

Independent-samples t-test används för att mäta om det finns någon statistiskt signifikant            

skillnad i medelvärde mellan två oberoende grupperingar där datan mäts på en intervallskala             

(Meyers, Gamst & Guarino, 2013, s. 463). Resultat med ett värde på p < 0.05 anses vara                 

statistiskt signifikanta (Meyers, Gamst & Guarino, 2013, s. 465).  
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3.2.2 Tvåvägs chi2-test  

I studien användes tvåvägs chi2-test för att ställa två grupper mot varandra som antingen              

genomfört en handling på hemsidan eller inte, för att se i vilken utsträckning en viss handling                

skiljde sig mellan två grupper. Därav användes testet att för att ställa grupperna Köpt via               

hemsidan och Köpt i fysisk butik emot varandra för att se skillnader i beteende på hemsidan                

inför köp beroende på vilken den slutgiltiga köpkanalen var.  

 

Ett tvåvägs chi2-test är ett icke-parametriskt test som används för att jämföra två grupper där               

datan mäts på nominalskala (exempelvis frågor med svarsalternativ ja och nej) (Meyers,            

Gamst & Guarino, 2013, s. 669). Om p < 0.05 indikerar resultatet en statistisk signifikant               

skillnad mellan grupperna (Meyers, Gamst & Guarino, 2013, s. 665).  

3.2.3 Mann-Whitney U-test 

Mann-Whitney U-test användes i studien för att se om det fanns en signifikant skillnad i hur                

stor summa respondenterna spenderat som handlat i fysisk butik och besökt hemsidan inför             

köpet jämfört med respondenterna som inte besökt hemsidan.  

 

Mann-Whitney U-test är ett icke-parametriskt test som används för att testa differensen            

mellan två oberoende grupper där datan mäts på en ordinalskala. Till skillnad från ett t-test               

kan inte antaganden om respondentens exakta svar göras och därför beräknar U-testet            

medianen istället för medelvärdet. Testet räknar om de konstanta variablerna till olika rang,             

för att senare räkna ut om de två grupperna skiljer sig signifikant. Om p < 0.05 indikerar                 

resultatet en statistisk signifikant skillnad (Pallant, 2007, s. 220-222).  

3.2.4 Faktoranalys 

För att undersöka om de indikatorer som valts för att mäta en variabel faktiskt är relaterade                

till varandra utfördes en faktoranalys (Bryman & Bell, 2011, s. 714; Pallant, 2007, s. 179).               

Faktoranalys används av forskare för att bekräfta att förväntade samband mellan indikatorer            

faktiskt existerar (Bryman & Bell, 2011, s. 170). Om indikatorerna är relaterade till varandra,              
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alltså att de mäter ungefär samma sak, kan de grupperas till en faktor som mäter en variabel                 

(Bryman & Bell, 2011, s. 714).  

 

De indikatorer som användes i enkäten för att mäta de situationella variablerna otålighet,             

shoppingupplevelse och engagemang undersöktes genom en faktoranalys. Bartletts test av          

sfäriskhet var statistiskt signifikant på p < 0.05 och Kaiser-Meyer-Olkin-värdet låg på 0.764             

vilket är över det rekommenderade värdet på minst 0.6. Det innebär att korrelationsmatrisen             

anses vara passande för faktoranalys. En roterad faktoranalys användes för att lättare kunna             

tolka resultatet (Pallant, 2007, s. 183). Baserat på resultatet (se Tabell 1) konstaterades att              

förväntade samband mellan indikatorer också hittades i stor utsträckning. Alla de indikatorer            

som skulle mäta shoppingupplevelse går att finna under variabel 1, de indikatorer som skulle              

mäta engagemang finns under variabel 2 och de indikatorer som skulle mäta otålighet finns              

under variabel 3. Det enda undantaget är påståendet om ärenden i närområdet som enligt              

faktoranalysen inte ansågs tillhöra någon av variablerna. Påståendet exkluderades därför från           

resten av studien. 
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Tabell 1. Resultat av faktoranalys                                                                                         Variabler  

 1 2 3 

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att det är en social 
upplevelse. 

0.865   

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att de erbjuder 
faciliteter som förhöjer shoppingupplevelsen. 

0.825   

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att jag tycker att det 
är trevligt att handla här. 

0.812   

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att det är en anledning 
att göra något tillsammans med vänner/familj. 

0.802 
 

  

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att jag ville se och 
känna på produkterna innan jag köpte dem. 

0.449   

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att jag hade andra 
ärenden i närområdet. 

   

Jag har varit engagerad inför det köp jag gjorde idag.  0.835  

Jag planerade noggrant inför mitt köp idag.  0.789  

Jag har lagt mycket tid inför mitt köp idag.  0.658  

Det köp jag gjorde idag var viktigt för mig.  0.646  

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik eftersom det var mer 
tidseffektivt än att handla online. 

  0.790 

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att leveranstiden 
online var för lång. 

  0.767 

Jag valde att handla i Möbelföretagets  butik för att jag kände mig 
otålig kring mitt köp. 

  0.648 

 

3.2.5 Intern reliabilitet - Situationella variabler 

För att kontrollera den interna tillförlitligheten hos de påståenden som valdes som indikatorer             

för att mäta de situationella variablerna i enkäten, användes Cronbachs alfa. Testet Cronbachs             

alfa är ett vanligt test inom kvantitativ dataanalys för att mäta intern reliabilitet (Bryman &               

Bell, 2011, s. 159). Förväntningen är att om en gruppering av enkätfrågor faktiskt är              

indikatorer för samma variabel bör en respondents svar vara konsekventa på de frågorna             
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(Bryman & Bell, 2011, s. 158). Är svaren konsekventa går det att anta att indikatorerna               

åtminstone delvis mäter samma variabel (Meyers, Gamst & Guarino, 2013, s. 312). Som             

tumregel är ett resultat på 0.7 eller över en acceptabel nivå av intern reliabilitet (Bryman &                

Bell, 2011, s.159; Meyers, Gamst & Guarino, 2013, s. 313).  

 

Resultatet för indikatorerna i studien presenteras i Tabell 2. Resultatet för enkätfrågorna som             

indikatorer för variabeln otålighet visade ett mått på 0.6 vilket inte godkänns enligt tumregeln              

för Cronbachs alfa. Det innebar att variabeln otålighet inte anses vara tillförlitlig för resten av               

studien och används därför inte som en grupperad variabel. Istället kommer hädanefter            

variabeln otålighet endast mätas utifrån ett påstående från enkäten vilket är “Jag valde att              

handla i ‘Möbelföretagets’ butik för att jag kände mig otålig kring mitt köp ”, då enkätsvaren               

visade på en stor skillnad mellan grupper. Indikatorerna för variabeln shoppingupplevelse           

visade ett mått på 0.815 vilket var ett acceptabelt mått enligt tumregeln. Dock visade testet att                

vid exkludering av påståendet kring att vilja se och känna på produkterna som köptes, skulle               

måttet öka till 0.863. Det indikerades även av resultatet i faktoranalysen i Tabell 1, där det                

påståendet var det som hade svagast samband till de övriga indikatorerna. Därför gjordes             

valet att exkludera påståendet och variabeln shoppingupplevelse ses som tillförlitlig för           

studien. Engagemang fick ett resultat som mättes till 0.728 vilket är en acceptabel nivå och               

variabeln kan därför ses som tillförlitlig för studien. 

 

Tabell 2. Cronbachs alfa: Otålighet, Shoppingupplevelse och Engagemang 

Cronbachs alfa: Otålighet, Shoppingupplevelse och Engagemang 

Variabel Frågor Cronbachs alfa Resultat 

Otålighet  3 0.6  Godkänns inte 

Shoppingupplevelse 4 (5) 0.863 (0.815) Godkänns 

Engagemang 4 0.728 Godkänns 
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3.2.6 Logistisk regression 

I studien användes Logistisk regression för att mäta de olika situationella variablernas            

påverkan på den beroende variabeln Besökt hemsidan inför köp i fysisk butik. Således             

analyserades gruppen som inte besökt hemsidan i jämförelse med de respondenter som besökt             

hemsidan före köpet i fysisk butik. Varje respondents svar på påståendena gällande de             

situationella variablerna aggregerades samman för att få ut ett sammanlagt medelvärde av            

samtliga svar för varje variabel och användes som oberoende variabler. 

 

Logistisk regression används för att förutse kategoriska utfall hos en beroende variabel. Om             

det exempelvis ställs en enkätfråga med svarsalternativen Ja och Nej kan logistisk regression             

användas för att förutse hur en oberoende variabel påverkar respondentens trolighet att svara             

Ja på den frågan. Huruvida Betavärdet i testet är positivt eller negativt indikerar relationen              

mellan den oberoende och beroende variabeln. De oberoende variabler med ett positivt            

Betavärde ökar troligheten att respondenten svarar Ja medan de med ett negativt Betavärde             

minskar troligheten (Pallant, 2007, s. 166, 175).  
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4 Resultat 

4.1 Deskriptiva resultat  

4.1.1 Hemsidebeteende inför köp i fysisk butik 
Avsnittet beskriver enkätsvaren gällande hemsidebeteende inför köp i fysisk butik.          

Inledningsvis svarade 112 (61.5%) respondenter att de hade besökt hemsidan inför köpet i             

butiken och 70 (38.5%) respondenter att de inte besökt hemsidan. Grupperna delades senare             

upp för att undersöka hemsidebeteende hos de som besökt hemsidan före deras köp. Det              

senaste informationssöket inför köpet skedde samma dag som köpet enligt 64.3%, av            

respondenterna. 22.3% hade besökt hemsidan för 1-2 dagar sedan, 6.25% för 2-4 dagar sedan,              

2.7% för 4-7 dagar sedan, 4.4% för mer än en vecka sedan och 1.8% minns ej när de senast                   

besökte hemsidan. Den typ av enhet som användes i störst utsträckning för informationssöket             

var mobil som användes av 89 av de 112 respondenterna. Dator användes av 41 stycken och                

surfplatta av 17 stycken. Notera att summan är över 112 eftersom vissa respondenter använt              

mer än en enhet vid informationssöket på hemsidan. 62.5% hade antingen besökt hemsidan             

en eller två gånger före köpet. Resterande svarsalternativ hade en fallande svarsfrekvens till 6              

besök. Fler än 6 besök uppgick till 6.3%. 67.0% hade sista gången de besökt hemsidan före                

köp varit inne i upp till 5 minuter. 17.9% hade varit inne i cirka 10 minuter, 9.8% i cirka 15                    

minuter och 3,6% i mer än 30 minuter. De vanligaste sätten att komma in på hemsidan var                 

genom att söka på Google eller skriva in ‘ Möbelföretaget ’.se i sökfältet, med 52 respondenter              

vardera. 68.8% hade använt sig av sökfunktionen. 64.9% hade sökt på specifik produkt och              

35.1% sökte generellt efter vad de var ute efter. 88.4% av respondenterna hade varit inne på                

produktsidan för den produkt som de vid köptillfället införskaffade. Funktionen “inköpslista”           

användes av 17.0% av respondenterna och “varukorgen” av 5.4%. Endast en respondent hade             

gått hela vägen till “betalning”-steget innan köpet avbröts. Inspirationssidan på hemsidan           

hade besökts av 17.9% av respondenterna. 58.9% av respondenterna hade kontrollerat om            

produkten fanns i lager och 34.8% av respondenterna hade tittat på öppettider. Fullständiga             

enkätsvar finns att se i Bilaga 3 .  
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4.1.2 Köpsituation 

Enkätsvaren gällande de situationella variablerna delades upp i två grupper. En grupp som             

hade varit inne på hemsidan före köpet och en grupp som inte hade varit inne på hemsidan. 

 

4.1.2.1 Shoppingupplevelse 

 

Figur 2. Shoppingupplevelse - Har varit inne på hemsidan. N = 112 

 

 
Figur 3. Shoppingupplevelse - Har inte varit inne på hemsidan. N = 70 
 

Enkätsvaren gällande variabeln shoppingupplevelse hade i den grupp som varit inne på            

hemsidan för sitt köp ett sammanlagt medelvärde på 3.57 och de som inte varit inne på                
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hemsidan hade ett sammanlagt medelvärde på 4.30. Noterbart är även att båda grupper             

värderade att kunna se och känna på produkterna vid köp i fysisk butik. Flera av de som varit                  

inne på hemsidan svarade även att de inte instämde alls med att det var trevligt att handla i                  

butiken jämfört med den andra gruppen där en liten andel av svaren var negativt inställda till                

det påståendet. 

 

4.1.2.2 Engagemang 

 
Figur 4. Engagemang - Har varit inne på hemsidan. N = 112 

 

 
Figur 5. Engagemang - Har inte varit inne på hemsidan. N = 70 
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Enkätsvaren gällande variabeln engagemang hade i den grupp som varit inne på hemsidan för              

sitt köp ett sammanlagt medelvärde på 4.52 och de som inte varit inne på hemsidan hade ett                 

sammanlagt medelvärde på 3.91. Bland de konsumenter som inte varit inne på hemsidan hade              

få lagt varken tid, engagemang eller planering på köpet men många ansåg ändå att köpet var                

viktigt. För de som hade varit inne på hemsidan inför köpet var det även där många som inte                  

lagt mycket tid på sitt köp men desto fler respondenter ansåg att de hade lagt mycket                

engagemang och planering på köpet.  

 

4.1.2.3 Otålighet 

 
Figur 6. Otålighet - Har varit inne på hemsidan. N = 112 

 
Figur 7. Otålighet - Har inte varit inne på hemsidan. N = 70 
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Även om de indikatorer som ämnade mäta otålighet som variabel inte godkändes enligt             

Cronbachs Alfa noterades ändå en väsentlig skillnad i enkätsvaren på påståendet gällande att             

konsumenten kände sig just otålig kring sitt köp. De respondenter som hade varit inne på               

hemsidan hade ett medelvärde på 4.79 medan de som inte hade varit inne på hemsidan hade                

ett medelvärde på 3.63. Noterbart är skillnaden i respondenter som svarade “instämmer helt”,             

vilket motsvarade 35.7% av de som varit inne på hemsidan före köp och endast 20% av de                 

som inte besökt hemsidan före köpet.  

4.1.3 Resultat av observation 

Eftersom författarna var närvarande när respondenterna svarade på enkäten kunde vissa           

skillnader hos respondenterna observeras som inte mättes i enkäten. Skillnaderna kan ha            

påverkat ovan resultat. En tydlig skillnad mellan respondenterna var att vissa hade handlat             

ensamma medan många hade handlat i grupp med vänner eller familjemedlemmar. Det ledde             

till skillnad i inställning till de påståenden som gällde shoppingupplevelse och socialisering.            

En annan observerad skillnad mellan respondenter var att en liten andel hade handlat till              

någon annan än sig själv, exempelvis en familjemedlem, vilket påverkade inställningen till            

påståenden gällande engagemang. I vissa fall fick författarna förklara och vägleda           

respondenterna genom enkäten, medan i andra fall var respondenterna helt självgående och            

ställde inga frågor. Viss förvirring uppstod gällande frågan kring hur sökfunktionen använts.            

Vad respondenterna upplevde vara en generell respektive specifik sökning skiljde sig åt och             

kan ha påverkat svarsfördelningen. 

 

I samtal med de respondenter som svarade att de hade varit inne på hemsidan inför sitt köp                 

noterades även att många påstod att de besökt hemsidan på sin mobil även under själva köpet                

i butiken. Många respondenter påstod även att möjligheten att kontrollera om produkterna            

fanns i lager var en viktig och användbar funktion. Det var i många fall respondenterna som                

kommenterade en fråga och att de var i en annan köpsituation, exempelvis påpekade flera att               

det inte var leveranstiden som var för lång, utan istället att leverans- alternativen var för dyra. 
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4.2 Statistiska resultat  

4.2.1 Hemsidebeteende baserat på köpkanal 

De statistiska uträkningarna i avsnittet undersöker skillnaden i hemsidebeteende som föregår           

köp i fysisk butik med hemsidebeteende som föregår köp online. Samtliga respondenter som             

svarade “Nej” på frågan “Besökte du ‘Möbelföretagets’ hemsida inför ditt köp idag?”            

exkluderades från mätningarna. För att belysa skillnaden jämförs enkätdatan med datan från            

Google Analytics.  

 

Tabell 4. T-test: Antal hemsidebesök baserat på köpkanal 

T-test: Antal hemsidebesök baserat på köpkanal 

Köpkanal N Medelv. StdAv StFel FG T-värde Sig. (2-tailed) 

Fysisk Butik 108 2.49 1.626 0.156  
289.290 

 
3.609 

 
0.000** 

Online  254 3.27 2.381 0.149 
** Signifikansnivå: 99% då p < 0.01 
 

Ovan test ämnade undersöka om det fanns en statistiskt signifikant skillnad i antalet gånger              

konsumenten besökte hemsidan före köp i fysisk butik respektive online. Testresultatet visar            

att de konsumenter som utför sitt köp i fysisk butik besöker hemsidan statistiskt signifikant              

färre gånger än de som handlar online. Notera att det genomfördes ett T-test istället för ett                

Mann-whitney U-test i detta fall, även om skalan för enkätsvaren är en ordinalskala. Det              

motiveras dock i att ett köp sällan föregås av mer än ett par besök på hemsidan och därför har                   

den annars kontinuerliga skalan begränsade svarsalternativ i enkäten till upp till 7            

hemsidebesök före köp. 
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Tabell 5. Tvåvägs chi2-test: Skillnad i användning av sökfunktionen före köp baserat på köpkanal  

Tvåvägs chi2-test: Skillnad i användning av sökfunktionen före köp baserat på köpkanal 

Köpkanal N Använt funktion % av N Pearson chi2 Phi Sig (2-sided) 

 

Fysisk 
Butik 

112 76 67.9%  
147.737 

 

 
0.429 

 
0.000** 

 
 Online 692 109 15.8% 

** Signifikansnivå: 99% då p < 0.01 

 

Ovan undersöks om konsumenterna har använt sig av sökfunktionen på hemsidan baserat på             

om de köpt i fysisk butik eller online. Det som går att utläsa ur tabellen är att det är statistiskt                    

signifikant att de konsumenter som handlat i fysisk butik använder sökfunktionen i större             

utsträckning än de konsumenter som handlar online.  

 

Tabell 6. Tvåvägs chi2-test: Skillnad i interaktion med inspirationssidan före köp baserat på köpkanal 

Tvåvägs chi2-test: Skillnad i interaktion med inspirationssidan före köp baserat på 

köpkanal 

Köpkanal N Använt funktion % av N Pearson chi2 Phi Sig (2-sided) 

 

Fysisk 
Butik 

112 20 17.9%  
238.737 

 

 
0.273 

 
0.000** 

 
 Online 3088 23 0.7% 

** Signifikansnivå: 99% då p < 0.01 

 

För att få en bättre förståelse för hur konsumenterna använder sig av hemsidan som ett               

komplement till den fysiska butiken upprättades ovan test för att undersöka om            

konsumenterna använde sig av inspirationssidan på Möbelföretagets hemsida inför sitt köp.           

Resultatet påvisar att de konsumenter som köper i fysisk butik tittar på inspirationssidan i              

större utsträckning än de som köper online.  

 

35 

 



 

4.2.2 Köpstorlek baserat på hemsidebesök inför köp i fysisk butik 

Avsnittet undersöker två grupper, de som varit inne på hemsidan inför sitt köp och de som                

inte varit inne på hemsidan inför köpet. All data som behandlas är insamlad från enkät-               

undersökningen utförd i Möbelföretagets butik.  

 

Tabell 3. Mann-Whitney U-test: Köpstorlek baserat på hemsidebesök inför köp 

Mann-Whitney U-test: Köpstorlek baserat på hemsidebesök inför köp 

Besökt 

hemsida 

N Median Medelrang Rangsumma U-värde Z-värde Sig. 

(2-tailed) 

Ja 111 1499.5 99.31 11023.5  
2962.5 

 
-2.753 

 
0.006** 

Nej 70 749.5 77.82 5447.5 
** Signifikansnivå: 99% då p < 0.01 

 

För att undersöka om det finns en statistiskt signifikant skillnad i hur mycket konsumenterna              

spenderat, beroende på om de besökt hemsidan före köp i fysisk butik eller inte, genomfördes               

ovan test. Notera att endast 181 respondenter räknades med då en respondent svarade “Vet ej”               

på frågan “Hur mycket spenderade du på ditt köp idag? ”. Resultatet visar att de som varit                

inne på hemsidan inför sitt köp i fysisk butik spenderar mer än de som inte besökt hemsidan                 

inför köp.  

4.2.3 Köpsituation 

I avsnittet visas resultaten på hur konsumenters köpsituation påverkar deras          

hemsidebeteende, vilket görs genom att dela upp och jämföra enkätsvaren mellan de som             

hade besökt hemsidan inför köpet och de som inte besökt hemsidan inför köpet. Den              

beroende variabeln är i detta fall Besökt hemsidan inför köp i fysisk butik. Sedan redovisas               

även resultaten gällande undersökningen kring konsumenters otålighet baserat på         

åldersgrupp.  
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Tabell 7. Logistisk regression: Köpsituations påverkan på hemsidebeteende inför köp i fysisk butik 

Logistisk regression: Köpsituations påverkan på hemsidebeteende inför köp i fysisk 

butik 

Situationella 

variabler 

B StFel  FG Sig 

(2-sided) 
Oddskvot 95% K.I 

för undre 

95% K.I 

för övre 

Engagemang (4) 0.440 0.136 1 0.001** 1.553 1.191 2.026 

Shoppinguppl. (4) -0.301 0.103 
 

1 0.004** 0.740 0.605 0.908 

Otålighet (1) 0.187 0.071 1 0.009** 1.206 1.049 1.387 

** Signifikansnivå: 99% då p < 0.01 
 

Resultaten av den logistiska regressionen avsåg att undersöka hur de situationella variablerna            

engagemang , shoppingupplevelse och otålighet påverkar hur troligt det är att konsumenten           

har besökt Möbelföretagets hemsida före köp. Då alla oberoende variabler visar på statistisk             

signifikans anses resultaten för alla tre vara trovärdiga. Genom att studera B-värdena går det              

att se att variablerna engagemang och otålighet har en positiv påverkan på den beroende              

variabeln Besökt hemsidan inför köp i fysisk butik. Ju högre engagemang konsumenten har i              

sitt köp desto troligare är det att hen har besökt hemsidan inför sitt köp. Ju otåligare                

konsumenten är i sitt köp desto troligare är det att hen har besökt hemsidan inför sitt köp.                 

Shoppingupplevelse har däremot en negativ påverkan på den oberoende variabeln som           

innebär att ju mer konsumenten värderar shoppingupplevelsen i fysisk butik desto mindre            

troligt är det att hen har besökt hemsidan inför sitt köp. 
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Tabell 8. T-test: Skillnad i otålighet baserat på åldersgrupp 

T-test: Skillnad i otålighet baserat på åldersgrupp 

Ålder N Medelv. StdAv StFel FG T-värde Sig. (2-tailed) 

“Millenials” 
(18-34) 

64 4.34 2.399 0.300  
180 

 
0.013 

 
0.990 

Resterande 
(35-65+)  

118 4.34 2.358 0.217 

 

T-testet ovan ställer två åldersgrupper emot varandra. Ena gruppen består av “millenials”,            

enligt Rodriguez m.fl. (2019) åldersgrupperna 18-24 samt 25-34. Den andra gruppen består            

av resterande åldersklasser, 35-65+. Påståendet som testats är “Jag valde att handla på             

‘Möbelföretagets’ butik för att jag kände mig otålig kring mitt köp ”. Resultatet visar att det               

inte finns en statistisk skillnad mellan de två grupperna, utan belyser snarare att grupperna              

ligger nära varandra vad gäller otålighet.   
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5 Diskussion 

Studiens analytiska ramverk ( Figur 1) samt den framlagda teorin ligger till grund för nedan              

diskussion kring studiens resultat. Utifrån det analytiska ramverket diskuteras (A) i avsnitt            

5.1.1, (A,B) i avsnitt 5.1.2, (A,C) i avsnitt 5.1.3 samt (A,D och C,E) i avsnitt 5.2. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke under diskussionen av resultaten att studien utgår från en specifik                 

produkttyp. Möbler och heminredning innefattar allt ifrån väldigt stora köp, exempelvis soffa,            

som vanligen innebär mer informationssök, till mindre förbrukningsvaror, exempelvis         

doftljus. Detta kan ha påverkat konsumentbeteendet på hemsidan (Bhatnagar & Ghose,           

2004).  

5.1 Beteende online under informationssök 

5.1.1 Hemsidebeteende inför köp i fysisk butik 

Begränsningen i dagens teknologi innebär att marknadsförare vet lite om hur konsumenters            

hemsidebeteende inför köp i fysisk butik. Denna information om konsumenters beteende är            

viktig för att bättre kunna förstå på vilket hemsidebeteende som indikerar olika typer av köp               

och hur olika konsumentgrupper skiljer sig åt (Frasquet, Mollá & Ruiz, 2015; Kotler,             

Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 96-97). Enkätundersökningen i Möbelföretagets butik visade           

att ca två tredjedelar av konsumenterna hade besökt Möbelföretagets hemsida inför sitt köp.             

Det stödjer tidigare teorier om konsumenters rörelse mellan olika kanaler hos samma företag             

under ett och samma köp (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 100). Det styrker även att                

Möbelföretagets hemsida är ett viktigt komplement till deras fysiska butiker, då majoriteten            

av deras kunder använder den för att samla information inför ett köp (Kotler, Kartajaya &               

Setiawan, 2017, s. 96-97).  

 

Det vanligaste beteendet var att söka information samma dag som köpet, söka efter den              

produkt som planerades att köpas, titta på produkten och sedan kontrollera lagersaldo i             
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butiken. Det sistnämnda var även något som enligt observationsstudien var en viktig            

funktion, vilket också styrker vikten av en omnikanalsstrategi och integrering av kanaler            

såsom hemsidan och den fysiska butiken (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 100). Det              

kan antas, att genom att titta på produkten och kontrollera om den finns tillgänglig i butiken                

nära inpå att konsumenten planerat att åka till butiken, att köpbeslutet stärks och gör att hen                

känner sig tryggare i sitt köp. Det indikeras även av Flavián, Gurrea & Orús (2016), Kotler,                

Kartajaya & Setiawans (2017, s. 94) och Kukar-Kinney & Closes (2010). 

 

Ett beteende som enligt den framlagda teorin förväntades att förekomma i större utsträckning             

än vad resultaten visade var användandet av varukorgen (Kukar-Kinney & Close, 2010). Ett             

beteende som inte kunde påvisas enligt denna studie. Däremot går det att se en större               

användning av inköpslistan vilket styrker Ahmed & Tings (2019) teori. Dock kan det             

fortfarande anses att inköpslistan används i låg utsträckning jämfört med andra funktioner.  

 

Av de observationer som gjordes vid enkätundersökningen påstod många att de inte ville             

handla online på grund av för höga kostnader vid hembeställning. Det går således att resonera               

kring att den tid som konsumenten behövde investera vid köp ansågs vara mindre kostsam för               

konsumenten än en hög fraktkostnad. Det stöds även av Kukar-Kinney & Close (2010) som              

påstår att höga fraktkostnader kan vara en anledning till att köp online inte sker. En annan                

observation var att det uppstod förvirring gällande frågan om användning av sökfunktionen.            

Trots att resultatet visade på en ganska stor skillnad i användning bör tillförlitligheten i detta               

resultat ifrågasättas då risken för att respondenten missuppfattat frågan är stor. 

5.1.2 Hemsidebeteende baserat på köpkanal 

Genom att studera enkätsvaren och sedan jämföra med datan från Google Analytics kan             

studien både kartlägga och jämföra konsumentgruppernas hemsidebeteende baserat på         

köpkanal. Resultaten bekräftar att hemsidebeteendet skiljer sig mycket beroende på vilken           

den slutgiltiga köpkanalen är, vilket styrker det Branco & Villas-Boas (2012) säger angående             

skillnader i sökbeteende baserat på typ av köp.  
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Resultatet av tvåvägs chi2-testet i Tabell 5 visade att konsumenter som väljer att handla i               

fysisk butik använder hemsidans sökfunktion i mycket större utsträckning än de konsumenter            

som väljer att handla online. Detta var ett hemsidebeteende som inte förväntades, då man              

skulle kunna anta att de konsumenter som handlar online också har stor användning av              

sökfunktionen inför sitt köp. 

 

Det andra tvåvägs chi2-testet i Tabell 6 visar att endast 0.7% av de som köper online tittar på                  

inspirationssidan. Vid köp i fysisk butik är däremot motsvarande andel 17.9% vilket är en              

väsentlig skillnad i användning. Det innebär att inspirationssidan är ett mycket vanligare            

komplement till köp i den fysiska butiken än till köp online. Detta är ett intressant resultat då                 

det skulle kunna antas att de som köper i den fysiska butiken har ett mindre behov av att se en                    

produkt i en verklig kontext då de, till skillnad från onlinekonsumenterna, får se och känna på                

produkten i verkligheten. Det skulle därför kunna antas ett motsatt resultat än det faktiska              

utfallet.  

 

Det t-test som genomfördes i Tabell 4 visar på att konsumenter som köpt online besöker               

hemsidan fler gånger än de hemsidebesökare som senare utför köpet i fysisk butik. Då              

Akalamkam & Mitra (2018) konstaterar att företags hemsidor är en viktig informationskälla            

för många konsumenter tyder resultatet på att hemsidan är en viktigare informationskälla för             

onlinekonsumenter än vad den är för offlinekonsumenter. Det kan tänkas bero på att de som               

köper i fysisk butik även kompletterar informationsinhämtningen med själva besöket i           

butiken och därav är inte hemsidan i sig lika viktig informationskälla. Dock är             

onlinekonsumenterna, i egenskap av singelkanalskonsumenter, mer beroende av hemsidan         

som informationskälla och använder därför den i större utsträckning för att styrka sitt             

köpbeslut (Branco & Villas-Boas, 2012). 

 

Akalamkam & Mitra, (2018) påstår att en viktig grundpelare inom marknadsföring är att             

förstå sig på vilket konsumentbeteende som föregår köp, vilket resultaten bidrar till.            

Resultaten visar stora skillnader i vilket hemsidebeteende som föregår köp baserat på den             
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slutgiltiga köpkanalen. Resultaten borde därför kunna ligga till grund för utveckling av            

digitala marknadsföringsstrategier beroende på vilken konsumentgrupp man vill nå. 

5.1.3 Köpstorlek baserat på hemsidebesök inför köp i fysisk butik 

En av de mest noterbara resultaten när de kunder som besökt Möbelföretagets hemsida inför              

sitt köp i fysisk butik jämfördes med de konsumenter som inte besökt hemsidan är att det                

finns en statistiskt signifikant skillnad i hur mycket konsumenten spenderat på sitt köp (Se              

Tabell 3). De konsumenter som besöker hemsidan inför sitt köp spenderar mer än de som inte                

gör det. Det stödjer tidigare studier som påstår att omnikanalskonsumenter tenderar att            

spendera mer än singelkanalskonsumenter (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, s. 94;           

Frasquet, Mollá & Ruiz, 2015). Det skulle också kunna kopplas till att konsumenter som              

besökt hemsidan känner sig säkrare i sitt köpbeslut och därför spenderar mer (Branco &              

Villas-Boas, 2012).  

 

Olika produkter kräver olika mängd informationssök och enligt Kotler & Armstrong (2012, s.             

151) är lågengagemangsprodukter billigare än högengagemangsprodukter. Då       

lågengagemangsköp kräver mindre informationssök skulle det kunna antas att singelkanals-          

konsumenterna köpt lågengagemangsprodukter i större utsträckning och därmed spenderat         

mindre. 

5.2 Konsumentens köpsituation 

5.2.1 Otålighet 

Även om Cronbachs alfa (se Tabell 2) visade på att den situationella variabeln otålighet inte               

var tillförlitlig när samtliga indikatorer grupperades valdes påståendet som specifikt          

undersökte otålighet att ställas ensam. Påståendet genererade intressanta resultat med tanke           

på skillnaderna mellan konsumentgrupperna (se Figur 6 och Figur 7). Resultaten av den             

logistiska regressionsanalys som visas i Tabell 7 påvisade att konsumenter som är otåliga i              

sitt köp är mer troliga att besöka hemsidan före köpet i fysisk butik. Resultaten styrker att                

konsumenter i stor utsträckning är otåliga i sina köp (Daugherty, Bolumole & Grawe, 2018),              
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men dock gäller det främst omnikanalskonsumenter. Eftersom Kotler, Kartajaya & Setiawan           

(2017, s. 94) påstod att ju mer uppkopplade konsumenter blir desto mer värdefull blir deras               

tid, skulle det kunna tänkas att den teorin bekräftas då det är just de som använt hemsidan                 

inför köp som är mer otåliga. Dock finns det inget som styrker att bara för att en konsument                  

inte besökt hemsidan inför ett köp i fysisk butik, att den skulle vara en mindre uppkopplad                

konsument. 

 

Även om Beckwith (refererad i Daugherty, Bolumole & Grawe, 2018) påstår att            

“millennials” är de som är mest otåliga i sina köp, kunde påståendet inte styrkas då resultaten                

i Tabell 8 inte var statistiskt signifikanta. Resultaten visar snarare på ett skifte bland övriga               

åldersgrupper och att konsumenter, oberoende av ålder, är otåliga i sitt köp . 

5.2.2 Shoppingupplevelse 

Den logistiska regressionsanalysen (se Tabell 7) visar på att ju högre en konsument värderar              

shoppingupplevelsen desto mindre troligt är det att den har besökt hemsidan före sitt köp utan               

istället åkt direkt till butiken. Beteendet styrks av teorin kring att många värderar själva              

shoppingupplevelsen och anser att ett besök i den fysiska butiken är ett nöje i sig (Rompay                

m.fl., 2012). 

 

De konsumenter som hade besökt hemsidan före köp värderar alltså shoppingupplevelsen i            

lägre utsträckning. Man kan resonera att dessa konsumenter genom sitt informationssök har            

ett tydligare mål med sitt köp och uppskattar effektivitet över den sociala aspekten av köp i                

fysisk butik. Då dessa konsumenter spenderar mer än de som inte besökt hemsidan inför köp               

(se Tabell 3) kan det därför vara viktigt att deras köpupplevelse är så smidig och effektiv som                 

möjligt i butiken. 

5.2.3 Engagemang  

Den logistiska regressionen (se Tabell 7) visar på att ju mer engagerad en konsument var i sitt                 

köp desto troligare var det att hen hade besökt hemsidan inför sitt köp i fysisk butik. Det                 

styrks av Kotler & Armstrongs teori (2012, s. 151, 277) om att mer engagerade konsumenter               
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lägger mer tid på informationssök och planering och vice versa. Även Zaichkowsky (1985)             

säger att nivån av engagemang påverkar hur mycket tid och energi konsumenten lägger på att               

samla information inför köpet vilket resultaten styrker.  

 

Kotler & Armstrong (2012, s. 151) beskriver lågengagemangsprodukter som billigare          

och/eller förbrukningsvaror. Då de konsumenter som inte besökt hemsidan inför sitt köp både             

visade på lägre engagemang och att de spenderade mindre på sina köp (se Tabell 3) kan                

antagandet göras att dessa köp i större utsträckning innefattar lågengagemangsprodukter.          

Något som i det fallet stödjs av de deskriptiva resultaten (se Figur 4 och Figur 5) är Axelsson                  

& Agndals (2012, s. 95) påstående att både köp av hög- och lågengagemangsprodukter kan              

anses vara viktiga för konsumenten, då båda konsumentgrupper i stor utsträckning ansåg att             

deras köp var viktiga. 
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6 Slutsats 

Studiens syften var dels att undersöka vilket hemsidebeteende under informationssöket som           

föregår köp i fysisk butik och hur beteendet skiljer sig jämfört med köp online. Det var även                 

att undersöka hur fysiska butikers konsumenters köpsituation påverkar hemsidebeteende samt          

hur hemsidebeteendet påv erkar deras köpstorlek . Detta för att fylla det kunskapsgap om            

kopplingen mellan konsumenters hemsidebeteende och efterföljande köp i fysisk butik som           

existerar på grund av begränsningar i dagens teknologi. 

 

Vilket hemsidebeteende föregår köp i fysisk butik och hur skiljer sig beteendet jämfört med              

köp online? 

En majoritet av fysiska butikers konsumenter inom detaljhandeln använder hemsidan som           

informationskälla inför sitt köp. Det vanligaste beteendet är att söka på och titta på produkter               

konsumenten planerat köpa samt att kontrollera lagerstatus på produkten i butik. Resultaten            

visar även stora skillnader i hur konsumenter som handlar i fysisk butik jämfört med de som                

handlar online agerar på hemsidan före köp. Den fysiska butikens konsumenter använde            

sökfunktionen och tittade på inspirationssidan i utmärkande större utsträckning inför sina köp            

än onlinekonsumenterna. Onlinekonsumenterna använder dock hemsidan i större utsträckning         

än de som köper i fysisk butik. 

 

Hur påverkar hemsidebeteendet fysiska butikers konsumenters köpstorlek? 

Studiens resultat bekräftar tidigare forskning gällande att omnikanalskonsumenter är         

värdefulla kunder. Hemsidebesök före besök i fysisk butik leder till att konsumenter            

spenderar mer pengar.  

 

Hur påverkar köpsituation fysiska butikers konsumenters hemsidebeteende? 

Konsumenter som är engagerade i sitt köp är mer troliga att ha besökt hemsidan inför sitt köp                 

i den fysiska butiken, vilket även gäller de konsumenter som är otåliga i hög grad. De som                 

har en positiv attityd till shoppingupplevelse tenderar dock att inte besöka hemsidan inför köp              

i fysisk butik.  
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Avslutningsvis går det att konstatera att studien nått väldigt intressanta slutsatser om en             

konsumentgrupp vars beteende är svårt att kartlägga. Resultaten visar att hemsidan är ett stort              

komplement till den fysiska butiken då den bidrar till större intäkter. Olika hemsidefunktioner             

är också komplement till konsumentens köpprocess olika stor utsträckning baserat på           

slutgiltig köpkanal. Eftersom hemsideebeteendet skiljer sig avsevärt beroende på slutgiltig          

köpkanal blir resultaten betydelsefullt intressanta, delvis då vissa av resultaten var oväntade.            

Studiens resultat är viktiga byggstenar för att bättre förstå denna värdefulla målgrupp samt             

användning av hemsidan inför köp oavsett köpkanal. Detta kan bidra till att företag kan förstå               

effekten av deras digitala marknadsföringsåtgärder bättre och vidare effektivisera deras          

marknadsföringsstrategier. 

6.1 Studiens begränsningar 

Efter att ha gjort mycket efterforskning inom området är det inte svårt att inse att det är                 

många olika variabler som anses påverka konsumentbeteende när det kommer till sök och             

köp. Både externa variabler i konsumentens omgivning men också interna drag och attityder             

hos konsumenten själv. Studien kan inte ta alla variabler i beaktande utan valet att avgränsa               

till endast ett par undersökta variabler var nödvändigt med tanke på tidsbegränsningen. 

 

Studien är även begränsad i det anseende att den endast utgår från köp av en viss typ av                  

produkter, något som kan spela roll för utfallet. Även det faktum att enkätundersökningen             

utfördes i fysisk butik, där konsumenterna blev tillfrågade på plats om medverkan i             

undersökningen, kan det ha påverka utfallet av studien då det kan tänkas vara en viss typ av                 

konsument som tenderar att acceptera ett medverkande.  

 

Observationsstudiens resultat visade även att det fanns brister i vissa frågeformuleringar samt            

att påverkan av köp i grupp eller köp åt någon annan inte undersökts närmare. Slutsatser               

kring detta kan ha påverkat tillförlitligheten i studiens resultat. 
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6.2 Framtida forskning 

På grund av tidsbegränsning, vilket innebar ett begränsat antal respondenter, bör en liknande             

studie göras i en större omfattning. Studien skulle förslagsvis genomföras med bredare            

branschöverskridande omfattning för att kunna särskilja konsumentbeteendet utifrån vilken         

typ av produkt konsumenten är ute efter.  

 

Då studien avgränsats till att endast undersöka beteende på hemsidan skulle det vara             

intressant att undersöka konsumentens övriga onlinebeteenden inför köp i fysisk butik. Det            

skulle exempelvis kunna innefatta användning av sociala medier och/eller prisjämförelse-          

sidor. 

 

Det skulle även vara intressant med en kvalitativ undersökning med liknande frågeställningar            

för att få en mer djupgående förståelse i exakt vad som påverkar konsumentbeteendet. En mer               

djupgående studie kring val av köpkanal, vilket beteende online som föregår köp i fysisk              

butik samt påverkan av fler situationella variabler, såsom risk och budget hade varit givande              

för forskningen. 

6.3 Implikation för praktiker 

Något som inte nämnts tidigare i studien är att ett par respondenter i enkätundersökningen              

arbetade på företag som stod inför exakt samma problematik gällande att dra koppling mellan              

konsumentbeteende online och köp i fysisk butik som beskrivs i studien. Dessa visade stort              

intresse för denna studie och dess resultat vilket är en indikator på studiens relevans och hur                

utbredda de framlagda problemen faktiskt är inom detaljhandelsbranschen. 

 

Baserat på studiens resultat finns det beteende på hemsidan som indikerar att konsumenten             

kommer att söka sig till den fysiska butiken. Indikationerna skulle kunna byggas vidare på för               

att minska det nuvarande mörkertalet av konsumenter som lämnar hemsidan men sedan utför             

köp i fysisk butik, och därmed inte är förlorade kunder. Resultaten i studien kan även ligga                
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till grund för hur företag kan optimera både hur marknadsföringen bör riktas till olika              

konsumenter men även funktionalitet på deras hemsida. Om företaget tidigt i sökprocessen            

skulle kunna få reda på, genom genererad data, en indikation kring huruvida konsumenten             

kommer att köpa online eller offline kan företagen således belysa olika funktioner som             

exponeras på hemsidan för konsumenten.  

 

Att de konsumenter som varit inne på hemsidan före köp i fysisk butik spenderar mer på sitt                 

köp kan även antas vara intressant information för praktiker. Dessa konsumenter värderar inte             

heller shoppingupplevelsen i fysisk butik lika mycket utan är otåliga och kostar således             

mindre för företagen då de har en tydlig riktning i sitt besök i butiken. Genom informationen                

kan företag möjligen tänka om i prioritering av investeringar. En bättre kundupplevelse            

online kan tänkas öka vad konsumenterna spenderar i fysisk butik, vilket är en indikator på               

att en satsning på en omnikanalstrategi är rätt väg att gå.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Enkätundersökning  

I avsnittet presenteras enkätundersökningens struktur med samtliga frågor, med avvikelse till           

de frågor som exkluderats för att inte riskera identiteten av Möbelföretaget .  
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Ämnar att undersöka Enkätfråga Svarsalternativ 

Demografi och information 
om köp 

Kön Man 

Kvinna 

Vill ej svara 

Ålder 18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

Din huvudsakliga sysselsättning Student 

Yrkesverksam 

Arbetssökande 

Pensionär 

Övrigt 

Ungefär hur långt ifrån butiken bor du? 0-5km 

5-10km 

10-15km 

15-20km 

21km+ 

Vill ej svara 

Ungefär hur många produkter köpte du 
idag? 

1-5 st 
 

6-10 st 

11-15 st 

16-20 st 

21st + 

Vill ej svara 

Hur mycket spenderade du på ditt köp 
idag? 

0-499kr 

500-999kr 
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1.000-1.999kr 

2.000-3.999kr 

4.000-5.999kr 

6.000-7.999kr 

8.000-9.999kr 

10.000kr + 

Vill ej svara 

Beteende på hemsidan 
 
Inför ditt köp idag... 

Besökte du ‘Möbelföretagets ’ hemsida? Ja 

Nej 

Minns ej 

När sökte du senast efter information om 
köpet idag?  

Idag 

1-2 dagar sedan 

2-4 dagar sedan 

4-7 dagar sedan 

Mer än en vecka sen 

Minns ej 

Vilken typ av enhet/enheter använde du 
för att söka information kring ditt köp? 
Du kan välja flera alternativ. 

Mobil 

Dator 

Surfplatta 

Annat 

Minns ej 

Vill ej svara 

Minns du hur många gånger du besökte 
‘Möbelföretaget’.se inför dagens köp?  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fler än 6 ggr 
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Minns ej 

Ungefär hur länge interagerade du med 
hemsidan den sista gången du besökte 
hemsidan inför dagens köp?  

Någon minut 

Ca 5 minuter 

Ca 10 minuter 

Ca 15 minuter 

Längre 

Minns ej 

Hur kom du in på ‘Möbelföretagets ’ 
hemsida? Du kan välja flera alternativ. 

Sökte på Google 

Skrev in ‘Möbelföretaget’.se i 
sökfältet 

Via en annons 

Via en annan hemsida 

Via sociala medier 

Via email 

Annat sätt 

Minns ej 

Använde du sökfunktionen på 
‘Möbelföretagets ’ hemsida? (se bild) 

Ja 

Nej 

Minns ej 

Om JA på förra frågan, hur använde du 
den?  

Sökte på specifik produkt 
 

Sökte generellt efter det jag 
var ute efter 

Annat 

Minns ej 

Tittade du på någon/några av 
produkterna du köpte idag på 
‘Möbelföretagets ’ hemsida?  

Ja 

Nej 

Minns ej 

Lade du någon/några produkter i 
"inköpslistan" på ‘Möbelföretagets ’ 
hemsida?  

Ja 

Nej 

Minns ej 
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Lade du någon/några produkter i 
varukorgen online? 

Ja 

Nej 

Minns ej 

Om JA, gick du vidare till nästa steg, 
leveransinformation? ( se bild) 

Ja 

Nej 

Minns ej 

Om JA, gick du vidare till nästa steg, 
leveranssätt? (se bild) 

Ja 

Nej 

Minns ej 

Om JA, gick du vidare till nästa steg, 
betalning? (se bild)  

Ja 

Nej 

Minns ej 

Tittade du på någon/några av 
‘Möbelföretagets ’ erbjudanden som 
gällde butiken?  

Ja 

Nej 

Minns ej 

Tittade du på någon/några av 
‘Möbelföretagets ’ kampanjer som gällde 
butiken?  

Ja 

Nej 

Minns ej 

Tittade du på något inlägg på 
inspirationssidan på ‘Möbelföretagets ’ 
hemsida? (se bild nedan) 

Ja 

Nej 

Minns ej 

Tittade du online om produkten fanns 
tillgänglig i lager i butiken?  

Ja 

Nej 

Minns ej 

Tittade du på butikens öppettider online?  Ja 

Nej 

Minns ej 

Variabeln Otålighet Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik eftersom det var mer tidseffektivt 
än att handla online.  

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 
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Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att leveranstiden online var för 
lång. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att jag hade andra ärenden i 
närområdet. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att jag kände mig otålig kring 
mitt köp. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Variabeln 
Shoppingupplevelse 

Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att jag ville se och känna på 
produkterna innan jag köpte dem.  

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att jag tycker att det är trevligt 
att handla här. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att de erbjuder faciliteter som 
förhöjer shoppingupplevelsen.  

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att det är en social upplevelse.  

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag valde att handla i ‘Möbelföretagets ’ 
butik för att det är en anledning att göra 
något tillsammans med vänner/familj. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Variabeln Engagemang Jag har lagt mycket tid inför mitt köp 
idag. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag har varit engagerad inför det köp jag 
gjorde idag. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Jag planerade noggrant inför mitt köp 
idag. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 

Det köp jag gjorde idag var viktigt för 
mig. 

Skala från 1, instämmer inte 
alls, till 7, instämmer helt 
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8.2 Bilaga 2 - Google Analytics-exempel 

I avsnittet visualiseras hur datan inhämtat från Google Analytics ser ut.  

 

 
Exempel på sida i verktyget Google Analytics som visar mätvärden gällande hemsideaktivitet baserat på hur               

användaren kom in på hemsidan (Beasley, 2013, s. 100). Notera att detta inte är data från ‘Möbelföretagets’                 

hemsida utan endast ett exempel. 
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Exempel på sida i verktyget Google Analytics som visar mätvärden för de 10 mest visade sidorna på en hemsida                   

(Beasley, 2013, s. 106). Notera att detta inte är data från ‘Möbelföretagets’ hemsida utan endast ett exempel. 
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8.2 Bilaga 3 - Enkätsvar  

I avsnittet presenteras de svar som inhämtats via enkätundersökningen. 

 

Fråga N Man  Kvinna Vill ej svara 

Kön 182 66 116 0 

 

Fråga N 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Ålder 182 23 41 37 40 28 13 

 

Fråga N Student Yrkesverksam Arbetssökande  Pensionär Övrigt Vill ej 

svara 

Din 
huvudsakliga 
sysselsättning  

182 21 114 2 15 0 0 

 

Fråga N 0-5 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km 21 km+ Vill ej 

svara 

Ungefär hur långt 
ifrån butiken bor du?  

182 46 51 18 10 46 0 

 

Fråga N 1-5 st 6-10 st 11-15 st 15-20 st 21st+ Vill ej 

svara 

Ungefär hur många 
produkter köpte du 
idag?  

182 49 61 29 16 27 0 

 

Fråga N 0- 

499kr 

500- 

999kr 

1000- 

1999kr 

2000- 

3999kr 

4000- 

5999kr 

6000- 

7999kr 

8000- 

9999kr 

10000 

kr+  

Vill 

ej 

svara 

Hur mycket 
spenderade du 
på ditt köp 
idag?  

182 36 43 49 33 12 2 2 4 1 
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Fråga N Ja Nej Minns ej 

Besökte du 
‘Möbelföretagets ’ hemsida?  

182 112 70 0 

 

Fråga N Idag 1-2 dagar 

sedan  

2-4 dagar 

sedan 

4-7 dagar 

sedan  

Mer än en 

vecka sedan 

Minns 

ej 

När sökte du senast 
information om köpet 
idag? 

112 72 24 7 3 5 1 

 

Fråga N Mobil Dator Surfplatta Annat Minns ej  Vill ej 

svara  

Vilken typ av enhet/enheter 
använde du för att söka 
information  kring ditt köp. Du 
kan välja flera alternativ 

11
2 

89 41 17 0 0 0 

 

Fråga N 1 2 3 4 5 6 Fler 

än 6 

Minns 

ej 

Minns du hur många gånger du 
besökte ‘Möbelföretagets’ 
hemsida inför dagens köp?  

112 32 38 18 8 4 1 7 4 

 

Fråga N Någon 

minut 

Ca 5 

minuter 

Ca 10 

minuter 

Ca 15 

minuter 

Ca 30 

minuter 

Längre Minns 

ej  

Ungefär hur länge 
integrerade du med 
hemsidan den sista 
gången du besökte 
hemsidan inför 
dagens köp?  

112 37 38 20 11 4 2 0 
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Fråga N Sökte på 

google 

Skrev in 

‘Möbelföretaget
s ’ hemsida i 

sökfältet 

Via en 

annons 

Via en 

annan 

hemsida 

Via 

sociala 

medier 

Via 

email 

Annat 

sätt  

Hur kom du in på 
Möbelföretagets 
hemsida? Du kan 
välja flera alternativ.  

112 52 52 1 0 0 0 11 

 

Fråga N Sökte på specifik 

produkt 

Sökte generellt efter det 

jag var ute efter 

Annat Minns 

ej 

Om JA på frågan “Använde du 
sökfunktionen på 
‘Möbelföretagets ’ hemsida?”, 
hur använde du den? 

112 50 27 0 0 

 

Fråga N Ja Nej Minns ej 

Använde du sökfunktionen på ‘Möbelföretagets ’ hemsida?  112 77 35 0 

Tittade du på någon/några av produkterna du köpte på 
‘Möbelföretagets ’ hemsida?  

112 99 13 0 

Lade du några produkter i inköpslistan på hemsidan?  112 19 93 0 

Lade du några produkter i varukorgen online?  112 6 106 0 

Om JA, gick du vidare till nästa steg, “leveransinformation”?  6 4 2 0 

Om JA, gick du vidare till nästa steg, “leveranssätt”?  4 3 1 0 

Om JA, gick du vidare till nästa steg, “betalning”?  3 1 2 0 

Tittade du på någon/några av ‘Möbelföretagets ’ erbjudanden 
som gällde butiken?  

112 13 99 0 

Tittade du på någon/några av ‘Möbelföretagets ’ kampanjer som 
gällde butiken?  

112 10 102 0 

Tittade du på något inlägg på inspirationssidan på 
‘Möbelföretagets ’ hemsida?  

112 20 92 0 

Tittade du online om produkten fanns tillgänglig i lager i 
butiken?  

112 66 46 0 
 

Tittade du på butikens öppettider online?  112 39 73 0 
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