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Abstrakt

Det övergripande syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvantitativ metod

ta reda på vilka faktorer som påverkar konsumentens benägenhet att boka 

biljetter över Internet. Uppsatsen inriktar sig på e-bokning av biljetter utifrån 

ett konsumentperspektiv. Vår teoretiska bakgrund består av konsument-

beteende online och människors användning av tekniken. För att samla in 

statistiska data har vi använt oss av enkäter som datainsamlingsteknik. Vårt 

övergripande kunskapsintresse behandlar Internet som verktyg för 

konsumenters vardag. Vi har kommit fram till att de faktorer som påverkar 

konsumentens benägenhet att använda sig av e-bokning av biljetter är; 

tillgänglighet, prisnivån, att det är tidsbesparande och att det är lätt att hitta och 

jämföra information.

Nyckelord:

Internet, e-handel, e-bokning, konsumentbeteende, elektroniska tjänster.
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1. Inledning 

Utvecklingen av informationsteknik går snabbt men det är få upptäckter eller uppfinningar 

som inneburit en sådan revolution för människors livsstil så som Internet har gjort. Internet

är ett kommunikationsmedium som för första gången möjliggör kommunikation från 

många till många, på vald tid och i global skala.1 Det är inte ovanligt att vi hänvisas till 

Internet och uppmanas att besöka webbplatser av de mest skiftande skäl. Det kan vara för 

att vi ska få mer information, specifika faktauppgifter, för att tävla, rösta, diskutera, 

beställa varor eller tjänster med mera.2 Många företag har förstått potentialen med Internet, 

och sett nätet som ett verktyg för att förbättra sin position på den globala markanden.3

Enligt Statens institution för Kommunikationsanalys har Nordicoms (som informerar om

massmedieforskning) undersökningar visat att 78 procent av den totala svenska 

befolkningen hade tillgång till Internet i hemmet år 2003.4 Det har visat sig att två 

tredjedelar av bokningar av biljetter idag görs via Internet medan den sista tredjedelen görs 

via telefon.5 Totalt har antalet besökare på e-handelssajter ökat med 66,5 procent på ett år 

(2004) från 1 246 000 unika besökare till 2 740 000, enligt Nielsen Netratings statistik.6

Boomen för elektronisk handel eller e-handel har haft ett stort genomslag under några få 

år, idag kan man i princip köpa och boka vad man vill via Internet.

1.1 Bakgrund 

Eftersom vi som skriver denna uppsats tidigare studerat kurser om teknik och 

användarvänlighet inom Medieteknik på Södertörns Högskola kändes det naturligt att 

undersöka människans interaktion med tekniken, därför har vi valt att inrikta oss på 

elektronisk bokning av biljetter.

Människan har traditionellt sett bokat biljetter av olika slag via telefon, men i och med att 

Internetanvändning och försäljning via nätet blivit allt vanligare är det fler och fler som 

bokar eller köper varor och tjänster via nätet. Vi anser att e-bokning är en tjänst som har 

ökat inom elektronisk handeln och att fler människor uträttar sina tjänster på distans. 

1 M. Castells (2002) <Internetgalaxen> Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle, s.14 
2 P. Dahlgren (2002) Internet, medier och kommunikation s.63
3 IMC International Market Communicators AB, Elektronisk handel – för dig som vill veta mer.
4 C. Kvarnström (2004) Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2004.
5 Internet World, nr 6 (2004) s.14-15
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Tidigare undersökningar har visat att många väljer att boka biljetter över nätet för att undgå 

att prata med en telefonist eller vänta i långa telefonköer.7 De som inte nyttjar boknings-

tjänsten för att undgå telefonköer vinner på något annat, troligtvis på att de kan få billigare 

priser på biljetter.

1.2 Syfte 

Utvecklingen av tjänster på Internet har ökat successivt, allt mer kan göras online idag. E-

bokning är bland de digitala tjänster som används mest på nätet, därför har vi intresserat 

oss av detta. Vårt övergripande kunskapsintresse är att se hur den nya tekniken används av 

människan i vardagen och att studera värdet av Internet ur ett konsument-perspektiv. Vårt 

huvudsyfte är att undersöka varför människor föredrar att boka biljetter online.

1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar konsumentens benägenhet att använda sig av e-bokning av biljetter 

över Internet?

1.4 Avgränsning 

För att avgränsa undersökningen har vi valt att inrikta oss endast på bokning av biljetter 

online. Vi har valt att endast fokusera oss på e-bokning av rese-, bio- och evenemangs-

biljetter. Vi har utgått från ett konsumentperspektiv, vilket innebär att vi endast intresserat

oss för konsumenters syn på bokningar via Internet. Studien vi kommer att göra skall 

baseras på konsumenters erfarenhet av ett urval av dagens Internettjänster.

6 Internet World, nr 8 (2004) s.32-34
7 A. Hallberg, A. Eriksson & P. Olsson (2003) E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet –
konsumenters attityder och upplevda risker, s.16

Södertörns Högskola 5



2. Teoretisk bakgrund

I detta avsnitt kommer vi att presentera e-handel och definiera e-bokning så att läsaren får 

en inblick i ämnet. Vi kommer även att behandla de teorier som ligger till grund för vår 

uppsatsstudie.

2.1 Inledning 

Elektronisk handel beskrivs ibland som en ny företeelse, vilket inte är korrekt. De första 

exemplen av elektronisk affärskommunikation fanns redan på 1960- och 1970-talet. På den 

tiden utförde man elektroniska överföringar genom systemet Electronic Funds Transfers

(EFT). Detta system användes dock endast av stora bolag, finansiella institutioner och

vissa djärva företag som vågade satsa på e-handel. Sedan kom Electronic Data 

Interchange (EDI), en teknologi för elektroniska överföringar av dokument så som

fakturor, köporder och elektroniska transaktioner mellan olika företag. Systemet

utvecklades och flera företag började ansluta sig, som finansiella institutioner, producenter, 

återförsäljare och andra typer av företag. Nya applikationer för e-handeln började komma

till, bland annat system för resebokningar och börshandel, systemet kallades IOS, 

Interorganizational Systems, men handeln var fortfarande begränsad till stora bolag.8

E-handel har från att för några år sedan ha varit ett nytt företeelse idag blivit konkurrens-

mässigt viktigt. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

förespår att e-handeln kommer att öka kraftig de närmaste åren och omsätta 1 biljon dollar 

mellan åren 2003 till 2005. I Sverige beställde drygt 1,3 miljoner personer varor eller 

tjänster för privat bruk över Internet under perioden januari till mars år 2003. Var femte

person hade beställt varor eller tjänster via Internet under år 2003. De tjänster som flest 

konsumenter beställt eller köpt via Internet var resor och semesterlogi samt biljetter till 

evenemang.9 Den positiva utvecklingen av e-handel beror på fyra faktorer:10

teknologi

konkurrens

avregleringar

konsumenters förväntningar 

8 E. Turban & D. King (2003) Introduction to e-commerce, s.8 
9 C. Kvarnström (2004) Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2004, s.146
10 R. Khosla, E. Damiani & W. Grosky (2003) Human centered e-business, s.3 
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Det som ökat potentialen för e-handeln är digitalisering, nya standarder och teknisk 

utveckling (som nya nätverk, protokoll och mjukvara) 11, service samt avregleringar inom 

telekommunikation och inom andra områden. Dessa förändringar har gjort att 

konsumenters förväntningar på e-handeln har ökat. Utveckling, krav på effektivitet och bra 

affärslösningar har lett till att företag inom e-handeln har börjat fokusera på konsumenten,

och e-handeln har gått från att ha varit produktcentrerad till kundcentrerad. 12

2.2 Definition av e-handel och e-bokning 

2.2.1 E-handel 

E-handel är en process som rör sig om att köpa, sälja eller utbyta produkter, tjänster och 

information via Internet.13 Med hjälp av e-handel har arbetssättet inom kundservice 

förbättrats och effektiviserats inom olika företag. E-handel erbjuder bekvämlighet genom

att konsumenter kan välja plats och tidpunkt för sina inköp. Vi tror att plats och tid är två 

viktiga faktorer för att man ska boka biljetter via nätet. Man kan var som helst och när som

helst boka biljetter så länge man har Internetuppkoppling. 

2.2.2 E-bokning 

Utifrån våra egna erfarenheter och kunskaper definierar vi e-bokning som en process då 

man bokar en elektronisk tjänst, i vårt fall biljetter. Elektroniska tjänster inkluderar allt 

mellan elektroniskt tillhandahållna traditionella tjänster, som till exempel support för sålda 

produkter och bokning av flygbiljetter.14 E-bokningar sker för det mesta stegvis, man

måste bland annat välja tid och datum, plats och typ av biljett, sedan får man fylla i 

personinformation för att bekräfta en e-bokning (se Bilaga 1). Vissa biljettbokningar kräver 

betalningar via Internet då man måste ange sitt kortnummer medan andra bokningar inte 

gör det. Tåg- och flygbiljetter kräver att man betalar för sin bokning direkt via Internet, om

inget annat anges. När man bokar bio-, sport- och kulturbiljetter via Internet så betalar 

11 E. Turban & D. King (2003) s.9
12 R. Khosla, E. Damiani & W. Grosky (2003) s.3
13 E. Turban & D. King (2003) s.3
14 L. Forsebäck (2001) Cybershoppare, intermediärer och digitala handelsmän: elektronisk handel i ett 

hushållsperspektiv, s.84
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konsumenten biljetterna när de hämtar ut dem på den fysiska platsen. Biobiljetter kan man

även köpa via nätet och hämta ut i kassan eller biomaten.

2.3 Konsumentbeteende online (E-commerce Consumer behavior online) 

Konsumentbeteende täcker in ett brett område och behandlar processer som involveras då 

individer eller grupper väljer, köper, använder eller disponerar över produkter, tjänster, 

idéer eller erfarenheter för att tillfredställa önskningar och behov.

Vilka är de som handlar online egentligen? Onlinekonsumenter kan delas upp i två 

kategorier enligt Turban & King: individuella köpare (individual consumers), som är de 

som får all mediabevakning och organisationer som agerar som köpare (organizational

buyers), som är de som egentligen utför den största delen av inköpen i cyberrymden.

Organisationer som agerar som köpare inkluderar myndigheter, privata bolag, 

återförsäljare och offentliga organisationer. I uppsatsen kommer vi att koncentrera oss på 

individuella köpare som illustreras i modellen (figur 1.1). 

Att skaffa och behålla kunder är viktigt för att e-handelsföretagen och traditionella företag 

skall bli lönsamma. Enligt Turban & King måste e-handelsföretagen förstå 

konsumenternas beteende online för att bli framgångsrika på sitt område.15 För några år 

sedan var det många e-handelsföretag som koncentrerade sig på produkterna de ville sälja, 

och ignorerade konsumenternas behov.

Enligt Swaminathan finns det fyra faktorer som är viktiga för att locka konsumenter till

e-handel och som vi anser är lika betydelsefulla för användningen av e-bokning. Det första 

är pålitlighet, det andra är bekvämlighet i serviceerbjudandet på Internet, den tredje är ett 

konkurrenskraftigt pris och det fjärde är att informationen som företagen erbjuder på 

Internet är mer lättillgänglig än vid alternativa handelsätt, såsom butik- eller

telefonförsäljning.16 Dessa fyra faktorer kommer vi att ha i åtanke när vi skapar våra 

enkätfrågor.

15 E. Turban & D. King (2003) s.148
16 V. Swaminathan, E. Lepkowska-White, & B. P. Rao (1999) Browsers or buyers in cyberspace? An

investigation of factors influencing electronic exchange.
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Modellen (figur 1.1) visar de viktigaste kännetecken som påverkar konsumentbeteendet.

Enligt modellen utlöses köpbeslutsprocessen av konsumentens reaktion på stimuli. Först 

och främst måste konsumenten ha ett behov av att köpa en viss produkt eller tjänst. Detta 

stimuleras av olika faktorer som till exempel reklam. Därefter påverkas processen av 

konsumentens karakteristika, av människor i sin omgivning, var köpet görs (plats), av 

teknologin och av e-handelns logistik.17

Vi finner att modellen för konsumentbeteende online kan hjälpa oss att ta reda på varför 

människor bokar biljetter över nätet. Vi anser att konsumentens karakteristika och tillgång 

till teknologin är faktorer som kan göra en viss grupp av människor mer villiga att använda 

sig av olika tjänster på nätet.

Modiferad E-commerce Consumer behavior online modell 

Figur 1.1 EC Consumer behavior online. Källa: E. Turban & D. King (2003) s.148

Modellen ovanför består av fyra olika rutor, med flera variabler som påverkar 

konsumentens beteende. Vi kommer här att redovisa vad varje kategori representerar och 

hur variablerna påverkar konsumentens köpbeslutsprocess. 

1. Konsumentens karakteristika

Konsumentens köpbeslut och hur hon beter sig online påverkas av hennes ålder, kön, 

sysselsättning, ekonomi, personlighet, självbild och livsstil. Livsstil betecknas som

beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar. Livsstil 

används ofta vid beskrivning av konsumentbeteende som grund för utformning av 

17 E. Turban & D. King (2003) s.148
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produkter och reklam med avsikt att tilltala olika segment av konsumenter.18 Ålder och var 

konsumenterna befinner sig i sitt liv påverkar också vilka typer av varor och tjänster de kan 

tänkas köpa.19

2. Omgivningsfaktorer

Under rutan Omgivningsfaktorer i modellen finns omgivningsvariablerna, dessa kan 

grupperas in i följande kategorier: 

Sociala variabler – Dessa variabler spelar en stor roll när man skall köpa något 

online. Människor påverkas i stor utsträckning av familjemedlemmar, vänner, 

arbetskamrater och det som ”är inne i år”. Andra faktorer som påverkar köpbeslutet 

är de diskussioner som pågår i de elektroniska anslagstavlor som finns på Internet

communities och diskussionsgrupper där man kommunicerar via chatt. 

Kulturella/samhälls variabler – Konsumentens beteende påverkas av hennes 

kulturarv, i den subkultur hon lever i och den samhällsklass konsumenten tillhör till 

påverkar dess intressen och beteende.20

3. Stimuli

Köpbeslutsprocessen startas av konsumentens reaktion på stimuli. Stimuli gör 

konsumenten uppmärksam på företaget och produkten. Hur konsumenterna sedan reagerar 

styrs av olika faktorer. Kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer styr hur 

kunden kommer att välja. Även produktens pris, kvalité och hur den marknadsförs

påverkar köparens beslut att köpa eller inte köpa. Vi tror att en viktig anledning till att 

människor bokar biljetter online är att man kan få billigare priser. Många företag har 

billigare erbjudande om man bokar eller köper via nätet. 

4. Köparens beslut 

Köparen måste besluta sig för en rad saker innan hon utför sitt köp. Det finns två faktorer 

som spelar in vid ett köpbeslut. Den första är andras attityd till produkten. Konsumenten

talar kanske med personer i sin närhet om produkten. Om denne säger negativa eller 

positiva saker så påverkar det konsumentens inställning till produkten. Den andra faktorn

är oförutsedda händelser. Konsumenten kan till exempel ta hänsyn till förväntad inkomst,

förväntat pris och förväntad produktnytta. När konsumenten väl bestämt sig för ett köp så 

18 Nationalencyklopedin
19 P. Kotler (1996) Marketing management : analysis, planning, implementation and control, s.179

Södertörns Högskola 10



tar den upp till fem underbeslut. Dessa är; vilket varumärke, val av butik att köpa ifrån, 

antal att köpa, tidpunkt för köpet och hur konsumenten vill betala. 21

2.4 Människors användning av tekniken 

Den tekniska utvecklingen ger stora möjligheter till kommunikation och samverkan mellan 

människor inom många nya områden. Tekniken gör det möjligt att kommunicera och 

samarbeta på distans på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Teknologin löser många

gamla problem i människors strävan att kommunicera, samarbeta och lära från varandra 

inför olika uppgifter, men den skapar också nya svårigheter. Man måste exempelvis lära 

sig tekniken för att kunna använda den.22

På grund av den digitala tekniken har utvecklingen skett mycket snabbt och det vi idag 

betecknar som traditionella medier är något annat än det var i början av 1900-talet. Enligt 

Sjöberg behöver dagens medieinnehåll inte nödvändigtvis nå en stor publik via press, TV 

eller radio, utan kan förmedlas direkt till den enskilde konsumenten, och anpassas efter 

hans eller hennes önskemål, via Internet.23 Internet utgör en plattform för diverse medier,

vars unika egenskaper, innehåll och format integreras i ett och samma medium. Tjänster 

tenderar att bli mer avancerade och möjligheter till olika typer av användning för Internet 

ökar. Utbudet blir allt större och både innehåll och människor samlas online.24 Denna 

digitala teknik har på så sätt ändrat människans syn på vardagen, ”att göra så mycket som

möjligt på så kort tid som möjligt har blivit den nya livsstilen”.25

Enligt Meldré är tillgänglighet en viktig aspekt för alla former av Internetanvändning. Hon 

anser att tillgång till Internet hemma respektive på annan plats, kostnader för 

uppkopplingen, möjligheter att spendera tid på nätet, är några av de faktorer som kan ha 

betydelse för användarens engagemang och lust att använda Internet som medium eller 

medieplattform. Dessa faktorer kan också påverka vad man använder Internet till, och inte

minst hur ofta och hur mycket tid som ägnas åt nätet.26 De som surfat länge (mer än fem

år) och som dagligen utnyttjar Internet tillhör de grupper som i största utsträckning handlar

20 P. Kotler (1996) s.172
21 P. Kotler (1996) s.190-198
22 I. Kavathatzopoulos & J. Gulliksen (1998) Människan och tekniken i centrum.
23 U. Sjöberg (2002) Nya medier – och de gamla: konvergens. s.42
24 H. Meldré (2002) Användare och användning. s.70
25 U. Sjöberg (2002) s.39
26 H. Meldré (2002) s.64
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varor och tjänster på Internet. Meldré skriver att är de dessutom unga så är chansen ännu 

större att de är intresserad av e-handel och att de som gjort ett e-köp tidigare är mer

positiva att göra fler köp via nätet. Samtidigt tycker många att det känns tryggt om e-

butiken också har fysiska butiker. Mycket tyder på att virtuella butiker på nätet tjänar på att 

ha lokala representanter som kan ge personlig service.27

Enligt rapporten Hinder för e-handel skriven av Post & Telestyrelsen, sammanhänger 

användningen av e-handel bland privatpersoner med tillgången till datorer med

Internetuppkoppling. Otillräckliga kunskaper om datorer och Internet är följaktligen en

hämmande faktor för e-handel.28

Tiden är en faktor som är viktig för e-handeln, konsumenterna vill kunna handla vid vilken

tidpunkt som helst och ser e-handel som ett sätt att spara tid.29 E-handel erbjuder 

bekvämlighet genom att konsumenter kan välja plats och tidpunkt för sina köp. E-handel är 

ett bra alternativ för individer som lever ett hektiskt liv och således har ont om tid liksom

individer som har svårt att ta sig till affärer, till exempel ensamstående med barn och äldre 

människor.30

Vi tror att den huvudsakliga faktorn som påverkar e-handeln negativt är förtroendet. Enligt 

nätverksorganisationen HomeCom vill konsumenten känna tilltro till e-företagen när det 

gäller betalningssystemet och de vill även ha någon typ av kundtjänst där de kan klaga om

det uppstår problem.31 Att betala mot faktura är ett system med hög säkerhet, men att göra 

betalningen elektroniskt går fortare och är billigare, enligt Martinsson. Hittills sker den 

mesta elektroniska betalningen via betalkort av olika slag. Vidare skriver Martinsson att de 

skräckexempel med vilsekomna kortnummer som uppmärksammas av medierna 

naturligtvis har en viss tillbakahållande effekt på konsumenterna.32 I Sverige år 2003 var 

det endast var tionde konsument som betalade varor eller tjänster genom att ange konto- 

eller kreditkortsnummer via Internet.33

27 HomeCom Linköping (2002) Så säljer ett e-handels bolag på webben.
28 Post & Telestyrelsen (2001) Hinder för e-handel, s.16
29 HomeCom Linköping (2002)
30 A. Hallberg, A. Eriksson & P. Olsson (2003) s.7
31 HomeCom Linköping (2002)
32 J. Martinsson (2002) Det globala torget – Internet som marknadsplats. s.271
33 C. Kvarnström (2004) s.146
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Det har även visat sig att folk kräver att få en bekräftelse eller ett kvitto för att genomföra

sin bokning samt att de flesta inte bokar när personlig information måste lämnas ut.34

Bandbredd och accessform har betydelse för e-handeln, men även datorns kapacitet har 

betydelse för vilka tjänster som kan användas via Internet.35

I en undersökning av företagares, chefers och tjänstemäns IT-mognad i Blekinge, Kalmar

och Kronobergs län från år 2000 mättes bland annat attityder till Internet som verktyg i 

arbetet. Att lämna uppgifter om sig själv på Internet upplevdes som obehagligt av många.

61 procent tyckte att det var mycket obehagligt eller ganska obehagligt att lämna ut namn 

och adressuppgifter och 82 procent gav samma svar när det gäller kreditkortsnummer. 84 

procent hade aldrig lämnat ut ett kreditkortsnummer, 10 procent hade lämnat ut namn och 

adressuppgifter medan bara 2 procent hade lämnat ut kreditkortsnummer många gånger.36

Vi anser att den här undersökningen är intressant för vår studie eftersom det är vanligt 

inom e-bokning att man lämnar ut personlig information och i vissa fall kreditnummer när 

man bokar biljetter över nätet. Dessa siffror kommer vi att jämföra med vårt resultat i 

resultat/analys kapitlet. 

2.5 Teorisammanfattning 

Teorierna vi kommer att använda oss av handlar om konsumentbeteende online och 

människors användning av tekniken. Konsumentbeteende handlar om processer som

involveras då individer eller grupper väljer, köper, använder eller förvaltar en produkt, 

tjänst, idéer eller erfarenheter för att tillfredsställa behov eller önskningar. Turban & King 

menar att konsumentens beteende online påverkas av dess karakteristika och sociala 

omgivning, vilka omfattar demografiska och ekonomiska influenser, referensgrupper och 

familj samt livsstil. I denna uppsats kommer endast variabler såsom ålder, tillgång till

Internet och Internetvana att uppmärksammas då vi anser de vara relevanta för denna 

studie.

34 A. Hallberg, A. Eriksson & P. Olsson (2003) s.19
35 O. Findahl (2004) Svenskarna och Internet 2003, World Internet Institute.
36 J. Martinsson (2002) s.267
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet och de metoder vi har valt för att samla in våra 

kvantitativa data. Vi kommer att redovisa insamlingstekniken som skall hjälpa oss att 

samla in materialet och få svar på frågeställningen. Vi kommer även att beskriva enkätens 

utformning, hur kodningen genomfört och om bortfallet som förekommer.

3.1 Förstudie 

Innan vi satte igång med vår huvudstudie ville vi ha information om bokning av biljetter 

över Internet. Vi ville ta reda på om det hade skett någon förändring när det gäller bokning 

av biljetter över Internet i jämförelse med det traditionella bokningsättet. För att få denna 

information skickade vi e-post (se Bilaga 2) till företag som genomför stora delar av sin 

försäljning via e-bokning, dessa var: BiljettDirekt Ticnet, SAS (Scandinavian Airlines 

System), SF (Svensk Filmindustri) och SJ (Statens Järnvägar). Vi ställde några korta frågor 

angående e-bokning och svaren kommer att redovisas i resultat & analys kapitlet.

3.2 Forskningstudien 

I uppsatsen har vi använt oss av en kvantitativ studie. En kvantitativ studie innebär att man

bryter ned verkligheten i variabler, alltså omvandlar data till siffror.37 Med en kvantitativ 

metod vill man bevisa tänkbara resultat. När man vill ta reda på åsikter, tyckanden, 

uppfattningar, kunskaper och så vidare hos en population så använder man sig i 

forskningssammanhang av intervjuer eller enkäter. Därför kommer vi att använda oss av 

enkäter. Enligt Trost är enkäter ett enkelt sätt att få mycket information från ett stort antal

människor.38 Detta kräver dock en hög grad av standardisering som vi har försökt att 

åstadkomma genom att strukturera frågorna och ha fasta svarsalternativ. Med enkät-

undersökningen vill vi enkelt få fram ett resultatsunderlag som skall hjälpa oss att besvara 

vår frågeställning. Vi anser att en kvantitativ studie är det lämpligaste valet för oss 

eftersom vi vill veta varför människor bokar biljetter via Internet och då anser vi att ju fler 

som svarar på våra frågor ju större validitet har vår undersökning. Enligt Svenning är god 

validitet och reliabilitet en förutsättning för att resultat skall kunna generaliseras till att 

även gälla andra än de som är undersökta.39 Med validitet menar Ejvegård att man som 

37 C. Svenning (2003) s.75
38 J. Trost (2001) Enkätboken, s.56
39 C. Svenning (2003) Metodboken, s.66
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forskare verkligen mäter det som man avser att mäta40 och med reliabilitet vill man att 

resultaten skall vara tillförlitliga.41 Om ingenting förändras i en population skall två 

undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat.42 Det 

viktigaste för att höja en undersöknings reliabilitet med någorlunda enkla metoder är att 

man använder klara definitioner på de begrepp man använder vid intervjuundersökningar

av olika slag.43 Vi har försökt att öka reliabiliteten genom att ställa så lättbegripliga frågor

som möjligt, så att respondenterna inte kan feltolka frågorna och svarsalternativen.

3.3 Enkätens utformning

Enkäten består av 12 frågor, frågorna har med respondenternas demografiska egenskaper 

att göra, hur deras Internetanvändning ser ut och vad de anser om e-bokning. Vissa frågor 

består av en femgradig skala, där respondenterna anger i vilken grad påståendena stämmer 

in på dem. Svarsalternativen är strukturerade, med det menas att frågorna har fasta 

svarsalternativ för alla respondenter.

Vårt frågeformulär består av både slutna och öppna svarsalternativ. De slutna 

svarsalternativen har vi valt för att respondenten skall få välja mellan olika fördefinierade 

svar, ett exempel på detta är en femgradig skala där instämmer inte alls är en etta och 

instämmer helt är en femma. Vi har även ett fåtal frågor med öppna svar där respondenten 

får svara fritt. Frågan kan exempelvis se ut på följande viss. 

   Fråga: Jag använder Internet till följande…

 Informationssökning

Skicka e-mail

 Köpa varor/tjänster 

 Boka biljetter (biobiljetter, resor, evenemang)

 Surfa för nöjes skull 

 Annat………………….. 

40 R. Ejvegård (1996) Vetenskaplig metod, s.73
41 C. Svenning (2003) s.67
42 C. Svenning (2003) s.67
43 C. Svenning (2003) s.68-69
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Svarsalternativen skall helst utesluta varandra, annars kan det bli tolkningssvårigheter när 

resultaten skall analyseras.44 Vi har försökt att hålla oss till detta, men var tvungna att ha 

frågor där respondenter fick kryssa i fler än ett svarsalternativ. Dessa frågor har vi varit 

tvungna att dela upp i kodningsprocessen, vi har behandlat varje svarsalternativ separat för 

att enklare få en överblick över sammanställningen av svaren, detta resulterade i relativa

svar. Med relativa svar menar vi att man omvandlar svarsresultaten till procenttal.45 Detta 

har vi gjort för att det skall vara lättare att få en uppfattning om materialet. Enligt Svenning 

kan relativa fördelningar lätt jämföras med varandra.46

3.3.1 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen hänger ihop med enkätens utformning, en slarvigt skriven enkät, med

språkfel och stavfel kastas av många direkt i papperskorgen, enligt Ejvegård. Enkäten skall 

se snygg ut, vara åskådlig, entydig och enkel. Respondenten skall inte behöva gissa vad vi 

frågar om. Respondenten skall inte heller behöva tveka när det gäller hur man svarar, om

man sätter kryss eller ringar in, om man endast skall markera ett alternativ eller får markera

flera och så vidare.47 Detta har vi löst genom att skriva hur de skall svara under några 

svarsalternativ (se Bilaga 4).

3.4 Urvalsram 

I vårt forskningsarbete har vi huvudsakligen samlat in data från hundra slumpmässigt

utvalda människor oavsett sysselsättning och ålder. Vi har inte ställt något krav på att 

respondenterna ska ha erfarenhet av bokning av biljetter över Internet eller vara vana 

Internetanvändare. Vi ville att av de hundra respondenterna skulle hälften vara män och 

hälften kvinnor. Vår urvalsgrupp bestod av storstadsbor som vi tror har större tillgång till 

Internet jämfört med människor på landsbygden. Vi har försökt att hålla en jämn

fördelning mellan åldersgrupperna. Åldersgrupperna är: respondenter under 18 år, 19-25 

år, 26-35 år, 36-45 år, 46-55 år och 56 år och mer.

44 R. Ejvegård (1996) s.54
45 S. Kröner & L. Wahlgren (1998) Statistiska metoder, s.32
46 C. Svenning (2003) s.183
47 R. Ejvegård (1996) s.50-51
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3.5 Tillvägagångssätt

Vi har delat ut enkäterna på de platser vi dagligen besöker som till exempel skola, bibliotek

och kafé etc. De åldersgrupper som vi inte haft tillgång till har nåtts via bekanta. 

Respondenterna har informerats muntligt om vad undersökningen går ut på.

Undersökningen är frivillig och de uppgifter som samlas in kommer inte att användas för 

något annat syfte än vår studie.48 Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer

måste forskare alltid informera deltagarna om undersökningens syfte.49

Innan vi genomförde undersökningen utförde vi tester på enkäten för att se om den 

fungerade. Testenkäten kan ibland avslöja fel: exempelvis oklara, intetsägande eller 

irrelevanta frågor, ologiska, ofullständiga eller oförståeliga svarsalternativ.50 Efter första

testet rättade vi till de oklarheter som upptäcktes.

3.6 Material och kodningsprocess

Enkäterna besvarades av 49 stycken män och 51 stycken kvinnor i olika åldrar. Alla våra 

respondenter tackade ja till att svara på enkäten, detta beror nog på att vi personligen har 

delat ut enkäterna, förklarat vad det handlat om och väntat in svaren. Enkäterna delades ut 

under två veckors tid under november månad 2004.

Efter insamling av data sker kodningsprocessen vilket innebär att vi måste bearbeta 

materialet vi samlat in för att kunna få en överblick av vårt statistiska material.

Inmatningen av materialet har skett i Microsoft Excel. Vi tilldelade varje svarsalternativ

variabeln 1, för att göra det enklare att omvandla till procenttal. Vi har summerat 

respondenternas svar och sammanställt de i procenttal för att vi ska kunna jämföra och 

analysera resultaten.

3.7 Bortfallsanalys 

Det finns två slags bortfall, det vill säga att respondenten inte svarar. Först har vi 

enkätbortfallet, då formuläret aldrig återkommer.51 Som tidigare nämnt så har vi inte 

behövt oroa oss för detta eftersom vi delade ut enkäterna direkt på plats och väntade på att 

respondenterna svarade på enkäten.

48 http://www.vr.se
49 http://www.vr.se
50 R. Ejvegård (1996) s.54
51 R. Ejvegård (1996) s.54
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Sedan har vi det interna bortfallet då en fråga eller flera frågor inte besvarats. Även om

enkätbortfallet inte är för stort, kan det interna bortfallet vara så stort att vissa frågor i 

undersökningen inte kan användas vid ett statistiskt bearbetning.52 Vi kommer att redovisa 

vårt interna bortfall under punkten bortfall i Resultat & Analys kapitlet.

52 R. Ejvegård (1996) s.52
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4. Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer vi att behandla vårt sammanställda material. Vi kommer att 

redovisa och analysera empirin samt anknyta resultaten till våra teorier. Vi kommer även 

att redovisa resultatet från vår förstudie.

4.1 Resultat av förstudien 

Förstudien bestod av ett antal frågor som rörde sig om företagens bokningssystem (SAS, 

BiljettDirekt Ticnet, SJ och SF), om det hade skett någon ökning av bokningar av biljetter 

över Internet och vad det kunde bero på samt om de hade statistik som vi kunde ta del av. 

De företag som besvarade våra frågor var SAS och BiljettDirekt Ticnet. Informationen vi 

fick var mycket givande, då det visade sig att bokningar via Internet har ökat markant i 

jämförelse med traditionell bokningssätt, nämligen via telefon. Faktorer som påverkade 

ökningen enligt företagen är; lägre priser på grund av låga serviceavgifter, tillgängligheten

(24 timmar), att man slipper köer som uppstår via telefon och i butik samt att det är ett mer

bekvämt sätt eftersom man först då kan läsa om de olika evenemangen innan man bokar.

Fler människor bokar biljetter över Internet än via telefon, BiljettDirekt Ticnet ville inte ge 

några exakta siffror men att det är ungefär dubbelt så många som bokar via Internet, medan

det för tre år sedan var ungefär lika mycket via bägge kanalerna. SAS gav oss siffror på att 

bokningar över Internet står för 51 procent av deras egenförsäljning och att under perioden 

januari - juni 2004 gjordes det 100 000 bokningar/månad på hemsidan.

4.2 Analys av materialet

Här har vi sammanställt materialet från enkäten (se Bilaga 4) i stolpdiagram, för att lättare

åskådliggöra resultatet. Stolpdiagrammen visar frekvenserna av svarsalternativen som

horisontella stolpar. Först kommer vi att redovisa resultaten av enkäten för att sedan 

analysera de svar vi tycker är väsentliga för vår analys och därefter koppla dem till våra 

teorier. I de två första diagrammen (figur 1.2 och figur 1.3) kommer vi att redovisa svaren i 

procenttal. I De två andra diagrammen (figur 1.4 och figur 1.5) räknar vi ut medelvärdet på 

svarsalternativen. Medelvärdet är det värde som delar en fördelning i två delar som
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innehåller lika stora talsummor.53 Alltså medelvärdet är summan av svarsalternativen delat

med antalet respondenter.

4.2.1 Internetanvändning

Diagrammet (figur 1.2) visar vad våra respondenter använder Internet till. Frågan bestod av 

flera svarsalternativ där respondenter fick kryssa för den eller de aktiviteter de använder 

nätet till. Detta har lett till relativa svar inom varje svarsalternativ alltså varje stolpe 

summerar till 100 procent för varje alternativ vi studerar.

Informationssökning och skicka e-post fick de högsta svarsfrekvenserna. De övriga 

svarsalternativen; surfa för nöjes skull, bokning av biljetter och köp av varor och tjänster 

fick även de ganska hög svarsfrekvens. Eftersom användningsområdena för Internet växer 

så tror vi att det är naturligt för respondenterna med Internetvana att använda fler och fler 

av de tjänster som erbjuds. 

Fråga nr 4: Jag använder Internet till följande...

87%

84%

52%

69%

72%

32%

4%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informationssökning

Skicka e-mail

Köpa varor/tjänster

Boka biljetter

Surfa för nöjes skull

Annat

Jag använder ej internet

Respondenter

Figur 1.2  Diagrammet visar respondenternas Internetanvändande i procenttal. 

Några siffror som vi tyckte var intressanta var att män i större utsträckning köper varor och
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tjänster om man jämför med kvinnor. 33 procent av våra manliga respondenter har svarat 

att de köper varor och tjänster online om man jämför med kvinnorna där endast 19 procent 

handlar online. 

Inom svarsalternativet ”Annat” fick respondenterna frivilligt skriva vad de annars använder 

Internet till. De flesta svarade att de använder Internet till följande: chatta, betala 

räkningar, spela spel, nedladdning av film och musik samt arbete. Det visade sig att 4 

procent av respondenterna ej använder Internet. 

Internet har med tiden blivit ett tillgängligt medium för många. Vi anser att 

respondenternas höga tillgång till Internet gör att många av dem surfar mer än en gång om 

dagen eller en gång om dagen (86 procent), vilket vi tror påverkar vad de använder 

Internet till och hur mycket tid de ägnar åt nätet. Enligt Meldré har möjligheten att

spendera tid på nätet en stor betydelse för användarnas engagemang och lust att använda 

Internet som medium. 93 procent av våra respondenter har tillgång till Internet hemma och 

på annan plats. 48 procent av respondenterna har även tillgång till Internet på jobbet och 32 

procent i skolan. Dessa faktorer påverkar vad man använder Internet till. Enligt Meldré är 

de som dagligen använder sig av Internet de som handlar varor och tjänster online.54

79 procent av våra respondenter har någon gång bokat biljetter via Internet. Detta beror 

förmodligen på att våra respondenter har ganska hög tillgång till Internet. Detta stämmer 

med det som vi tar upp i våra teorier att tillgängligheten är en viktig aspekt för hur man

använder Internet. Tillgång till Internet hemma respektive på annan plats, möjligheter att 

spendera tid på nätet, är några av de faktorer som påverkar vad man använder Internet till, 

och inte minst hur ofta och hur mycket tid som ägnas åt nätet. 

4.2.2 Typ av biljett som har bokats 

I enkätstudien undersöktes anledningar till att konsumenter väljer att boka biljetter över

Internet. En av frågorna var om respondenterna någon gång hade bokat biljetter över 

Internet, och i så fall vilka typer av biljetter som hade bokats. Frågan bestod av flera 

svarsalternativ där respondenterna fick kryssa för den eller de biljetter som de hade bokat 

54 H. Meldré (2002) s.64
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tidigare. Detta har lett till relativa svar inom varje biljett typ då varje stolpe alltså 

summerar till 100 procent för varje alternativ.

På fråga 5 Har du någon gång bokat biljetter över Internet? svarade 79 procent av 

respondenterna att de har e-bokat biljetter någon gång. Av dessa var 41 procent män och 

38 procent kvinnor, vilket är ganska jämnt om man jämför med de siffror vi fick om köp av 

varor och tjänster via nätet där det var en stor skillnad mellan män och kvinnors svar. 

Däremot trodde vi att det skulle vara större skillnad på bokning av sportbiljetter mellan

våra manliga och kvinnliga respondenter, men det visade sig att det var lika många män 

som kvinnor som har någon gång bokat biljett till sportevenemang.

Det visade sig att 64 procent av respondenterna har bokat biobiljetter. Biobiljetter är den 

biljett typ som bokats mest över Internet, trots att man vanligtvis måste stå i kö för att 

hämta ut biobiljetten och betala en extra avgift föredrar många att förbeställa eller köpa 

biljetten online. Köper man biljetten via nätet kan man slippa kön genom att få ut den från 

biomaten. Den näst mest bokade biljett var resebiljetter, där 51 procent respondenterna 

någon gång har bokat resor över nätet. 

Fråga nr 5: Vilken typ av biljetter har du bokat?

51%
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38%

16%
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resebiljett

biobiljett

biljett till

kulturevenemang

biljett till

sportevenemang

annat

Respondenter

 Figur 1.3 Diagrammet visar vilken typ av biljetter som bokats i procenttal

Vi kan koppla variablerna ålder och ekonomi från vår konsumentbeteendemodell (figur 

1.1) till den höga svarsfrekvensen som svarsalternativet biobiljett har fått. Biobiljett har fått
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en stor andel svar bland våra yngre respondenter. Utifrån vår undersökning kan vi 

spekulera att de yngre (under 18 år) är mer benägna att gå på bio än de äldre (över 56 år), 

det kan bero på att det är mindre kostsamt (det är ett fastställt pris som de flesta ungdomar

har råd med) än de andra biljett typer vi har nämnt tidigare. De yngre respondenterna kan 

snabbt surfa in på SF:s hemsida och boka sin önskade biljett utan att de krävs på 

kortnummer, eftersom man kan betala på den fysiska platsen. 

Resebiljetter har fått den näst högsta svarsfrekvensen, troligen för att man kan få billigare 

priser om man bokar via Internet. Om man jämför biobiljetter med resebiljetter så tror vi 

att det läggs ner mer tid och pengar på en resebiljett. Vanligtvis planerar man sin resa 

under en lång tid, man lägger ner tid på att samla in information om olika resemål och 

jämföra olika erbjudanden, vilket vi tror kan göras på ett effektivt sätt via nätet. Man kan i 

lugn och ro sitta framför datorn hemma och leta efter all information man önskar om

exempelvis hotell, transport, attraktioner etc. Vissa reseföretag bygger hela sin verksamhet 

på Internetbokning vilket gör att de kan hålla priserna nere eftersom de sparar pengar på att 

inte ha fysiska lokaler och på serviceavgifter. Som vi har nämnt i teoriavsnittet så är 

konkurrenskraftiga priser en av de största anledningarna till att folk använder sig av

e-handel och detta gör att folk hellre bokar resebiljetter över Internet.

Våra respondenter som är över 56 år avviker från resten av respondenter. Trots att de har 

lika stor tillgång till Internet och att de surfar mer än en gång om dagen så bokar de inte i 

lika stor utsträckning biljetter via nätet. Detta kan vi koppla till variabeln livsstil, det vill 

säga personliga egenskaper, motiv och värderingar som påverkar i hög grad vad man köper 

och bokar online. Vi tror att de är vana att boka biljetter på ett traditionellt sätt, för att 

telefonbokning har varit standardformen att boka biljetter genom tiderna.

4.2.3 Anledningar till att boka biljetter över Internet 

Diagrammet (figur1.3) nedan visar medelvärdet av respondenternas svar på fråga 6 En 

anledning till att jag skulle boka biljetter över Internet är att…. Respondenterna fick på en 

femgradig skala ange till vilken grad de instämde med eller tog avstånd från olika 

påståenden. Siffran ett markerar avståndstagande från påståendet, medan siffran fem

betyder att respondenten instämmer helt. Medelvärdet har beräknas för de olika 

alternativen.
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Fråga nr 6: En anledning till att jag skulle boka biljetter över

Internet är att...
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Det är lätt att jämföra olika erbjudanden

Man känner sig säker inför betalningar

Man har möjlighet att ställa frågor

Medelvärde

 Figur 1.4 Diagrammet visar medelvärden på påståendena.

Diagrammet (Figur 1.4) visar de viktigaste anledningarna till att respondenterna skulle 

boka biljetter över Internet. De tre alternativen som fick ett högt medelvärde på över fyra

är: Man slipper sitta i telefonkö, Det är bekvämt och tillgängligt och Det är 

tidsbesparande. Det framkommer att respondenterna anser att bekvämligheten och 

tillgängligheten är viktigt för att boka biljetter över Internet.

Många av våra respondenter anser att det är mer bekvämt att utföra sina bokningar online 

än att boka traditionellt.  De slipper vänta i telefonkö och kan boka biljetter när som helst 

eftersom bokning online är tillgängligt dygnet runt.

De svarsalternativ som fick ett lågt medelvärde är bland annat att de känner att de inte har 

någon möjlighet att ställa frågor. Enligt tidigare studier är det viktigt för konsumenterna att 

ha någon typ av kundtjänst där de kan uttrycka sitt missnöje om det uppstår problem. Det 

är nog troligtvis därför många konsumenter känner större tilltro till e-företagen om

företagen har fysiska butiker där de kan ge personlig service. Att det är nytt och spännande 

tycker respondenterna inte är en anledning att boka biljetter över Internet och detta tror vi 

beror på att våra respondenter är vana Internetanvändare och att de flesta redan har bokat 

biljetter över Internet.

Ett annat svarsalternativ som fick ett lågt medelvärde är att respondenterna känner sig 

säkra inför betalningar. Det tror vi beror på de problem som e-handeln har att brottas med

och som Martinsson nämner i sin artikel ”Det globala torget – Internet som 
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marknadsplats”
 55, nämligen att folk inte känner sig säkra inför betalningar på grund av 

osäkra betalningssystem och de skräckexempel om vilsekomna kortnummer som har

uppmärksammats av medierna. Vi anser att pålitliga betalningssystem skulle kunna ge ett 

högre förtroende för e-företagen.

4.2.4 Faktorer som påverkar bokning

I detta diagram (figur1.4) har vi sammanställt svaren från frågorna 7-11 för att lättare 

kunna få en överblick över faktorer som är viktiga för våra respondenters benägenhet att 

boka biljetter över Internet. Vi har räknat ut medelvärdet av svarsalternativen för att visa 

hur respondenterna svarade på frågorna. 

Fråga nr 7-11: Faktorer som är viktiga för bokning över Internet

3,5

3,4

4,5

2,2

4

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Prisnivån är avgörande för om jag ska boka

Skulle boka även om det fanns ett krav på att lämna

ut personlig information

Vill få en bekräftelse på min beställning

Skulle boka även om jag fick en extra avgift

Behöver känna tillit eller ha kännedom för företaget

jag bokar av

Medelvärde

    Figur 1.5 Diagrammet visar medelvärden på påståendena.

De faktorer som fick ett högt medelvärde över 3 är; Jag vill få en bekräftelse på min 

beställning, Jag måste känna tillit eller ha kännedom för företaget jag bokar av, Prisnivån 

är avgörande om jag ska boka och  Jag skulle boka även om det fanns ett krav på att 

lämna ut personlig information.

Svaren visar att respondenterna i hög grad vill få en bekräftelse på sin bokning. Detta för

att vara säkra på att de har utfört bokningen och i vissa fall att de har betalat. Vi tror att det 

är viktigt att konsumenten känner ett förtroende för det säljande företaget. Många kan 

känna sig osäkra om de inte får en bekräftelse över sin bokning. Då kan det hända att de 
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inte kan bevisa att de har bokat sin tjänst/vara om någonting skulle gå fel. Om de inte får 

en bekräftelse så kan det även leda till att konsumenten bokar om samma biljett, vilket 

leder till returer och avbeställningar. Om konsumenterna upplever att det finns oklarheter 

om hur en bokning har skett finns en risk att de överger e-bokning framför andra alternativ. 

Påståendet Jag måste känna tillit eller ha kännedom för företaget jag bokar av som har fått

det näst högsta medelvärdet handlar också om tilltro. Att ha kännedom om företaget man

bokar av är viktig för konsumenterna. Stora välkända företag ger större förtroende 

eftersom de i första hand har en fysisk butik som kan ge personlig service, vilket ger ett 

gott anseende på deras e-butiker. Vi ser att det finns en  skillnad mellan åldersgrupperna, 

respondenterna under 18 år anser inte att de behöver känna till företaget de bokar och 

köper av. Deras svar skiljer sig från de övriga åldersgrupper.

Vår studie visar att respondenterna inte tycker att det är ett problem att lämna ut personlig

information (namn, adress, telefonnummer, födelsedata) vilket inte stämmer med den 

undersökning som gjordes av företagsarbetarnas IT-mognad (2000). Däremot tyckte 61 

procent att det var mycket eller ganska obehagligt att lämna ut namn och adressuppgifter. 

Detta tror vi beror på att det har gått några år och att det är vanligare att nu för tiden bli

tillfrågad om att ge ut personlig data när man använder sig av olika tjänster över Internet. 

Desto mer man använder Internet desto större är sannolikheten att man lämnat ut 

information om sig själv i något sammanhang.

4.3 Bortfall 

Under sammanställning av resultatet har det visat sig att vissa åldersgrupper är 

underrepresenterade inom vår urvalsgrupp. Underrepresentationen av respondenter under 

18 år samt äldre respondenterna beror på att vi inte har haft någon möjlighet att nå dem.

Det interna bortfallet i vår enkät uppkom på grund av att vi inte var tillräckligt tydliga i 

våra frågor och svarsalternativ. Den fråga som hade högst bortfall var frågan om vad 

respondenterna ansåg vara anledningar till att boka biljetter över Internet. Respondenterna 

fick på en femgradig skala ange i vilken grad de instämde eller tog avstånd från 9 olika 

påståenden. Några av respondenterna hoppade över vissa påståenden i denna fråga. Vi 

anser att bortfallet i denna fråga inte är betydelsefull för vår undersökning eftersom när vi 
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sammanställde resultaten upptäckte vi att det endast var tre stycken respondenter som inte 

svarade på alla svarsalternativ. Bortfallet beror på att frågan består av många påståenden 

där respondenterna var tvungna att ta ställning och välja till vilken grad påståendet stämde

för dem. De respondenter som inte kryssade för alla påståendena är sådana som svarade att 

de aldrig bokat biljetter över Internet. Detta bortfall kunde vi ha undkommit om vi skulle 

ha haft ett alternativ då de som aldrig bokat biljetter över Internet hoppat till nästa fråga.

4.4 Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

konsumentens benägenhet att använda sig av e-bokning. Efter att ha analyserat resultaten 

kan vi konstatera att de viktigaste faktorerna för att konsumenter ska boka biljetter över 

nätet är: tillgången till Internet, att det är tidsbesparande, att det är lätt att hitta information

och att man kan få ett lägre pris. Tillgänglighet till Internet gör konsumenter mer benägna 

att använda sig av olika tjänster via nätet. Tillgången till Internet bestämmer hur man

använder sig av den, hur ofta och hur mycket tid som ägnas åt nätet. Vår undersökning 

visar att ju mer man använder sig av Internet desto mer öppen är man för användandet av 

olika tjänster, vilket i vårt fall leder till att majoriteten av våra respondenter någon gång har 

bokat biljetter via nätet. De som använder sig av Internet dagligen tillhör de grupper som i 

största utsträckning handlar varor och tjänster via nätet. Den andra faktorn som påverkar 

konsumenter att boka sina biljetter över Internet är tiden, våra respondenter tycker att 

bokning via nätet är tidsbesparande. Respondenterna anser dessutom att det är lätt att hitta 

information på nätet samt att det är lätt att jämföra information exempelvis priser och 

erbjudanden. En annan viktig egenskap är ”konsumentens karakteristika” den påverkar 

vilka typer av varor och tjänster de kan tänkas köpa och hur de använder sig av Internet. Vi 

har dragit slutsatsen att variablerna ålder, ekonomi och livsstil har påverkar vilken typ av 

biljett man bokar via nätet. Våra respondenter inom åldersgrupperna 19-25 år och 26-35 år 

är de som bokar mest biljetter över Internet. Trots att de övriga åldersgrupper har lika stor 

tillgång till Internet och surfar mer än en gång om dagen bokar de inte biljetter lika ofta. Vi 

tror att detta beror på att ålder, ekonomi och livsstil påverkar mer än tillgängligheten av 

Internet och hur ofta man surfar.

Några resultat som vi blev förvånade över var att våra respondenter inte tyckte att det

spelade någon roll om man hade en extra avgift på biljetten eller att det var billigare att 
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boka via nätet. Vi trodde att priset på biljetterna var en avgörande faktorn till att boka

biljetter över Internet. Men utifrån vår undersökning insåg vi att det sannolikt inte är så. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att den nya digitala tekniken och dess tillämpning är en 

viktig faktor för ökningen av e-bokning. Internet har gett oss möjlighet till användningen

av olika tjänster som underlättar vardagen för oss. Jämför man traditionell bokning med

e-bokning, så kan man med e-bokning på ett bekvämt och snabbt sätt hitta information på 

hemsidan och göra direkta bokningar utan att slå upp numret till företaget och ringa. Man 

slipper vänta i telefonkö, prata med en telefonist och i vissa fall betala onödiga 

telefonavgifter.
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5. Diskussion

I detta avsnitt kommer vi att diskutera teori, metod och resultat samt de problem och 

tankar som har uppstått under skrivningen av uppsatsen. 

Det största problemet vi har haft var att hitta teorier som handlar om vårt ämne. De 

teorierna vi använde handlar först och främst om e-handel och inte om e-bokning, men

eftersom e-bokning är en del av e-handeln har vi ansett att de går att anknyta till vår

undersökning. Teorierna behandlar köpbeslutsprocessen och människors användning av 

teknik.

Något vi inte hade i åtanke under enkätens utformning och som kunde ha hjälpt oss i vår 

analys var att det man bokar eller köper online påverkas av den sysselsättning och ekonomi

som konsumenten har samt bekantas åsikter och reklam. Vi ställde inga frågor om

sysselsättning, utbildning och ekonomi då vi ansåg att dessa frågor skulle uppfattas som 

personliga och skulle kunna leda till att folk inte svarade på vår enkät. Vi tror att frågor om

dessa variabler skulle kunna ha hjälpt oss att göra en djupare analys av en del företeelser 

som vi nu bara kan spekulera kring. Vi kunde även ha fått en ”djupare” analys om vi hade 

använt oss av en kvalitativ metod som till exempel djupintervjuer där respondenterna

kunde ha utvecklat mer på svaren. Detta skulle ha gett oss mer material och säkerligen 

andra faktorer till varför man bokar online.

Ett annat problem vi har stött på har varit analysen, vi har inte kunnat föra en djupare 

diskussion kring resultaten eftersom vi tycker att vi missade att ställa frågor som rörde sig 

om konsumentens behov att boka biljetter, bland annat om sociala faktorer, hur 

omgivningen och vänner påverkar en att köpa eller boka en vara eller tjänst. Vi är 

medvetna om att vissa faktasiffror (hur många som har tillgång till Internet, hur många

som har köpt eller bokat online etc.) som vi har använt i studien inte är tillräckligt aktuella, 

men det var inget vi kunde undvika eftersom utvecklingen går så snabbt och aktuella 

siffror är svåra att få tag på.

Vårt urval av respondenter består endast av storstadsbor, detta tror vi påverkar resultatet då 

människor på landsbygden troligen inte har lika hög tillgång till Internet. Vi har varit 

tvungna att begränsa vår geografiska spridning för att det skulle ta för lång tid att 
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undersöka människor utanför storstan. Dessutom har vi i vissa fall relativ få personer som

kan representera åldersgrupperna. De åldersgrupper vi inte kunnat nå var de äldre över 56 

år och de under 18 år. En anledning till att vi inte kunnat nå dessa var att de utdelnings-

platserna vi befann oss på var främst högskola, bibliotek etc. Vi skulle även ha fått en jämn

fördelning på åldersgrupperna om vi hade delat ut mer än hundra enkäter, men på grund av 

omständigheterna och tidsplanen har vi inte kunnat delat ut mer.

Människor använder sig av Internet som ett vardagligt verktyg för att utföra olika 

onlinetjänster. Vi anser att människors användning av ny teknik har bidragit till den snabba 

utvecklingen av digitala tjänster. Det skulle vara intressant om man i framtiden gjorde en 

undersökning som fokuserar sig på konsumenternas behov och förslag till utveckling av 

nya digitala tjänster.
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Bilaga 1. 
Hur e-bokning går tillväga 

Biobiljetter

Vi har granskat bokningsprocessen på www.sf.se och www.sandrewmetronome.se. Vi fick 
följande stegform:

1. Först väljer man film, biograf, datum och föreställning. 
2. När man har valt antal biljetter får man automatiskt de bästa lediga platserna i 

salongen
3. Slutligen bekräftar man reservationen och får ett bokningsnummer. Med detta 

nummer kan man lösa ut biljetter på biografer senast en timma innan 
föreställningen börjar.

Observera att det läggs en extra avgift på bokningen.

Tågbiljetter

www.sj.se
Här finns det olika biljettalternativ, exemplet visar ordinarie bokning.

1. Först väljer man avresestation, slutstation, antal resenärer, tid, datum och typ av 
biljett (enkel/tur och retur). När man har valt dessa trycker man på Ok-knappen för 
att komma till nästa steg.

2. Nu har man kommit till tidtabellssidan som ger en översikt på olika avgångstider,
samt information på vad det finns för tåg med mera. Man kan dessutom välja vilken 
typ av biljett man vill ha, och så vidare till nästa sida.

3. Här bekräftas vilken biljett-typ och sittplats man vill ha, samt kostnaden på
tågbiljetten.

4. Man får en översikt över beställningen. 
5. Betalning. 
6. Bekräfta köp.
7. Kvitto. 

Flygbiljett

www.sas.se

1. Först söker man biljetter utifrån destination, biljett-typ, avgångs- och 
ankomstdatum och antal resenärer.

2. Därefter får man en översikt på olika avgångar och priser på flygbiljetter. 
3. Här ska man skriva in sin personliga information, och vilken typ av biljett man vill 

ha (e-biljett/pappersbiljett). Observera att det kostar 100kr extra om man vill ha
biljetten i pappersform.

4. Betala och bekräfta. 
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Bilaga 2. 

Förstudie -E-post till olika företag.

Här nedan är de frågor vi ställde:

Varför bokar de flesta via internet än telefonen?

Har biljett bokning över internet ökat jämfört med traditionell telefonbokning?

I sådana fall, hur ser statistiken ut på denna ökning?

Hej Carolyn,

Det stämmer att fler bokar via Internet än via call center hos oss. Vi ger inte ut exakta 
siffror men det är ungefär dubbelt så många som använder Internet jämfört med call center, 
medan det för tre år sedan var ungefär lika mycket via bägge kanalerna. 

Skälen till varför man använder Internet varierar, men de flesta verkar tycka att det är ett 
bekvämare sätt eftersom man då först kan läsa om de olika evenemangen innan man bokar. 

Med vänlig hälsning, Patrick von Schenck 

Försäljnings- och Marknadschef, BiljettDirekt Ticnet AB 

Hej Carolyn!

Här kommer svaren på dina frågor. Hoppas de kan hjälpa dig på vägen. 

1. Varför bokar de flesta via internet än telefonen?

Det finns flera olika anledningar till varför man hellre bokar via internet 
än via telefon. 

Priset är en stor anledning. Då vi kan erbjuda lägre priser på internet men
låga serviceavgifter väljer vissa att boka på SAS hemsida.
En annan anledning är tillgängligheten (24h). Man kan själv, när man
vill/har tid boka sin biljett eller hitta den information man söker. 

En tredje faktor är att man slipper de köer som kan uppstå i telefon eller 
butik.

Fördelarna kunder ser med internet är att man kan göra det man vill i sin 
egen takt och det är inte alltid så att man vill ringa för att boka.

För SAS som företag är fördelarna att det först och främst är billigt och 
flexibelt att sälja biljetter via internet. Sedan kan en hemsida hantera 
fler kunder samtidigt än vad telefonförsäljningen kan. 

2. Har biljett bokning över internet ökat jämfört med telefonbokning?
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Här kommer siffror som beskriver hur utvecklingen ser ut på SAS. 

I januari 2004 sålde SAS hemsida 41,3% av vår egenförsäljning (med
egenförsäljning menar vi det vi själva säljer via telefonförsäljning,
internet m.m. Alltså Exklusive resebyråer utanför SAS). 

I juli 2004 hade 41,3% ökat till 51%. En ganska stor ökning på sex månader.

Under perioden januari - mars 2004 hade vi cirka 2 miljoner unika 
besökare/månad på hemsidan.

Under perioden januari - juni 2004 gjordes 100 000 bokningar/månad på 
hemsidan.

Under perioden januari - juli 2004 sålde hemsidan i snitt för 135 
miljoner/månad. Det är en ökning med 66% från samma period 2003. 

Lycka till med ditt arbete. Om du vill får du gärna höra av dig när du är 
klar. Det skulle vara kul att få ta del av uppsatsen. Den kan bli 
intressant.

Vänliga Hälsningar 

Mikael Jonsson 
Sales/Support Trainer 
Direct Sales
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Bilaga 3. 

Sammanställning av enkätsvar.

Andel,%
Kön Män 49

Kvinnor 51

Ålder Under 18 9
19-25 år 31
26-35 år 25
36-45 år 15
46-55 år 11
Över 56 år 9

Tillgång till Internet Hemma 93
Arbete 48
Skola 32
Annan plats 17
Ej tillgång 3

Användningsfrekvens av 
internet

Mer än 1 gång om dagen 77

1 gång om dagen 10
2 till 3 gånger 3
1 gång i veckan 6
1 gång i månaden 0
Använder ej Internet 4

Typ av Internetanvändning Informationssökning 87
E-post 84
Köpa varor och tjänster 52
Boka biljetter 69
Surfa 72
Annat 32
Använder ej Internet 4

Internetbokningar
Har bokat 79
Har inte bokat 21
Ej svarat 0
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Bilaga 4. 

Södertörns Högskola HT-04
Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design

Enkät om bokning av biljetter över internet. 

Fråga 1 
Är du... 
 Man  Kvinna 

Din ålder? 
under 18 år  mellan 19-25 år  mellan 26-35 år 
mellan 36-45 år  mellan 46-55 år  56 år och mer

Fråga 2 
Har du tillgång till internet?
(sätt kryss för det eller de alternativ som stämmer för dig)

Ja:
hemma på arbetet i skolan på annan plats 

Nej

Fråga 3 
Hur ofta använder Du internet? 
 Mer än en gång om dagen  En gång om dagen 2-3 gånger i veckan 
 En gång i veckan  En gång i månaden  Jag använder inte 

internet

Fråga 4 
Jag använder internet till följande... 
(sätt kryss för det eller de alternativ som stämmer för dig)
 Informationssökning
 Skicka e-mail
 Köpa varor/tjänster 
 Boka biljetter (biobiljetter, resor, evenemang)
 Surfa för nöjes skull 
 Annat.............................. 
 Jag använder inte internet 

Fråga 5 
Har Du någon gång bokat biljetter över internet? 
(sätt kryss för det eller de alternativ som stämmer för dig)

Ja Nej

Om ja, vilken typ av biljetter har Du bokat?
 resebiljett
 biobiljett 
 biljett till kulturevenemang
 biljett till sportevenemang
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 Annan................................. 
Om nej, skulle du tänka dig att boka biljetter i framtiden?
Ja  Nej 

Fråga 6 
En anledning till att jag skulle boka biljetter över internet är att 
(Markera med ett kryss hur Du ställer dig till påståendet)

Instämmer inte alls         Instämmer helt 
 1  2  3   4  5 

Det är lätt att hitta information
Det är tidsbesparande
Jag kan få ett lägre pris (resor)
Det är bekvämt och tillgängligt
Jag slipper sitta i telefonkö
Jag tycker det är nytt och spännande
Det är lätt att jämföra olika erbjudanden
Jag känner mig säker inför betalningar
Jag har möjlighet att ställa frågor
Annat..................................

Fråga 7 
Biljettens prisnivå är avgörande för om jag ska boka över internet
(Markera med ett kryss hur Du ställer dig till påståendet)

Instämmer inte alls Instämmer helt 

Fråga 8 
Jag skulle boka även om det fanns ett krav på att lämna ut personligt information
(namn, adress, telefonnummer, födelsedata).

Instämmer inte alls Instämmer helt 

Fråga 9 
För att jag skall känna mig säker då jag bokar min biljett över internet behöver jag få en 
bekräftelse på min beställning. 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

Fråga 10 
Jag kan tänka mig att boka min biljett över internet även om jag fick en extra avgift på min
bokning (biobiljett). 
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 Instämmer inte alls   Instämmer helt 
                                 

Fråga 11 
För att boka min biljett över internet behöver jag känna tillit eller kännedom för företaget 
jag bokar av. 

 Instämmer inte alls   Instämmer helt 
                                        

Fråga 12 
Jag kan tänka mig att boka dessa biljetter över internet... 
(sätt kryss för det eller de alternativ som stämmer för dig) 

 resebiljett 
 biobiljett 
 biljett till kulturevenemang 
 biljett till sportevenemang 
 Annan................................. 
 Jag kan inte tänka mig att boka biljetter över internet 

Tack för din medverkan! 

Carolyn & Lessly 




