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Sammanfattning 

 
I och med internets utveckling har även e-handeln utvecklats och är idag en stor del av 

handeln. Denna studies syfte är att genom en enkätundersökning ta reda på hur 

konsumenterna i dagens samhälle handlar på internet och i fysiska butiker i Sverige. 

Dessutom belyser denna uppsats huruvida deras köpbeteende skiljer sig beroende på ålder och 

kön. Vi undersöker dessutom hur konsumenterna ser på risker, pris och service när de ska 

köpa kläder baserat på deras ålder och kön. För att kunna analysera och komma fram till en 

slutsats har vi använt oss av tidigare forskning och teorier för att knyta samman till det 

resultat vi har fått genom undersökningen. 

  

Slutsatsen i denna studie visar att det framförallt är unga konsumenter i mellan åldrarna 16-35 

som handlar kläder på Internet idag samt att de har en mer öppen och tolerant syn på e-

handeln än vad äldre konsumenter har, vilket vi tror beror på att de är har växt upp i takt med 

att internet och e-handeln har utvecklats. Studien visar även att kvinnor handlar mer kläder på 

internet än vad män gör, vilket skiljer sig från vad tidigare forskning visar. 

 

 Nyckelord: Köpbeteende, kläder, e-handel, service, priskänslighet, risk, ålder, kön. 
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Abstract 
  

The development of the Internet has led to a big expansion of the e-commerce, which is a 

major part of the commerce in general in today’s society and it is common that consumers 

decide to buy their clothes online. The purpose of this survey-based study is to find out how 

Swedish consumers purchase clothes in today’s society. In addition, this study highlights 

whether the consumers purchasing behavior differs depending on their age and gender. This 

study also examines how the consumers percieve the risks, price and service online and 

whether their opinion changes depending on age and gender or not.  

 

The conclusion made from this study is that it’s generally young consumers in the age 

between 16-35 that buy their clothes online and that they have a more open and tolerant mind 

towards e-commerce compared to the older consumers. The reason younger consumers are 

more used to e-commerce may be the fact that they grew up in a time when technology 

developed rapidly and Internet was commonly used. The study also reveals that women are 

more likely to shop online than men are, which is the opposite of what earlier studies have 

shown. 

  

Key words: Consumer behavior, clothes, e-commerce, service, price sensitivity, risk, age, 

gender. 
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1. Problembakgrund 

 

När e-handeln var något nytt och endast bestod av en liten del av den totala detaljhandeln, var 

e-handeln ändå det snabbast växande segmentet inom branschen (Chain Store Age, 1999). 

Redan i tidigare studier hävdade forskare att e-handeln hotar traditionella butiker (Alba et al., 

1997; Burke, 1997, Maj & Greyser, 1989). Övergången från fysiska butiker till icke fysiska 

innebar en stor förändring i detaljhandelns utveckling för både konsumenter och 

återförsäljare. Ur ett konsumentperspektiv förändrades inköpsmetoderna när e-handeln kom. 

Konsumenterna kunde då handla på ett annat sätt än i traditionella butiker och e-handel 

lockade, särskilt för en konsument som ville spara tid (Gehrt et al., 1996; Maj & Greyser, 

1989). Trots denna utveckling av e-handeln och konkurrenstrycket från onlinebutiker visar 

forskning att det är vanligt att många konsumenter fönstershoppar på internet, det vill säga att 

de kollar ut varor på internet med tanken att de sedan ska köpa produkterna i en fysisk butik 

(Forsythe & Shi, 2003).  

 

Fölster (2000) undersökte under våren 2000 att det redan då fanns cirka 250 stycken rena e-

handelsföretag som sålde direkt till konsumenter, samtidigt som minst 7 000 detaljhandels-

företag hade utökat med försäljning på nätet. Vilket då motsvarade cirka 13 procent av den 

totala andelen detaljhandelsföretag och mer än hälften av dem ansåg att det var lönsamt att 

upprätthålla försäljning på nätet. När företag använde sig av e-handeln var störst fokus att på 

ett billigare sätt marknadsföra sina produkter, vilket stora företag som exempelvis H&M såg 

som ett bra sätt att utnyttja internet på. Fölster (2000) insåg dock att med internet och 

försäljning inom e-handeln tillkommer även mer konkurrens då konsumenterna lättare även 

når utländska handelsföretag. Han spekulerade redan då att gränsen mellan e-handeln och den 

traditionella handeln kommer succesivt försvinna. 

 

Slutligen påstår Fölster (2000) att e-handeln redan är en del av den traditionella handeln och i 

framtiden kommer nätet att vara en självklarhet för att ha en fungerande handel. Främst då 

vissa butiker redan har som service att hjälpa sina kunder om det behövs att beställa från ett 

större sortiment från nätet och i USA köper redan många e-handelsföretag upp traditionella 

butiker och använder dem istället som ”show-rooms” för sina produkter på nätet. Det finns 

även nätbutiker som redan nu har börjat komma upp i samma nivå som vanliga butiker genom 
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att implementera riktig säljpersonal genom en liten ruta på datorskärmen så konsumenten inte 

mister personligservice, som kan vara avgörande för en god service. 

 

En viktig skillnad mellan online- och offlinemarknaden är de egenskaper som finns gällande 

vilken information som kan tas emot. Sökkostnader är normalt lägre på nätet än offline, vilket 

ökar åtkomsten för information om produkter på nätet. Detta har en stor betydelse för 

konsumenten då information som är lättare att söka kommer att bli mer tillgänglig och därmed 

ha en större inverkan på den totala produktutvärderingen (Degeratu, Rangaswamy & Wu, 

2000).  

 

I och med de innovationer som kom med e-handeln ökade konkurrenstrycket på butiker inom 

detaljhandeln (Dholakia, 2002). Sedan dess har teknologin ständigt utvecklats och i sin tur har 

även den digitaliserade handeln utvecklats och en stor del av dagens handel består av e-handel 

(PostNord, 2015). I och med att internet blir allt mer vanligt, ökar även handeln över internet, 

särskilt i länder där marknadsföringen är välutvecklad. Konsumenter kan nu shoppa när som 

helst, var som helst och få tillgång till produkter som inte finns tillgängliga i deras närhet. 

Man handlar inte bara genom datorn numera, utan även genom surfplattor och telefoner (Kau, 

Tang & Ghose, 2003). 

 

Rapporten från PostNord (2015) visar att 74 procent av konsumenterna handlar varor via 

internet. Rapporten visar även att e-handeln med varor fortsätter att öka och under det första 

kvartalet 2015 ökade e-handeln med 19 procent jämfört med år 2014. I dagens handel är det 

vanligt att konsumenter handlar sina kläder via internet, rapporten från PostNord visar att 

klädhandeln via internet ökade med 9 procent under 2015. Det har blivit allt mer vanligt då 

internet ständigt finns tillgängligt och det är lätt för konsumenten att handla genom datorn, 

mobilen eller surfplattan (Kau, Tang & Ghose, 2003). 

 

Nu för tiden har de flesta klädföretag både internetbutiker och fysiska butiker, och i och med 

att konsumenternas köpbeteende har förändrats (PostNord, 2015) vill vi undersöka 

konsumenters köpbeteende och syn på pris, service och risker i fysiska butiker och online. Vi 

vill studera detta utifrån konsumenternas kön och ålder och se om det finns likheter och 

skillnader. Tidigare forskning inom ämnet berör den ökade e-handeln och hur 

konsumenternas köpbeteende har förändrats (Gehrt et al, 1996;. Maj & Greyser, 1989). När 

det gäller skillnaden mellan köpbeteendet mellan kvinnor och män skriver forskarna Yang 
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och Lester (2006) att det finns skillnader i köpbeteendet hos de olika könen. Forskarna hävdar 

att kvinnor tenderar att påverkas av fler faktorer än män när det gäller internetshopping, då 

psykologiska faktorer påverkar kvinnorna om deras köpbeslut. Annan forskning som visar på 

skillnader mellan könens köpbeteende på internet är studien av forskarna Lian och Yen 

(2014). Studien visar att män har högre drift att handla på internet och inte upplever lika 

många hinder som kvinnor. Dessa studier stämmer överens med studien av forskaren Hasan 

(2010) som i sin studie visar att mäns köpbeteende och attityd till internetshopping är mer 

positiv jämfört med kvinnor. Hasan (2010) hävdar att kvinnor inte är lika intresserade av e-

handel som män är, att kvinnor hellre handlar traditionellt i fysiska butiker. När det gäller 

konsumenternas olika köpbeteende utifrån faktorerna ålder finns det forskning som visar att 

konsumenters köpbeteende skiljer sig åt beroende på vilken generation de tillhör (Evans, 

Jamal & Foxall, 2006). Studien gjord av Lian och Yen (2014) visar att yngre konsumenter har 

lägre hinder när det gäller att handla online jämfört med äldre konsumenter, en annan studie 

av forskarna Hernández, Jiménez och Martín (2011) visar dock att även äldre personer är 

aktiva användare av e-handeln. Forskarna hävdar att så länge äldre konsumenter har blivit 

bekanta med e-handeln och har gjort flera transaktioner, skiljer sig inte deras attityder eller 

köpbeteende på internet från andra konsumenter i andra åldrar.  

 

 

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 

 

Utifrån den tidigare problembakgrunden om köpbeteende mellan kön och ålder har vi hittat en 

lucka i forskningen när det gäller hur konsumenternas köpbeteende skiljer sig både online och 

i fysiska butiker utifrån faktorerna kön och ålder. Det framgår att kvinnor ser en större risk 

med att handla på internet och handlar hellre traditionellt (Yang & Lester, 2006.; Lian & Yen 

(2014).; Hasan (2010). Ovan nämnda forskning är det vi hittat inom området men vi anser 

ändå att det finns mer att forska om när det gäller hur köpbeteendet skiljer sig mellan könen 

då tidigare forskning har forskat om generella köp på internet. Vi vill fokusera på klädköp och 

utifrån den litteraturgenomgången vi har gjort framgår det att sådan forskning inte finns. Vi 

har heller inte hittat mycket forskning när det gäller hur köpbeteendet skiljer sig beroende på 

konsumenternas ålder, det vi har hittat om olika köpbeteenden bland olika åldrar återfinns i 

Evans et al. (2006) som pratar om olika generationer, Lian och Yen (2014) som menar att 

yngre handlar mer än äldre och Hernández et al. (2011) som menar att det inte finns några 
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större skillnader. Dessa tidigare studier fokuserar inte heller på klädköp utan om generella köp 

överlag. Utifrån detta kan vi se att det saknas forskning inom området hur köpbeteendet 

gällande klädköp skiljer sig utifrån dessa faktorer, vi ser även att det helt saknas forskning om 

konsumenternas syn på service, risk och priskänslighet online och i fysiska butiker. Detta kan 

vi se då vi inte får några sökträffar inom detta område. Den tidigare forskning tar framförallt 

upp skillnaderna mellan könen och skriver om deras köpbeteende i helhet. Utifrån denna 

litteraturgranskning kan vi alltså se att det finns en lucka i forskningen inom just detta 

område, vilket påverkar företag som har eller vill starta upp en klädbutik i någon av 

kanalerna. Det är viktigt för företag inom klädbranschen att veta vilka faktorer som påverkar 

om konsumenterna väljer att handla från fysiska butiker eller online, då det underlättar för 

företagen att kunna marknadsföra sig utifrån dessa faktorer. Detta leder i sin tur till att företag 

kan locka så många kunder som möjligt utifrån den målgrupp företaget riktar sig åt.  

 

Därför vill närmare studera konsumenternas köpbeteenden online och i fysiska butiker samt 

se hur deras syn på service, risk och pris skiljer sig utifrån faktorerna kön och ålder. 

Innebörden av köpbeteende i denna undersökning är hur konsumenterna handlar på internet 

och i fysiska butiker, till exempel var de handlar, varför och hur ofta. Eftersom klädbranschen 

just nu är den störst växande branschen inom e-handeln anser vi att detta är relevant att forska 

inom och vi tror att våra resultat om konsumenternas eventuella olikheter/likheter inom detta 

område kan hjälpa marknadsförare och företag inom klädbranschen att nå en större framgång. 

Utifrån denna litteraturgenomgång och saknad av forskning inom området har vi kommit fram 

till följande två problemformuleringar: 

 

1. Hur skiljer sig konsumenternas köpbeteende åt gällande att köpa kläder online och i fysisk 

butik utifrån faktorerna kön och ålder? 

2. Hur skiljer sig konsumenternas syn på risk, service och priskänslighet online och i fysiska 

butiker utifrån faktorerna kön och ålder?  
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1.3 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur konsumenter handlar i och med den 

växande e-handeln inom klädbranschen. Vi vill undersöka konsumenternas köpbeteende och 

syn på service, risk och priskänslighet på internet och i fysiska butiker. Vi vill undersöka dessa 

faktorer utifrån konsumenternas kön och ålder och se om det finns några likheter eller skillnader 

utifrån dessa faktorer. Detta examensarbete kommer huvudsakligen bidra med 

rekommendationer till företag inom klädbranschen som har både fysisk och nätbaserad handel, 

eller är intresserade att starta upp något av dem som en extra säljplattform. 

 

 

1.4 Avgränsning 

 

1.4.1 Industri 

Vi har valt oss att avgränsa oss till Sveriges detaljhandel med inriktning på kläder. Vi valde 

inriktningen kläder på grund av att vi såg att den branschen ständigt ökar och att e-handeln 

inom kläder har, efter den forskning vi läst, utvecklats kraftigt de senaste åren.  

 

1.4.2 Perspektiv  

Det perspektiv vi valt att utgå ifrån i detta arbete är att kolla närmre på konsumenternas olika 

köpbeteende utifrån faktorer som ålder och kön. Vi valde att dela in respondenterna enbart 

efter kön och ålder på grund av den tidsram vi har för denna studie, en begränsning som då 

tillkom var att andra faktorer som påverkar ett köpbeteende inte diskuteras och därmed inte 

framkommer som en bidragande faktor till resultatet. Exempel på andra faktorer som kan 

påverka konsumenters köpbeteende kan exempelvis vara inkomst, boende och civilstånd. 

Dessa faktorer kan exempelvis ha en stor påverkan på hur priskänsliga konsumenterna är och 

huruvida de väljer att handla kläder på internet eller inte, vilket betyder att vi hade kunnat se 

ytterligare samband mellan vad som påverkar olika konsumenters köpbeteende. Vi valde dock 

som sagt att utgå ifrån kön och ålder för att kunna begränsa arbetet så mycket som möjligt för 

att kunna få svar på våra frågeställningar och hinna se ett samband mellan de faktorerna.  

 

Gällande faktorn kön inser vi att även detta kan vara problematiskt för resultatet i denna 

studie, i vår enkät har vi avgränsat våra alternativ gällande könsidentiteter, de kön vi utgår 

ifrån i vår studie är man och kvinna. Även om vi är medvetna om att personer kan identifiera 
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sig som något annat eller ha en annan könsidentitet valde vi att fokusera på män och kvinnor 

för att avgränsa oss och hålla oss inom ramen för den tid och de resurser vi har till denna 

studie. 

 

 

1.4.3 Tid och resurser  

Med tanke på att vår undersökning är enkätbaserad måste vi, på grund av tids- och resursbrist 

avgränsa hur många respondenter vi kan ha i vårt arbete och även var vi skickar ut vår enkät. 

Vi valde att skicka ut vår enkät via Facebook för att få så många respondenter som möjligt att 

svara på kortare tid. Vi har valt att avgränsa oss till 218 stycken respondenter, vilket vi anser 

är ett bra antal respondenter då vi kan se ett överblickande samband samtidigt som vi hinner 

bearbeta svaren. Samtidigt är vi är medvetna om att en stor del konsumenter faller bort då vi 

väljer oss att enbart använda oss av Facebook, vilket kan vara en förklaring till hur 

uppdelningen mellan respondenterna ser ut i denna studie. En annan stor begränsning med att 

vi använder oss av en enkätundersökning är att vi lätt missar de respondenter som har 

svårigheter att läsa eller uttrycka sig i skrift samt de som inte behärskar det svenska språket. 

Vi är också begränsade då vi inte kan ställa alltför komplicerade frågor i enkäten och har 

dessutom ingen chans att ställa följdfrågor eller ge respondenterna möjlighet att fråga oss om 

de inte förstår frågan.  

 

 

  



13 
 

2. Metod 

 

“I genomförandet av en vetenskaplig undersökning behövs en metod som kopplar samman 

forskningsfrågorna med de teoretiska utgångspunkterna och det empiriska material som 

används. Metoden är central av flera skäl. Den lägger grunden för att forskningsarbetet ska 

kunna genomföras på ett systematiskt, strukturerat och genomtänkt sätt.” 

-Lind, 2014, s. 115 

 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

 

I vetenskapliga undersökningar utgår man från olika vetenskapsteoretiska synsätt. Dessa 

synsätt har betydelse för de metoder man utgår från i en undersökning, det finns två olika 

metoder; kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. I en kvalitativ forskningsansats är de 

beskrivningar som görs beroende av undersökningens utgångspunkter, kunskap utvecklas 

genom att man gör teoretiska tolkningar av de fenomen som studeras (Lind, 2014). 

 

Alvehus (2013) hävdar, precis som Lind (2014), att den kvalitativa forskningen handlar mer 

om att tolka än den kvantitativa forskningen gör. Därmed ska ambitionerna som författaren 

har för sin studie vara mer i fokus än själva metodtekniken. Även om studien innehåller 

intervjuer eller observationer är det inte själva användningen som är det viktiga, utan det 

viktiga är vilken typ av forskning man vill bidra med när det kommer till kvalitativ forskning. 

Begreppet kvalitativ metod ses ofta som en svagare version av det kvantitativa begreppet. Det 

betyder dock inte att det kvantitativa elementet är helt frånvarande när det kommer till fokus 

på det kvalitativa (Alvehus 2013).  

 

En kvantitativ forskningsansats påverkar möjligheterna att säkerställa empiriska samband och 

att generalisera utifrån det underlag som används. Kunskap utvecklas genom att pröva 

hypoteser som finns i undersökningens teoretiska referensramar, därför krävs ett stabilt 

dataunderlag, där frågor om det empiriska underlagets representativitet är viktiga (Lind, 

2014). Alvehus (2013) hävdar att en kvantitativ metod har betydelse när man ska undersöka 

huruvida fenomen är vanligt förekommande eller inte. Han påstår att det är intressant om 

samma typ av beteenden i olika sammanhang är återkommande, då det visar att det inte 

handlar om att det har råkat bli på ett visst sätt en viss gång. När det gäller kvantitativa 
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metoder lämpar de sig bäst när man är intresserad av att mäta bredden på ett valt område och 

även när flera olika områden behöver täckas in i undersökningen (Eliasson, 2010).  

 

 

2.2 Val av metod 

 

I denna studie vill vi få en bredare och mer generell syn på hur konsumenterna handlar och 

har därför valt att utgå från en kvantitativ forskningsansats då det är bäst lämpat för detta 

arbete. Med en kvantitativ metod kan vi tillämpa teorin med praktik för att förklara och se om 

det går att påvisa samband, vilket visar på att vi valt rätt metod då vi vill hitta ett samband 

mellan vilka som handlar i de fysiska klädbutikerna och vilka som väljer internet beroende på 

kön och ålder. Genom en kvantitativ metod får vi även information genom siffor (Svensson, 

2015), vilket kan vara lätt att analysera via datorprogram och därmed underlättar vår 

analysprocess utifrån den begränsade tidsramen vi har. Även Lind (2014) hävdar att en 

kvantitativ data är, som tidigare nämnt, standardiserad och därmed lätta att jämföra och visa 

resultat i numerisk form.  

 

I en kvantitativ datainsamling är det viktigt att få information från många respondenter, vilket 

är syftet med denna studie. Då vi vill få en generell syn på konsumenternas köpbeteende anser 

vi att, utifrån tidigare teorier, att det är bra att använda oss av många respondenter. Utifrån 

denna fakta om de kvantitativa och kvalitativa metoderna kan vi se att en kvantitativ 

forskningsansats passar till vår studie och våra förutsättningar. 

 

 

2.3 Val av datainsamling 

 

2.3.1  Litteraturinsamling 

För att kunna utföra vår studie har vi genomgått en grundlig litteratursökning, för att på så vis 

få tidigare forskning som grund till vår studie. Vi använt oss av en rad vetenskapliga artiklar 

med olika teorier som underlag att utgå ifrån. För att hitta vetenskapliga artiklar har vi främst 

använt oss av plattformar som Google Scholar och WorldCat Local. Enligt oss är dessa 

databaser lättanvända och ger bra sökningar, för att underlätta sökandet av artiklar har vi 

använt oss av huvudord som consumer behavior, clothes, e-commerce, service, price 
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sensitivity, risk, age och gender. Vi använde oss av engelska sökord och studier då det fanns 

fler relevanta engelska studier till vår undersökning.  

 

När vi har sökt efter artiklar har vi valt att inte använda oss av artiklar som är skrivna tidigare 

än år 2000 med några få undantag då vi anser att informationen i de äldre artiklarna vi har 

med fortfarande är relevanta till vår studie. Utöver de undantag vi gjorde anser vi att det har 

hänt så pass mycket inom utvecklingen av internet och e-handeln att vi inte kan använda oss 

av äldre artiklar, då informationen inte är relevant eller ens användbar längre. Övriga artiklar 

har valts utifrån relevans, vilket år de publicerades och hur väl refererade de har varit på 

databaserna. Vi anser att Google Scholar och WorldCat Local har varit bra verktyg för 

litteratursökningen då de är trovärdiga och pålitliga sökmotorer och har underlättat i det 

källkritiska arbetet. De artiklar vi har använt oss av har varit refererade till flera gånger av 

andra studier, vilket även påvisar deras trovärdighet.  

 

Vi har även använt oss av relevant litteratur som teoretisk grund för detta arbete. För att samla 

in teorier om konsumentbeteende har vi använt oss av böckerna Marknadsföring i butik 

(Nordfält, 2007), Konsumentbeteende (Evans et al., 2006) och Motivation and personality 

(Maslow, 1954). För att få mer kunskap om de olika tillvägagångssätten för att kunna välja 

vilken forskningsansats vi ska utgå ifrån har vi tagit hjälp av litteratur om båda 

tillvägagångssätten. Vi började läsa om kvalitativa metoder och använde oss då av följande 

böcker; Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (Alvehus, 2013), Att analysera 

kvalitativt material (Rennstam & Wästerfors, 2011) och Att fånga Nätet – kvalitativa metoder 

för Internetforskning (Svenningsson & Lövheim, 2003). Till slut valde vi att utgå från en 

kvantitativ forskningsansats och använde oss då av följande litteratur som hjälpmedel; 

Kvantitativ metod från början (Eliasson, 2010), Enkäten i praktikten – en handbok i 

enkätmetodik (Eljertsson, 2015) och Vidga vetandet: En introduktion till 

samhällsvetenskaplig forskning (Lind, 2014). Litteraturen har dels bestått av tidigare 

kurslitteratur från Högskolan i Skövde och annan relevant litteratur har hittats genom 

biblioteket vid Högskolan i Skövde.  

 

2.3.2 Enkäter 

Enkätundersökningar är en metod som används för att undersöka ett större antal individer 

(Ejlertsson, 2005). Oftast kan man inte undersöka en hel population, därför gör forskaren ett 

urval och utifrån detta drar slutsatser som gäller för hela populationen. Undersökningarna har 
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ofta syfte att skapa förutsättningar för att få kunskap om det undersökta fenomenets 

utbredning bland dem som ska undersökas, en av de viktigaste delarna i dessa undersökningar 

är därför hur de individer som ska undersökas väljs ut (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist, 

2003). Den nackdelen som finns med att använda sig av enkäter är risken att inte få tillräckligt 

med svar, då enkäter, till skillnad från intervjuer saknar direkt mänsklig kontakt. En annan 

nackdel gällande enkäter är att det lättare kan uppstå missförstånd för personen som svarar än 

vid andra sorters undersökningar (Eliasson, 2010).   

 

Att skicka ut enkäter och frågeformulär via nätbaserade former är inte ovanligt och ökar 

chansen att fler personer deltar, vilket är positivt då det är viktigt att använda sig av sätt som 

ger så många svar som möjligt inom den relevanta ramen för arbetet (Eliasson, 2010). Efter 

utvecklingen av internet har det blivit mer intressant att göra enkätundersökningar via datorn, 

framförallt skickas enkäter via e-post och läggs ut på hemsidor (Hojsgaard, 1999; Bradley, 

1999a, ref i Sveningsson et al., 2003). Det finns många fördelar med internet när det gäller att 

skicka ut enkäter, man slipper skicka via brev eller ge dem personligt. Tekniken leder till att 

det går snabbare att både skicka ut enkäterna och att få svar på dem. Materialet som samlas in 

kan sedan direkt analyseras genom analysprogram på datorn. Detta underlättar för forskare 

och studenter som har begränsad tillgång och tid att ändå kunna genomföra intressanta 

kvantitativa studier (Sveningsson et al., 2003). En annan fördel med att använda sig av 

enkäter är att svaren redan under enkätens gång lättare går att koda, vilket underlättar 

sammanställningen och bearbetningen av svaren (Lind, 2014). 

 

För att få en så bred syn som möjligt på konsumenters köpbeteende har vi valt att använda oss 

av enkäter. Vi anser att en enkätundersökning passar bäst till denna studie i och med en tids- 

och resursram vi har. Med hjälp av en enkätundersökning kan vi få mesta möjliga information 

från de olika åldrarna och könen. Det är även lättare att kunna sammanställa resultatet och se 

ett större samband genom enkäter än med andra metoder när man vill undersöka ett område 

som det vi valt. Enkäterna är utformade med hjälp av Google Forms och det smidigaste sättet 

att skicka ut enkäterna var därför elektroniskt, i detta fall via hemsidan Facebook, där det är 

lätt att dela ut enkäterna till så många som möjligt. Varför vi valde just Google Forms var 

efter att vi jämfört olika sidor som erbjöd gratis enkäter var Google Forms den enda sidan 

som gav oss möjlighet att välja ett fritt antal frågor, både med svarsalternativ och med fritext, 

vilket vi anser är viktigt för att få så ut så mycket information som möjligt. Google Forms var 

även den sidan som vi ansåg var lättast för svarspersonerna att använda då vi inte ville att 
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teknologin skulle hindra någon respondent att utföra enkäten på ett smidigt och lättsamt sätt. 

Dessutom erbjöd Google Forms en egen samanställning av enkätens resultat vilket gjorde det 

lättare för oss att få en överskådlig bild av hur resultatet såg ut innan vi själva sammanställde 

enkäterna. Vid val av kanal att skicka ut enkäten på valde vi Facebook på grund av att vi båda 

redan är aktiva på den plattformen och har därmed en stor kontaktkrets med olika kön och 

åldrar. Att vi valde Facebook var också på grund av hemsidans lätta hjälpmedel att dela 

information mellan användare vilket gjorde så vår enkät kunde nå ut ännu längre än till de 

närmsta personerna i vår relationskrets. Vi ansåg att detta kan hjälpa oss att få in fler 

respondenter till undersökningen och därmed en större variation på svaren, vilket i sin tur kan 

öka vår trovärdighet i studien. 

 

 

2.3.3 Utveckling av enkäten 

Valet av att använda enkät var också för att det sättet att samla in data är lättare att 

standardisera (Lind, 2014). Detta innebär att vi som skapar enkäten kan standardisera vilka 

frågor som ska finnas med och även vilka svarsalternativ respondenterna ska få. Vi valde även 

att ta med svarsalternativ som var öppna vilket betyder att respondenten får möjlighet att 

skriva fria svar på vissa av frågorna.  

 

Enkäten innehåller 16 frågor då vi anser att det är en rimlig mängd frågor i en 

enkätundersökning, det tar inte allt för lång tid för respondenterna att svara på och tiden blir 

därför inget stort hinder för konsumenterna när de ska svara. En tumregel när man ska välja 

antal frågor till sin enkät är att respondenterna ska kunna fylla i alla på cirka 30 minuter vilket 

motsvarar cirka 40 frågor (Ejlertsson, 2005). I förhållande till denna tumregel har vi ett bra 

antal frågor för att respondenterna ska vilja svara, att vi har färre än cirka 40 frågor beror även 

på att vi ville att så många respondenter som möjligt ska vilja svara på enkäten och det faktum 

att vi har flera frågor där respondenterna kan svara fritt. Vi valde att både använda oss av 

frågor med redan utsatta svarsalternativ och frågor där respondenten kan svara med fritext.  

 

Vi valde att utföra enkäten på ett standardiserat sätt vilket innebär att alla respondenter som 

svarade fick samma frågor, vi ändrade alltså inga frågor efter ålder eller kön vilket innebär att 

enkäten blev lättare att tolka när vi skulle sammanställa all data. Vi vill även eliminera den så 

kallade intervjueffekten som Ejlertsson (2005) tar upp, vilket betyder att respondenten vid en 
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intervju i större eller mindre utsträckning blir påverkad av intervjuarens sätt att ställa frågor 

och följdfrågor. Detta kan i sin tur påverka trovärdigheten på den information intervjun 

samlar ihop. I och med att vi använder oss av en enkätundersökning kan respondenterna i lugn 

och ro svara utan att vi har chans att påverka mer än via själva frågorna och svarsalternativen. 

Vi valde att starta enkäten med en fråga om kön och en fråga om ålder då det är de två 

huvudfaktorerna i vårt arbete. Åldersgrupperna är breda men vi valde att dela upp dem på det 

sättet då de tillhör samma generation eller närliggande generationer. I och med vår 

begränsning valde vi att ha breda åldersgrupper för att få en så generell syn som möjligt. Den 

yngsta åldersgruppen i vår enkät är 16-35 år. Anledningen till att yngsta åldern är 16 år och 

inte 18 år (myndig ålder) beror på att en person får, enligt föräldrabalken (SFS 1949:381), 

ingå avtal vid 16 år om hon tjänat ihop pengarna själv eller får godkänt av sina föräldrar att 

ingå avtal.  

 

Av de 16 frågor enkäten består av har vi valt att ha 10 av dem som standardiserade 

flervalsfrågor (två stycken är bakgrundsfrågor som kön och ålder) medan resterande sex 

frågor ger möjlighet till fritext och chansen för respondenten att ge exempel sin köpprocess. 

Enkätens layout valde vi att ha enkel med tydlig text så att enkäten blev lättöverskådlig. Vi 

fokuserade på att vara tydliga i våra frågor för att respondenterna skulle förstå frågorna i så 

stor utsträckning som möjligt och förhoppningsvis ge mer noggranna och eftertänksamma 

svar, då enkäter som ser ologiska och ger oseriöst första intryck inte tas på samma allvar av 

respondenterna (Ejlertsson, 2005). I enkäten har vi med generella frågor som rör 

konsumenternas köpbeteende som exempelvis vad som är viktigt för respondenten när denne 

handlar kläder för att djupare kunna jämföra mellan de olika respondenterna. Andra frågor har 

vi delat in i olika kategorier för att kunna samla in rätt data till de utvalda områdena: service, 

priskänslighet och risk. Information från enkäterna och omvandlingen till diagram har skett 

via Word och Excel då vi anser att dessa är lätthanterande program och på rätt nivå för detta 

arbete. 
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2.4 Trovärdighet och brister 

 

En fördel med att vi skickar ut enkäter till konsumenter är att enkäterna kommer vara 

anonyma och innehålla redan formulerade frågor och svarsalternativ. Vi tror att det är mer 

troligt att konsumenterna kommer vara ärliga i sina svar när de är anonyma, till skillnad från 

när man gör närmare intervjuer med dem. Vissa frågor i enkäten är öppna frågor där 

respondenterna får svara fritt, vilket innebär att de kan svara ärligt utan att vara styrda av 

redan satta svarsalternativ. Detta medför att svaren kan anses vara mer trovärdiga, att vi får 

mer ärliga svar innebär också att resultatet kan anses vara mer pålitligt.  

 

2.4.1 Metodkritik 

Ett problem med fria svar som Ejlertsson (2005) nämner är att en stor del av respondenterna 

har svårt att få ner sina tankar som fritext och därmed avstår. Detta är ett faktum som måste 

beaktas vid sammanställning av resultat och slutsats då öppna frågor inte kan hanteras med 

samma säkerhet som de standardiserade frågorna (Ejlertsson, 2005). Detta är något vi har 

märkt och som är en svaghet i denna studie, då vi har sett att av de respondenter som svarade 

på vår enkät har inte alla svarat på de fria frågorna. Vi försökte motverka detta genom att ge 

egna exempel för de öppna frågorna men risken finns då att respondenterna blir påverkade av 

våra exempel och skriver det svaret som sitt eget eller något liknande. Detta kan innebära att 

respondenten inte ger det svar som denne annars kanske hade gett. 

 

Det är svårt att hitta en gräns när det gäller en enkätundersökning, man vill inte styra frågorna 

för mycket så att respondenterna påverkar men vill samtidigt ge exempel så att frågorna blir 

tydliga och lätta att svara på. Det finns tre olika steg man går igenom efter insamlat material, 

att sortera, reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2011). Det kan vara svårt att 

veta vad som är viktigt och vad som hänger ihop med vad. Alvehus (2013) menar att det 

teoretiska intresset och forskarens förståelse spelar roll i detta sammanhang, man sorterar efter 

ett visst syfte. I och med att vi vill ha med så många konsumenter som möjligt i vår 

undersökning är det viktigt för oss att sortera och hela tiden tänka på vad som är relevant till 

vårt arbete. Det går inte att presentera allt i empirin så vi måste göra vårt bästa för att ta fram 

det som är mest intressant och skriva mer detaljerat om det och kanske skriva mer 

övergripande om andra händelser. I och med att vi utgår från en kvantitativ forskningsansats 

är det viktigt för oss att tänka på att inte styra empirin för mycket mot det svar vi söker, då 

Alvehus (2013) hävdar att risken då blir att man reducerar materialet för mycket och 
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motsägelser försvinner. Detta är en risk som finns med att använda sig av 

enkätundersökningar men vi har försökt att ha detta i åtanke och inte styra respondenterna för 

mycket åt ett håll, utan vi har försökt att ha frågorna så neutrala som möjligt.  

 

Annan problematiken med vårt val av metod är kraven på att konsumenterna ska vara aktiva 

på internet och Facebook, då det är genom Facebook vi har skickat ut våra enkäter. Vi inser 

att detta innebär att majoriteten som svarar på enkäterna är yngre personer i åldrarna 16-35 år. 

Bortfallet som finns är de konsumenter som inte är aktiva på Facebook eftersom det är den 

plattformen vi väljer att utgå ifrån. Detta innebär att en stor grupp faller bort men det är tyvärr 

något vi får räkna med, med tanke på bristande tid och resurser. Vi har märkt att den grupp 

konsumenter som faller bort är de över 35 år, vilket vi tror kan bero på att det är de yngre 

konsumenterna som är mest aktiva på Facebook.  

 

I vår enkät är även majoriteten av respondenterna kvinnor, vi vet inte vad som ligger till grund 

för detta men vi är medvetna om dess påverkan på resultatet i denna studie. I och med att vi 

har en enkät till denna studie och inte kan styra över vad respondenterna svarar har det blivit 

ett bortfall på ca 10 procent, där vi har reducerat personer som svarar oseriöst eller inte svarar 

på frågor alls. I vår enkät har vi, som tidigare nämnt, även frågor med fritext som 

svarsalternativ och måste därför hantera dem på ett annat sätt än de standardiserade frågorna. 

Vi sammanställde de öppna frågorna genom att kategorisera svaren, vilket betyder att vi 

granskade svaren och delade in dem i olika kategorier för att kunna använda dem i diagram. 

Detta innebär dock att vissa svar faller bort om de inte passar ihop med något annat alternativ, 

att svaret hamnar i den kategori där det bäst passar in och eventuellt får en annan betydelse än 

vad respondenten menade vilket i sin tur kan påverka trovärdigheten.  

 

 

Vi är medvetna om att i och med att majoriteten av våra respondenter tillhör den yngre 

åldersgruppen 16-35 år och de flesta är kvinnor påverkar detta våra resultat drastiskt. Det var 

en liten siffra äldre deltagare i vår undersökning vilket inte ger en jämn fördelning och visar 

bara en liten tendens till deras köpbeteende. För att i större omfattning få mer trovärdigt 

resultat skulle det krävas en större undersökning där lika många respondenter deltar inom 

varje grupp. Det vi hade kunnat göra för att undvika detta hade varit att skicka ut enkäter via 

mail till specifika personer och åldersgrupper eller försökt använda oss av fler plattformar att 

skicka ut enkäten på. Anledningen till att vi inte kunde genomföra detta var på grund av tids- 



21 
 

och resursbristen men vi är medvetna om att detta är en svaghet i arbetet. Vi ville även utföra 

mindre intervjuer med personer från varje grupp men vi får lämna det till vidare forskning. 

 

 

3. Teoretisk referensram 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur konsumenter handlar och hur deras syn på 

service, risk och priskänslighet skiljer sig beroende på kön och ålder. För att kunna förstå 

detta på en djupare nivå måste man gå tillbaka till grunden, motivationsteorin förklarar 

människans grundläggande behov. De grundteorierna vi har valt att avgränsa oss till är 

teorierna om motivation, köpbeslut och köpprocessen då dessa teorier har en tydlig koppling 

till konsumenternas köpbeteende. Innebörden av köpbeteende i denna undersökning är hur 

konsumenterna handlar på internet och i fysiska butiker, till exempel var de handlar, varför 

och hur ofta. Teorin om motivation handlar om en människas grundliga behov och de val vi 

gör utifrån dessa behov. Detta kan kopplas ihop med teorin om köpbeslut då köpbeslut 

handlar om konsumenternas behov i förhållande till köpbeteende. Köpprocessen har en 

koppling till detta köpbeteende då köpprocessen startar med att ett behov uppstår och det sker 

en process från det att konsumenter känner ett behov tills att det sker ett köp och utvärdering 

av köpet. Alltså hänger dessa teorier ihop med varandra och förklarar på ett genomgående sätt 

varför och hur konsumenterna handlar. Dessutom ger dessa teorier oss den grundliga 

information som krävs för att kunna dra de slutsatser som söks utifrån frågeställningarna.  

 

 

3.1 Motivationsteorin 

 

Motivation är ett grundläggande begrepp gällande mänskligt beteende och kan beskrivas som 

en drivkraft som får människor att bete sig på ett visst sätt. Drivkraften framkallas av ett 

spänningstillstånd som är beroende av ett otillfredsställt behov som har gjort att personen inte 

är i ett psykologiskt jämviktstillstånd. Ett motivstyrt beteende leder till en aktivitet som är 

inriktad på att ett mål ska nås. Maslows behovshierarki är en av flera motivationsteorier som 

beskriver individers behov utifrån en behovstrappa (Figur 1). Trappan innebär att behov på en 

viss nivå måste vara åtminstone delvis tillfredsställda innan behov på en högre nivå kan bli 

viktiga för en individ. Längst ner på trappan finns de fysiologiska behoven, det vill säga de 

grundläggande behoven såsom mat, vatten, trygghet och tak över huvudet. När dessa behov är 
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tillfredsställda riktar sig individen åt uppfyllandet av mer avancerade behov som är 

psykologiska, som handlar om social acceptans och en positiv självbild och självkänsla. 

(Evans, Jamal & Foxall, 2006).  

 

Figur 1. Maslows Behovstrappa 

 

Kopplat till ämnet marknadsföring visar teorin tydligt att ett behov gäller mer än bara 

fysiologiska nödvändigheter. Det finns flera faktorer som styr konsumenters beteende, såsom 

social integration, lärande, trygghet, upplevd vikt av tillfredsställelse med mera. 

Marknadsförare kan använda sig av kunskapen om människors behov för att skapa ett behov av 

en vara eller tjänst hos konsumenten genom marknadsföring (Evans et al., 2006). 

 

 

3.1.2 Köpmotivation och köpbeslut 

Köpmotivation och köpbeslut är faktorer som är tätt sammankopplade. I ett köpsammanhang 

kan motivationen ses som drivkraften hos konsumenter som får dem att handla (Evans et al., 

2006). Det finns en del tidigare forskning om köpmotiv. En av de mer kända forskarna inom 

ämnet är Tauber (1972, ref i Evans et al., 2006) som beskriver konsumenters olika köpmotiv 

och utgår sina köpmotiv från att konsumenter styrs av sina personliga och sociala behov. De 

köpmotiv utifrån de personliga behoven som han beskriver är: 

 

-  Förströelse eller tidsfördriv, köpandets möjligheter när det gäller att undslippa vardagens 

rutiner. Som en slags rekreativ handling. 

-  Självbelöning, köpandets möjligheter att höja ett deprimerat tillstånd, konsumenterna kan 

köpa något när de känner sig nere. 
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-   Fysisk aktivitet, konsumenters behov att röra sig genom att gå omkring i aktiva butiker 

och gallerior, särskilt när de bor i stadsmiljö med omfattande trängsel, 

- Sensorisk stimulans, den egenskap detaljhandeln har att erbjuda konsumenter stimulering 

av deras sinnen, känna på varor, lyssna på musik och uppleva dofter. 

 

Vidare har Tauber (1972) arbetat med köpmotiv som grundar sig i konsumentens sociala 

behov: 

-   Sociala och kommunikativa motiv, köpandets möjlighet att träffa och prata med andra 

personer som har liknande intressen. 

- Närhet till likasinnade, konsumenters behov att möta individer som tillhör olika 

referensgrupper. 

-   Status och auktoritet, köpandets förmåga att ge konsumenterna möjlighet att få respekt 

och uppmärksamhet från andra. 

-  Nöjet av att handla, konsumenternas önskan om och förmåga att fatta kloka beslut genom 

att jämföra olika varors pris och kvalitet. 

Det finns andra forskare (Westbrook & Black, 1985) som har liknande teorier gällande 

konsumenters motiv till att köpa. Dessa forskare har tagit fram sju olika motiv till varför 

konsumenter handlar: 

-    Förväntad nytta, vilka fördelar kan produkterna man köper ge? 

-  Rollutförande (rollspelande), konsumenten vill identifiera sig med och utföra kulturellt 

föreskrivna roller 

-  Beslutsoptimering, konsumenten har en strävan att leta efter och se till att denne hittar de 

produkter som uppfyller de kraven konsumenten har 

-   Att träffa andra, att konsumenten genom shoppingen träffar andra personer (antingen direkt 

eller indirekt) 

-  Makt och auktoritet, konsumenten kan höja och stärka sin sociala position genom sina köp 

-   Stimulans, köpet ger nya och intresseväckande stimuli 

 

Sambandet man kan se mellan dessa forskare är att de visar att köp inte enbart sker baserat på 

produktens funktionalitet, utan fungerar även för att påverka känslolivet. Vissa konsumenter 

mår bättre av att handla om de mår dåligt, andra hittar nöje i att handla och andra handlar 

vissa produkter för att få en högre social status. Även om många konsumenter handlar 

nödvändiga och vardagliga varor, är det vanligt att köp tillfredsställer andra typer av behov än 
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enbart de fysiologiska behoven, de uppfyller ofta högre behov enligt Maslows behovspyramid 

(Evans et al., 2006). 

 

Vidare finns det forskare som menar att det finns olika typer av shopping, alltså att 

konsumenter väljer att shoppa på olika sätt för olika anledningar. Arnold och Reynolds (2003) 

är två forskare som har tagit fram sex olika shoppingsätt; äventyrsshopping innebär att söka 

stimulans och känslan av att vara någon annanstans, socialt shoppande innebär att 

konsumenten gillar att handla tillsammans med nära och kära, man ses och utvecklar sina 

relationer samtidigt som man handlar. En annan slags shopping är belöningsshopping, den 

utför konsumenter för att minska stress eller ge sig själva en belöning, idéshopping är ett 

annat sätt, där handlar konsumenten för att hålla sig uppdaterad om pågående trender och leta 

efter nya produkter och nytt mode. Vidare finns rollshopping och värdeshopping, rollshopping 

innebär att konsumentens nöje av att handla ligger i att andra ska se vad denne har köpt och 

värdeshopping handlar om att konsumenten letar efter rea och är ute efter rabatter (Arnold & 

Reynolds, 2003). 

 

 

3.2 Köpprocessen 

 

Köpprocessen är en viktig modell när man ska förstå konsumenters köpbeteende och varför de 

väljer att handla och hur de går till väga. Processen förklaras i en typisk femstegsmodell som 

förklarar stegen från konsumentens upplevda behov till köpet och slutligen utvärdering av 

köpet. Modellen utarbetades av forskarna Engel, Blackwell och Miniard (1995) och börjar 

med ett upplevt behov som leder till att konsumenten söker efter information, därefter 

utvärderar denne de alternativ som finns för att slutligen köpa och utvärdera köpet. 

 

Figur 2. Köpprocessen enligt femstegsmodellen 

 

 

Det upplevda behovet kan ses som ett gap mellan önskat och befintligt tillstånd. Gapet kan 

uppstå på två olika sätt, antingen ökar det önskade tillståndet eller så försämras det befintliga 

tillståndet. Ett exempel på när det önskade tillståndet ökar kan vara när en ny tröja kommer ut 
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på marknaden som konsumenten vill ha. Det befintliga tillståndet kan försämras när 

exempelvis konsumentens tröja går sönder och denne behöver köpa en ny. 

Gällande informationssökningen kan den delas in i två steg; en intern sökning efter 

information, där konsumenten går igenom sitt minne. Kanske har konsumenten tidigare 

erfarenheter om produkten och vet därefter om denne bör köpa produkten igen. Om tidigare 

erfarenhet inte räcker till sker steg två, vilket är en extern sökning efter information. Den 

externa informationen kan hittas genom att kolla på nätet, TV, fråga andra i omgivningen eller 

att besöka en faktisk butik. Nästa steg i processen är att konsumenten utvärderar de alternativ 

som hittats genom informationssökningen och gör ett beslut om vad denne ska köpa. Efter 

köpet konsumeras produkten och till sist görs en utvärdering av köpet (Nordfält, 2007). 

 

 

3.3 Konsumenternas köpbeteende på internet 

 
Det finns tidigare litteratur inom marknadsföring och e-handel som nämner hedonisk och 

utilitaristisk motivation för onlineshopping och e-handel (Arnold & Reynolds, 2003; Bridges 

& Florsheim, 2008). Dessa motivationer kan förklara användandet av internet överlag där 

informationssökning, bekvämlighet och nöje spelar en stor roll (Papacharissi & Rubin, 2000). 

Utilitaristisk och hedonisk motivation kan förklara varför konsumenter väljer att handla 

online. Utilitaristiska motiv handlar om funktionella fördelar och offringar som konsumenten 

går igenom (Overby & Lee, 2006). Motiv för internetshopping enligt utilitaristiskt motiv kan 

vara finansiella, att konsumenten vill spara pengar genom olika online erbjudanden. Det kan 

även vara att konsumenten vill spara tid genom att slippa åka till en fysisk butik (Noble, 

Griffith & Adjei, 2006; To, Liao & Lin, 2007). Hedonisk motivation handlar om 

konsumentens övervägande av fördelar och nackdelar utifrån tidigare erfarenheter. 

Konsumenten handlar för erfarenhetens skull och inte för att den måste, alltså kan man säga 

att detta motiv mer handlar om nöjet av shoppingen (Babin, Darden & Griffin, 1994). 

Hedonisk motivation att handla online kan kopplas till Arnold och Reynolds (2003) 

anledningar till shopping såsom äventyrsshopping, idéshopping och värdeshopping. 

 

När det gäller huruvida det finns en skillnad mellan män och kvinnors köpbeteende online 

finns en studie av Yang och Lester (2006) som påvisar att det finns skillnader mellan könen. 

Studien visar att kvinnor tenderar att påverkas av fler faktorer än män när det gäller internet-

shopping. Psykologiska faktorer såsom ångest över datoranvändning, attityd till pengar och 

hur ofta de surfar på internet är faktorer som påverkar deras shopping online. När det gäller 
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män påverkas de inte av dessa psykologiska faktorer, det är bara antalet timmar de lägger ner 

på internet som spelar roll för männen. Studien visade att ju mer tid som männen lägger ner 

på internet, desto mer troligt är det att de köper där. Forskarna Lian och Yen (2014) 

undersökte äldre vuxnas drifter och hinder när det gäller att handla online, och vad som skiljer 

dessa åt beroende på vilket kön man har. Studien visade att män har märkbart högre drift till 

att handla online och lägre hinder till att göra det än vad kvinnorna har. 

 

En studie gjord av Hasan (2010), visar att mäns köpbeteende och attityder till 

internetshopping är mer positiv än kvinnors, vilket kan bero på att kvinnor inte är lika 

intresserade av att handla på internet som män är. Hasans resultat stämmer överens med 

tidigare studier som visar på att kvinnor har en mer positiv attityd till att handla i traditionella 

butiker än på internet och att männens attityd inte särskiljer sig speciellt mycket mellan 

fysiska butiker och onlinebutiker (Dittmar et al., 2004, ref. i Hasan, 2010).  

När det gäller konsumenternas köpbeteende spelar ålder och kön en stor roll in i varför och 

hur de väljer att handla. Konsumenternas beteende skiljer sig åt beroende på deras 

demografiska variabler. Som marknadsförare är det viktigt att ta hänsyn till hur människor 

från olika generationer beter sig som konsumenter. Forskning (Evans et al., 2006) visar att 

den yngre generationen (internetgenerationen) födda mellan åren 1977 och 1994 är mer 

riskbenägna och varumärkesorienterade. Varje generationskohort har levt under samma 

tidsperiod och har liknande erfarenheter under sina formativa år som vuxna. Utifrån dessa 

erfarenheter kan marknadsförare få idéer och ledtrådar om vad de ska förmedla till respektive 

generation (Evans et al., 2006). Annan forskning (Hernández et al., 2011) visar att även äldre 

personer är aktiva användare av e-handeln. Forskarna hävdar att så länge äldre konsumenter 

har blivit bekanta med e-handeln och har gjort flera transaktioner, skiljer sig inte deras 

attityder eller köpbeteende på internet från yngre konsumenter. 
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3.4 Konsumenternas priskänslighet 

 

En annan faktor som är av stor vikt i konsumenternas köpprocess är priset, när en konsument 

vill utföra ett köp och har sökt efter information, utvärderar denne olika alternativa priser för 

att komma fram till det bästa och mest gynsamma beslutet (Nordfält, 2007). I denna studie 

definieras ordet priskänslighet som hur priset påverkar konsumenterna att handla, om en vara 

exempelvis är billigare på internet än vad den är i fysiska butiker väljer en priskänslig 

konsument att handla varan på internet istället. I en studie har Kim (2006) testat resultatet av 

att bara visa det nedsatta priset eller att visa ordinariepris, rabatten och det nedsatta priset. 

Resultatet visade att konsumenter känner sig lurade när de inte får se hur stor själva rabatten 

är, deras köpbeslut påverkas om även ordinariepris och rabatt visas tydligt, då blir de mer 

sugna på att köpa. Studien visade att det framförallt är konsumenter med lägre priskunskap 

som påverkas av detta. 

 

Kunder kan påverkas om de ska uppleva en produkt som en nyttoprodukt eller 

njutningsprodukt genom vilken information som visas innan köpet. Adaval och Monroe 

(1995) hävdar att de kunder som såg köpet som ett nyttoköp, såg priset som något de var 

tvungna att ge, som en slags uppoffring. De kunder som såg köpet som ett nöje fokuserade 

dock inte lika mycket på priset utan mer på vad de skulle få. Adaval och Monroe (1995) 

gjorde ett experiment som visade att om kunderna får information om jeans, antingen om de 

har sökt efter det eller av en slump påverkar det tillstånden att ge eller att få. De kunder som 

aktivt söker är mer intresserade av att få, medan de som får information av en slump blir 

påverkade av sambandet mellan pris och kvalitet. De acceptabla gränserna för högsta och 

lägsta priserna påverkas och de sökande kunderna accepterar högre priser om positiv 

information visas innan köpet. De kunder som däremot inte har sökt information tidigare 

accepterar högre priser om negativ information visas innan köpet. Den negativa informationen 

gör att de litar på regeln att höga priser innebär hög kvalitet (Adaval & Monroe, 1995). 

 

Degeratu, Rangaswamy och Wu (2000) genomförde en studie för att undersöka huruvida 

varumärken är mer värdefulla online eller i traditionella butiker och om den ökade tillgången 

till att jämföra priser online har fått konsumenter att bli mer priskänsliga. Resultatet visade att 

varumärken blir viktigare på nätet i vissa kategorier, beroende på mängden information 

konsumenten får. Visuella ledtrådar om produkten (exempelvis design) har lägre påverkan på 
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konsumentens val på nätet medan saklig information (exempelvis innehåll) har högre 

påverkan på valet. Studien visade även att priskänsligheten är högre på nätet och att detta 

beror på att onlinekampanjer har starkare signaler om rabatter än vad fysiska butiker har. 

 

3.5 Konsumenternas syn risk 
 

Säkerheten och riskerna med shopping spelar en stor roll när det gäller konsumenternas 

inställning till var och hur de ska handla (Forsythe & Shi, 2003). I denna studie handlar risk 

framförallt om ekonomiska risker som konsumenten tar, men även om produktens kvalitet och 

konsumentens tidsförlust när de handlar kläder på internet. Säkerhet hänger ihop med 

begreppet risk, i denna studie innebär säkerhet exempelvis en hemsidas säkerhet och 

trovärdighet men även säkerheten då kunden köper i bekanta butiker eller varumärken. 

Forskning nedan visar varför konsumenterna väljer att handla i fysisk butik eller via internet 

och varför. Forskarna Forsythe och Shi (2003) gjorde en studie där de undersökte fyra risker 

som oroade internetshoppare och som påverkar att de väljer att handla traditionellt, riskerna 

som finns är finansiella, produktens kvalitet, psykologiska och tidsförlust. Studien visade att 

det är viktigt att vara medveten om den upplevda risken för att förklara hinder för e-handeln. 

 

Det har studerats om varför vissa konsumenter föredrar att handla produkter på ett mer 

traditionellt sätt, det vill säga offline, en studie av Cho (2004) visade att konsumenter inte 

fullföljer onlineköp på grund av att köpet är abstrakt och inte greppbart. Andra konsumenter 

väljer att handla i fysiska butiker för att tillfredsställa sinnen såsom att känna och lukta innan 

de väljer att köpa. Även om internet erbjuder bilder på produkter är det inte tillräckligt för 

vissa (Cho, 2004). En annan studie visade att då osäkerheten hos konsumenterna om att köpa 

varor på grund av oförmågan att tillfredsställa sensoriska behov ökar, ökar även uppfattningen 

om transaktionens risk. Även om konsumenterna söker noga och aktivt för varan och 

företaget, uppfattas varje onlineköp ha en grundläggande nivå av risk för konsumenterna på 

grund av frågor som inte kan undvikas, såsom hackare och om det faktiska köpet blir 

tillfredsställande (Huang, Schrank & Dubinsky, 2004). 

 

I en studie gjord av Lian och Yen (2014) gjordes både enkätundersökningar och intervjuer för 

att få fram de äldre och yngres syn på vad som fick dem att handla på internet och vad som 

fick dem att tveka. Resultaten av studien visade att yngre konsumenter har högre drift och 

lägre hinder när det gäller att handla online jämfört med de äldre konsumenterna. Samtliga 
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respondenter upplever dock risken som det största hindret, vilket innebär konsumenternas syn 

på saknad av säkerhet är ett stort problem för onlineshopping industrin. För att följa upp sin 

enkätstudie valde forskarna Lian och Yen (2014) att intervjua tre äldre vuxna i mellan 

åldrarna 60-70 år. Dessa respondenter har erfarenheter av internetshopping och alla tre 

menade att den huvudsakliga motivationen för att handla på internet är bekvämligheten. När 

man handlar online kan man jämföra priser och köpa produkterna snabbt och enkelt, vilket 

skapar värde för konsumenterna. När det gäller säkerhetsrisken när man handlar på nätet har 

de tre respondenterna olika åsikter. Den ena respondenten har arbetat inom bank förut och har 

därför förtroende för säkerheten online och att handla från internet. Den andra respondenten 

har en annorlunda syn, hon betalar aldrig på nätet, utan väljer alltid att betala när paketet har 

levererats. Den tredje respondenten menar att trots att betalning online kan vara riskabelt, är 

det värt det eftersom att bekvämligheten väger upp för den möjliga risken.  

 

 

3.6 Konsumenternas syn på service 
 

Inom ämnet konsumentbeteende och köpbeteende har det visat sig att service är en viktig del 

när det gäller påverkan på konsumenternas köpbeteende och köpbeslut (Nordfält, 2007). 

Gällande den saknade personliga servicen på internet har forskarna Mertens och Schumann 

(1996) tagit fram problemet om att e-handeln är mycket begränsad och tillåter inte kunden att 

ha en dialog eller ställa följdfrågor till butiksbiträdet, vilket ses som ett hinder då människor 

tenderar att lita på människor mer än maskiner speciellt när det handlar om att be om råd eller 

ta emot rådgivning. Lösningen på detta problem har varit att använda sig av 

rådgivningssystem, men även där har problem uppstått (Bonsall & Joint, 1991). 

 

Forskarna Petrelli, Angeli och Convertino (1999) tar upp vikten i att tänka på sociala faktorer 

då de har en stor påverkan och betydelse för kundservicen. Forskarna anser att själva 

interaktionen med människor är avgörande för god service. Denna faktor går att hitta i 

försäljning i vanliga butiker då säljaren själv har förmågan att känna av och anpassa sig efter 

konsumentens personliga informationsbehov och krav, vilket resulterar i att säljaren kan ge 

den rätta och anpassade hjälpen för just den kunden (Driver et al., 1993). 

 

I en studie av Ha och Stoel (2009) läggs e-shoppingens kvalitet, nöje och tillit ihop i en 

teknologisk acceptans modell (TAM) för att förstå konsumenters acceptans till e-shopping.  
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E-handelns kvalitet gällande kläder mäts genom kundservice, säkerhet, webbdesign och 

atmosfär. Ha och Stoel (2009) tar fram en strukturell ekvationsmodell som visar att e-

handelns kvalitet avgör användbarheten, tilliten och nöjet för konsumenten, vilket i sin tur 

påverkar konsumentens attityd till att handla över internet. Studien visar att nöjet och 

förtroendet spelar en stor roll när det gäller konsumenters användning av e-handeln, 

konsumenter är inte bara webbanvändare med säkerhetsbehov, utan även erfarna shoppare 

som kräver service. 

 

 

 3.7 Sammanfattning av teori 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur konsumenters köpbeteende ser ut i fysiska 

butiker och online och även hur deras syn på service, risk och priskänslighet ser ut på internet 

och i fysiska butiker utifrån kön och ålder. För att kunna ta reda på detta i vår undersökning 

innehåller den teoretiska referensramen teorier som rör dessa områden. Teorierna om 

motivation, köpbeslut köpprocessen och köpbeteende på internet beskriver konsumenternas 

behov och hur de väljer att handla utifrån dessa behov, vilket är viktigt att förstå för att i 

analysen kunna koppla till hur respondenterna i denna undersökning väljer att handla och hur 

deras köpbeteende ser ut.  

 

Teorierna om konsumenternas syn på service, pris och risk finns i detta kapitel för att kunna 

koppla till vår andra frågeställning, hur konsumenternas syn på dessa faktorer skiljer sig. I 

denna teoretiska referensram finns en viss tidigare forskning om hur konsumenters 

köpbeteende skiljer sig beroende på ålder och kön, dock saknas forskning gällande deras syn 

på service, priskänslighet och risk vilket är anledningen till att det inte tas upp i teorin. Det är 

den luckan som ska försöka fyllas i empirin och analysen. Detta teoretiska kapitel är kopplat 

till de frågor respondenterna svarar på i denna undersökning för att tydligt kunna koppla 

samman dessa i analysen utifrån den problemformulering som finns.  
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Figur 3. Om respondenterna 

handlar kläder på nätet.   

Figur 4. Hur ofta respondenterna 

handlar kläder på nätet. 

4. Empiri 

 

Nedan presenteras det resultat som har framtagits genom enkätundersökningen. I denna 

undersökning deltog 218 respondenter där 72 procent är kvinnor och 28 procent är män. 82,2 

procent av respondenterna är mellan åldrarna 16-35 år gamla, 8,7 procent tillhör 

åldersgruppen 36-55 och 9,2 procent av respondenterna är mellan 56-75 år gamla. Ingen av 

respondenterna är över 75 år gammal. Resultatet delas upp i ålder och kön för att tydligare se 

hur resultatet ser ut för de olika målgrupperna. I enkätundersökningen har vissa 

svarsalternativ inte blivit ifyllda av någon respondent, och syns därmed inte i diagrammen. 

Detta innebär att vissa diagram innehåller fler svarsalternativ än vad figuren visar.  

 

4.1 Konsumenternas köpbeteende 

Den första frågan som ställdes i enkäten var huruvida respondenterna handlar kläder på 

internet eller inte och om de gör det, hur ofta. 

 

Kvinnor 16-35 år 
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Figur 5. Om respondenterna 

handlar kläder på nätet. 
Figur 6. Hur ofta respondenterna 

handlar kläder på nätet. 

Män 16-35 år 

 

      
 

 

 

 

Diagrammen ovan visar hur många som handlar kläder på nätet och hur ofta de gör det. Här är 

respondenterna uppdelade i samma ålder men olika kön. Figur 3 visar att av 129 kvinnor i 

åldrarna 16-35 år är det 118 stycken som handlar kläder på internet, vilket motsvarar 93 

procent. Figur 4 visar hur ofta konsumenterna handlar på internet, där 53 stycken (45 procent) 

handlar ibland. Nästan lika många (45 stycken, 38 procent) handlar sällan sina kläder på nätet. 

Vidare framgår det att 20 stycken respondenter (17 procent) ofta handlar online.  

 

När det gäller männen i samma åldersgrupp visar figur 5 att av 55 män totalt är det 40 stycken 

som handlar kläder på internet, vilket motsvarar 73 procent. I figur 6 framgår det att 20 

stycken (47 procent) handlar via internet ibland. 19 stycken (44 procent) anger att de sällan 

handlar och resterande 9 procent (4 stycken) anger att de ofta handlar kläder på internet.  
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Figur 7. Handlar respondenterna 

kläder på nätet. 

Figur 8. Hur ofta respondenterna 

handlar kläder på nätet. 

Figur 9. Om respondenterna 

handlar kläder på nätet. 

Figur 10. Hur ofta 

respondenterna handlar kläder på 

nätet. 

Kvinnor 36-55 år 

 

      
 

 

 

 

I figur 7 ovan kan vi se att av 13 respondenter har 10 stycken svarat att de handlar kläder 

online, vilket motsvarar 77 procent. Figur 8 visar att 8 respondenter har svarat att de köper 

kläder ibland (73 procent), medan 3 av respondenterna svarat att de sällan handlar på nätet 

vilket utgör 27 procent.  

  

 

Män 36-55 år   

 

             
 

 

 

 

I figur 9 ovan kan vi se att det totalt var 6 respondenter i denna grupp och att 4 av dem 

handlar kläder på nätet, vilket då motsvarar 67 procent medan 2 respondenter svarade nej (33 

procent). Figur 10 visar hur ofta denna grupps respondenter handlar kläder på nätet. 83 

procent (5 respondenter) handlar sällan medan 17 procent (1 respondent) handlar ibland.  
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Figur 11. Om respondenterna 

handlar kläder på nätet. 

Figur 12. Hur ofta 

respondenterna handlar kläder på 

nätet. 

Vid jämförande av dessa två åldersgrupper ser vi att kvinnorna tenderar att köpa mer kläder 

på nätet än männen. Även att kvinnan mellan ålder 35-55 handlar mer kläder ibland (73 

procent) medan bara 17 procent av männen handlar ibland. Resterande män (83 procent) 

handlar sällan och resterande 27 procent kvinnor motsvarade 3 respondenterna handlar sällan.  

 

 

 

Kvinnor 56-75 år 

 

         
 

 

 

Diagrammen ovan visar resultatet för samtliga respondenter i de olika grupperna. Resultatet 

visar att kvinnor i åldersgruppen 16-35 år gamla har en vana att handla mycket på internet, där 

93 procent av respondenterna handlar kläder på nätet. Kvinnor i åldrarna 36-55 år handlar inte 

lika mycket online men även en stor del av respondenterna i denna grupp (77 procent) handlar 

kläder på internet. När det gäller kvinnorna i åldrarna 56-75 år har de inte samma vanor som 

de yngre respondenterna. I det här fallet framgår det att 56 procent i denna grupp inte handlar 

kläder på internet.  
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Figur 13. Om respondenterna 

hadlar kläder på nätet. 

Figur 14. Hur ofta 

respondenterna handlar kläder på 

nätet. 

Män 56-75 år 

 

       
 
 
 
Diagrammen ovan visar att det skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna när det kommer till 

männen då den yngre åldersgruppen 16-35 år tydligt visar sig vara mer aktiva när det kommer 

till att handla kläder på nätet (73 procent). I gruppen för responenter mellan åldrarna 36-55 

handlar 63 procent kläder på nätet och i åldern 56-75 handlar enbart 33 procent på nätet. 

 

 

 

4.2 Viktiga faktorer för konsumenterna vid klädköp  

 

Här undersöks vad konsumenterna anser är viktigt när de ska köpa kläder, detta är viktigt att 

ta reda på då det är kopplat till deras köpbeteende, vad de vill ha när de handlar. 

Konsumenterna väljer butik och gör sina köpbeslut utefter faktorer som dessa och det är 

därför viktigt att ta reda på i denna studie.  

 

 

Kvinnor 16-35 år 

 

Vidare ställdes frågan hur ofta respondenterna blir nöjda med sina klädköp från internet. 

Resultatet visar att majoriteten blir nöjda, hela 97 procent av denna grupp konsumenter blir 

nöjda med sina köp från nätet medan resterande 3 procent inte blir nöjda. Respondenterna fick 

fritt skriva anledningarna till varför de blir nöjda eller missnöjda med sina klädköp online. 

Majoriteten menade att de blir nöjda då kläderna sitter som de ska eller motsvarar 

konsumenternas förväntningar då de oftast beställer från bekanta varumärken. Andra 

anledningar till varför konsumenterna blir nöjda var när de köper kläderna till ett bra pris eller 
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Figur 11. Vad respondenterna anser är viktigast när de köper kläder. 

Figur 12. Vad är viktigt för respondenterna när de köper kläder. 

kan köpa från märken som inte finns i Sverige. Anledningen till att konsumenterna blir 

missnöjda med sina klädköp från internet kan vara då kläderna inte passar eller inte visar sig 

vara som bilden visade på hemsidan.  
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Vi frågade även männen om de oftast blir nöjda med sina köp från internet och 83 procent av 

respondenterna svarade ”ja”, vilket motsvarar 38 stycken. medan 17 procent av 

respondenterna svarade ”nej”. Vidare visar diagrammen att respondenterna blir nöjda med 

sina klädköp från internet när plagget uppfyller deras förväntningar (21 procent), kommer 

med en snabb leverans (7 procent), har bättre pris eller är billigt (24 procent). Andra 
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Figur 13. Vad respondenterna anser är viktigast när de köper kläder. 

 

respondenter menar att det är bekvämt att kunna beställa utan att lämna hemmet (5 procent). 

Vissa av respondenterna, 12 procent (motsvarande 5 stycken), blir alltid nöjda då de bara 

köper kläder de känner till/haft förut. Resterande 12 procent av männen mellan åldrarna 16-35 

anser att utbudet gör dem mest nöjda. Slutligen blir 19 procent (8 respondenter) missnöjda då 

plagget har fel färg/dåligpassform.  

 

 

Kvinnor 36-55 år 

 

Vid frågan om respondenterna allt som oftast blir nöjda med sina klädköp från internet, visade 

resultatet att 80 procent av respondenterna oftast blir nöjda och resterande 20 procent blir 

alltså inte det. Den största anledningen till varför respondenterna blir nöjda var för att de kan 

hitta kläder som de inte kan hitta i fysiska butiker, det var 37 procent som svarade att det är 

anledningen till varför de blir nöjda. Vidare svarade 18 procent att de blir nöjda för att det går 

fort och smidigt att handla via internet, att de sparar tid, ytterligare 18 procent menade att de 

blir nöjda för att kläderna motsvarar deras förväntningar. De som oftast blir missnöjda menar 

att de blir missnöjda eftersom kläderna inte motsvarar deras förväntningar.  

 

 
 

 

 

Vid frågan om respondenterna allt som oftast blir nöjda med sina klädköp från nätet, visade 

resultatet att 80 procent av respondenterna oftast blir nöjda och resterande 20 procent blir 

alltså inte det. Den största anledningen till varför respondenterna blir nöjda var för att de kan 

hitta kläder som de inte kan hitta i fysiska butiker, det var 37 procent som svarade att det är 

anledningen till varför de blir nöjda. Vidare svarade 18 procent att de blir nöjda för att det går 

fort och smidigt att handla via internet, att de sparar tid, ytterligare 18 procent menade att de 

blir nöjda för att kläderna motsvarar deras förväntningar. De som oftast blir missnöjda menar 

att de blir missnöjda eftersom kläderna inte motsvarar deras förväntningar.  
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Figur 14. Vad respondenterna anser är viktigast när de köper kläder. 

 

Figur 15. Vad respondenterna anser är viktigast när de köper kläder. 

Män 36-55 år 

 

 
 

 

 

Av männen i åldersgruppen 36-55 blir 67 procent oftast nöjda med sina klädköp från internet 

vilket motsvarar 4 respondenter, 33 procent (2 respondenter) blir inte nöjda med sina klädköp. 

När männen själva fick förklara varför de blir nöjda/missnöjda svarade 43 procent (3 

respondenter) att det blir missnöjda över fel storlek medan 29 procent blir missnöjda med 

passformen. Slutligen blir 28 procent nöjda med sina klädköp på internet på grund av priset, 

att de har gjort ett fynd 
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För att se om kvinnorna mellan åldrarna 56-75 var nöjda med sina klädköp på internet ställde 

vi frågan hur ofta de bli nöjda. Resultatet visade att 70 procent (7 stycken) svarade att de 

oftast blir nöjda medan 30 procent (3 respondenter) inte blir nöjda med sina klädköp från 

internet. Av de respondenter som svarade på frågan varför/varför inte de blir nöjda svarade 50 
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Figur 16. Vad respondenterna anser är viktigast när de köper kläder. 

procent att det oftast blir fel storlek/passform medan 25 procent blir nöjda över att de slipper 

gå runt i butiker. Övriga 25 procent menar att varorna brukar passa vilket gör dem nöjda.  
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Av denna grupp män blir 33 procent (1 respondent) nöjda med sina klädköp på internet medan 

67 procent (2 respondenter) inte blir nöjda. Av de män i denna åldersgrupp som svarade 

varför de blir nöjda eller missnöjda svarade 33 procent att priset för dem nöjda när de hittar 

billiga plagg medan 67 procent blir missnöjda då det oftast inte passar. 
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Figur 17. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder på internet. 

Figur 18. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder i fysisk butik. 

4.3 Fördelar med de olika butikerna  

 

Vidare ställdes frågorna vilka fördelar respondenterna anser finns med att handla kläder i 

fysiska butiker och vilka fördelar som finns med att handla kläder online. Detta för att se hur 

respondenternas ser på de olika butikerna, vilket är kopplat till varför de väljer att handla i en 

viss butik, som i sin tur kopplas till deras köpbeteende. 
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Figur 19. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder på internet. 

Figur  20. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder i fysisk butik. 
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Figur 21. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder på internet. 

Kvinnor 36-55 år 
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Figur 23. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder på internet. 

Figur 24. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder i fysisk 

butik. 

Män 36-55 år 
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Figur 25. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder på internet. 

Figur 26. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla i fysisk butik. 

Kvinnor 56-75 år 
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Figur 27. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla kläder på internet. 

Figur 28. Vad respondenterna anser är fördelen med att handla i fysisk butik. 
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Figur 29. Om respondenterna ser 

någon utmaning med att handla kläder 

på nätet.  

Figur 30. Hur hög risk respondenterna 

ser med att handla kläder på nätet. 

4.4 Konsumenternas syn på risk 

 

Vidare ställdes frågan huruvida respondenterna anser att det finns några utmaningar med att 

handla kläder på internet, nedan presenteras deras svar och det framgår att majoriteten anser att 

det finns utmaningar med att handla kläder på internet.  
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Som det går att utläsa från figur 29 ovan anser 95 stycken av 127 respondenter som svarade 

på frågan att det finns utmaningar med att handla kläder på internet, vilket motsvarar 75 

procent.  

 

När det gäller vilka utmaningar respondenterna anser att det finns svarade de olika. Denna fråga 

var öppen och respondenterna som menade att det finns utmaningar fick valfritt skriva vad de 

anser att dessa utmaningar är. 73 procent av respondenterna ansåg att den största utmaningen 

är att det är svårt att veta passform och utseende på kläderna de köper online. 12 procent menade 

att det är returneringsprocessen och eventuella kostnader för retur som är problemet med e-

handeln. 11 procent av respondenterna ansåg att fraktkostnader och rädslan för att leveransen 

inte når fram eller att något går snett är det som är den största utmaningen med att handla kläder 

på internet. Resterande 4 procent menade att det är rädslan för oseriösa aktörer och bedrägeri 

som är den största utmaningen.  
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Figur 31. Om respondenterna ser 

någon utmaning med att handla kläder 

på nätet.  

Figur 32. Hur hög risk respondenterna 

ser med att handla kläder på nätet. 

 

I figur 30 ovan framgår det att 98 stycken (78 procent) respondenter anser att det är låg risk att 

handla kläder på internet när det gäller säkerhet och risk för bedrägeri. 20 stycken (16 procent) 

menar att det är riskabelt medan resterande 8 respondenter (6 procent) anser att det inte finns 

någon risk överhuvudtaget. 
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I denna grupp anser 38 stycken av 55 respondenter som svarade på frågan (69 procent) att det 

finns utmaningar med att handla kläder på nätet (figur 30).  

 

Den största utmaningen med att handla kläder på internet, enligt majoriteten (62 procent) av 

respondenterna, var att man inte kan veta passformen på kläderna man köper. En del 

respondenter (21 procent) oroar sig även över att man inte kan se hur kläderna ser ut i 

verkligheten eller känna hur kvalitén känns. Andra faktorer som är jobbiga enligt 

konsumenterna är fraktkostnader/leveranstiden (7 procent), att kläderna inte stämmer överens 

med de bilder som visas på hemsidan (6 procent) och att konsumenterna inte kan få hjälp och 

smakråd av personal (4 procent).  

 

Figur 31 presenterar i vilken utsträckning respondenterna anser att det finns en risk med att 

handla kläder på internet när det gäller säkerhet. Diagrammet visar att av 53 personer anser 38 

stycken att det finns en låg risk med att handla kläder (72 procent). 8 stycken (15 procent) 
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Figur 33. Om respondenterna ser någon 

utmaning med att handla kläder på 

nätet.  

Figur 34. Hur hög risk respondenterna ser 

med att handla kläder på nätet. 

menar att det inte finns någon risk, 6 stycken (11 procent) anser att det är riskabelt och 

resterande respondent anser att finns en hög risk.  
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När det gäller vilka utmaningar respondenterna anser att det finns fick de själva svara fritt på 

den frågan. Majoriteten (69 procent) svarade att den största utmaningen är att de inte kan 

prova kläderna och inte vet passformen. Vidare sade 25 procent att den största utmaningen är 

att de inte kan veta om kvaliteten eller utseendet motsvarar deras förväntningar. Resterande 

respondenter (6 procent) anser att den största utmaningen med att handla kläder på internet är 

att veta hur säkert det är.  

 

Som diagrammet nedan visar tycker respondenterna inte att det finns någon högre risk med att 

handla kläder på internet när det gäller säkerheten och risken för exempelvis bedrägeri och 

betalningsrisk. Ingen av respondenterna anser att det inte finns någon risk men ingen tycker 

heller att det finns någon hög risk.  
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Figur 35. Om respondenterna ser någon 

utmaning med att handla kläder på 

nätet.   

Figur 36. Hur hög risk respondenterna 

ser med att handla kläder på nätet. 
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Figur 37. Om respondenterna ser någon 

utmaning med att handla kläder på 

nätet.   

Figur 38. Hur hög risk respondenterna 

ser med att handla kläder på nätet. 
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När det kommer till utmaningar fick respondenterna svara med valfria alternativ och 75 

procent av de manliga respondenterna mellan åldrarna 36-55 år anser att största utmaningen är 

att hitta rätt storlek, medan resterande 25 procent (5 respondenter) anser att utmaningen är att 

hitta kläder med en bra passform.  
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Figur 39. Om respondenterna ser någon 

utmaning med att handla kläder på 

nätet.   

Figur 40. Hur hög risk respondenterna 

ser med att handla kläder på nätet. 

Kvinnorna mellan åldrarna 56-75 svarade även på vilka utmaningar de anser finnas när de ska 

köpa kläder på nätet. 50 procent av respondenterna tycker att utmaningen är om plagget 

motsvara förväntningarna och om passformen fungerar. 25 procent av kvinnorna ser 

utmaningen i att behöva skicka tillbaka kläderna om de behöver göra en retur. Medan 

resterande anser det jobbigt att inte kunna prova eller få hjälp av personalen. 
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Männen i åldersgruppen 56-75 fick själva skriva vilka utmaningar de själva anser finnas med 

att köpa kläder på internet. 67 procent av de 3 respondenterna anser att välja storlek är den 

största utmaningen. Medan 33 procent (1 respondent) tycker utmaningen ligger i att inte 

kunna se kvalitet och material på varan innan själva köpet.  
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Figur 41. Hur viktig service på 

nätet är för respondenterna.  

Figur 42. Hur viktig service i 

fysiska butiker är för 

respondenterna. 

4.5 Konsumenternas syn på service 

Vidare ställs frågan huruvida konsumenterna ser på vikten av service, både när det gäller fysiska 

butiker och online. Detta för att se om respondenterna anser att lika viktigt eller om vikten av 

service skiljer sig beroende på var konsumenten handlar. Resultatet presenteras nedan.  
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Diagrammen ovan visar respondenternas syn på service i de olika butikerna, det vill säga i 

fysiska butiker och online. I figur 40 framgår det att av 125 stycken respondenter som har 

svarat anser 74 stycken (59 procent) att service på internet är mycket viktigt. 34 stycken (27 

procent) menar att det är viktigt, 14 stycken (11 procent) anser att det är ganska viktigt och 

resterande tre anser att det inte är viktigt alls.  

 

I figur 42 ser svaren annorlunda ut när frågan gällde fysiska butiker. Där menar 44 procent att 

servicen i fysiska butiker är ganska viktigt. 24 procent anser att det inte är viktigt, 18 procent 

anser att det är viktigt och resterande 14 procent anser att service i fysiska butiker är mycket 

viktigt.  
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Figur 43. Hur viktig service på 

nätet är för respondenterna.  

Figur 44. Hur viktig service i 

fysiska butiker är för 

respondenterna. 

Figur 45. Hur viktig service på 

nätet är för respondenterna.  

Figur 46. Hur viktig service i 

fysiska butiker är för 

respondenterna. 
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Figur 47. Hur viktig service på 

nätet är för respondenterna.  

Figur 48. Hur viktig service i 

fysiska butiker är för 

respondenterna. 

Figur 49. Hur viktig service på 

nätet är för respondenterna.  

Figur 50. Hur viktig service i 

fysiska butiker är för 

respondenterna. 
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Figur 51. Hur viktig service på 

nätet är för respondenterna.  

Figur 52. Hur viktig service i 

fysiska butiker är för 

respondenterna. 

Män 56-75 år 

 

     
 

 

 

 

 

 

4.6 Konsumenternas priskänslighet och informationssökande 

 

För att ta reda på hur priskänsliga respondenterna är ställdes frågan hur priset påverkar deras 

köpbeslut i fysiska butiker och i internetbutiker. I undersökningen ställdes även frågan hur ofta 

konsumenterna söker efter information på internet och jämför olika alternativ, detta är kopplat 

till teorin om köpprocessen där konsumenten genomgår en informationssökning efter att ett 

behov uppstått.  

 

Kvinnor 16-35 år 

Det visade sig vara ganska jämt mellan de som anser att priset inte påverkar alls (45 procent) 

och de som menar att priset är avgörande (39 procent). De respondenter som menar att priset 

inte påverkar sa att de köper det de vill ha, oavsett om det exempelvis är dyrare i fysiska butiker. 

De tänker inte igenom priset så noga. Respondenterna som däremot menar att priset är 

avgörande menar att de helst köper billigare plagg online och dyrare i fysiska butiker. Dels för 

att de vill få bra erbjudanden men även för att de anser att det finns större risk med att köpa 

dyrare plagg online ifall de inte skulle komma fram eller att något skulle gå fel. Några enstaka 

respondenter (tre procent) menade dock att de hellre köper dyra plagg online då de kan betala 

på faktura och det finns alternativ som delbetalning, vilket gör beslutet lättare att handla dyrt.  
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Något som kan kopplas ihop med konsumenternas priskänslighet är deras vana att söka efter 

information på nätet, såsom att jämföra priser och läsa recensioner från andra konsumenter. 

Därför ställdes frågan hur ofta respondenterna brukar söka efter information på internet. 

Resultatet presenteras nedan. 
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Figur 53. Hur aktivt 

respondenterna söker efter 

information om kläder på nätet.  

Figur 54. Hur priset påverkar 

respondenterna i fysisk butik VS 

internet.  
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Figur 55. Hur aktivt respondenterna 

söker efter information om kläder på 

nätet.  

Figur 56. Hur priset påverkar 

respondenterna i fysisk butik VS 

internet.  
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När det gäller hur priskänsliga respondenterna är i denna grupp visade det sig att resultatet var 

jämnt mellan de respondenter som menade att priset inte påverkar alls (39 procent) och att 

priset är avgörande (38 procent).  

 

Diagrammet nedan visade även att respondenterna söker efter information på internet relativt 

ofta.  

 

 
 

 

 

 

 

  

15%

54%

23%

8%

Hur ofta söker du efter 

information om kläder på nätet?

Inte alls Det händer ibland

Ofta Mycket ofta

Alltid

Figur 57. Hur aktivt respondenterna söker 

efter information om kläder på nätet.  

Figur 58. Hur priset påverkar 

respondenterna i fysisk butik VS 

internet.  
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Figur 59 . Hur aktivt respondenterna söker 

efter information om kläder på nätet.  
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Figur 61 . Hur aktivt respondenterna söker 

efter information om kläder på nätet.  

Figur 62. Hur priset påverkar 

respondenterna i fysisk butik VS 

internet.  
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Kvinnor 56-75 år 

 

Priskänsligheten för respondenterna i denna grupp visade sig vara liten. Majoriteten (75 

procent) av respondenterna menar att priset inte påverkar deras val var de väljer att handla 

kläder. Av respondenterna var det 13 procent som ansåg att priset är avgörande.   
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Figur 63. Hur aktivt respondenterna söker 

efter information om kläder på nätet.  

Figur 64. Hur priset påverkar 

respondenterna i fysisk butik VS 

internet.  
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5. Analys 

 
I denna del ska empirin analyseras med hjälp av tidigare teori för att kunna dra slutsatser om 

vad denna studie har kommit fram till för att till slut svara på undersökningsfrågorna för 

denna studie.  

 

5.1 Köpbeteende  

 

När det gäller konsumenternas köpbeteende kan vi både se skillnader och likheter i de olika 

åldrarna och bland de olika könen. Resultatet visar att könen i de olika åldersgrupperna har 

liknande svar och beteenden. Majoriteten av männen och kvinnorna i åldrarna 16-55 år gamla 

handlar kläder på nätet och gör det ibland förutom männen i åldersgruppen 36-55 år som 

sällan handlar kläder på internet.  

 

5.1.1 Maslows behovstrappa 

 

Det skiljer sig även åt bland svaren om vad som är viktigast för respondenterna när de köper 

kläder, vi kan dock se likheter hos männen och kvinnorna i åldersgruppen 16-35 år. Denna 

grupp är även de respondenter som handlar mest online, det viktigaste för dessa respondenter 

när de ska köpa kläder är passform, pris, service och utbudet. De främsta anledningarna till att 

de handlar kläder online är på grund av bekvämligheten, erbjudanden, utbudet och att det är 

lättare att hitta vad man söker. Detta kan kopplas ihop med de olika teorierna om köpmotiv 

och varför konsumenter handlar, vilket är psykologiska behov som konsumenterna vill 

tillfredsställa efter att de fysiologiska behoven har tillfredsställts enligt Maslows behovstrappa 

(Evans et al., 2006).  

 

5.1.2 Köpmotivation och köpbeslut 

 

Arnold och Reynolds (2003) nämner olika shoppingsätt, där idéshopping och värdeshopping 

är några är flera. Idéshopping handlar om att konsumenten vill hålla sig uppdaterad och leta 

efter nya produkter och nytt mode. Värdeshopping innebär att konsumenten letar efter 

erbjudanden och rabatter för att hitta varor till det bästa priset. Dessa typer av shopping passar 

in på denna grupp konsumenter, då de nämner att en fördel med att handla kläder på internet 

är att kunna söka efter information och de gillar utbudet på nätet, vilket innebär att de kan leta 
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efter nya produkter/kläder och hålla sig uppdaterade. Genom den sökfunktion som finns på 

internet kan konsumenterna även hitta erbjudanden och rabatter som inte finns i fysiska 

butiker. Respondenternas vana att söka och jämföra kan även kopplas ihop med teorin om 

nöjet av att handla, som handlar om konsumenternas önskan om och förmåga att fatta kloka 

beslut genom att jämföra olika varors pris och kvalitet (Tauber, 1972). Det finns alltså ett 

samband mellan teorin och empirin i detta fall, då de flesta respondenterna i denna studie 

menar att det bästa med e-handeln är att kunna få olika erbjudanden och jämföra olika varor 

på internet för att kunna fatta det smartaste beslutet.  

 

Några kvinnliga respondenter i åldrarna 16-35 skriver även att de gillar att handla på internet 

för de gillar nöjet av att vänta på ett paket, det blir som en slags belöning och kan kopplas 

ihop med teorin om belöningsshopping. Belöningsshopping handlar om att konsumenten 

handlar för att minska stress eller ge sig själva en belöning (Arnold & Reynolds, 2003). Detta 

kan även kopplas ihop med köpmotivet självbelöning, vilket innebär att konsumenten handlar 

för att de känner sig nere eller vill höja sig själva (Tauber, 1972). När det gäller vilka fördelar 

konsumenterna anser att det finns med att handla kläder i fysiska butiker, jämfört med 

onlinebutiker, nämner många den personliga servicen, att kunna prova kläderna, att få 

klämma och känna och att det går snabbt att få varan. Konsumenternas behov att gå i butiker 

och känna och se varorna har enligt Tauber (1972) att göra med konsumenternas 

sinnesstimulering att göra och kan kopplas ihop till köpmotivet sensorisk stimulans.  

 

Alla grupper förutom kvinnor i åldern 36-55 trycker på att det viktigaste för dem när de köper 

kläder är att passformen är bra och samtliga respondenter är eniga om att den största fördelen 

med att handla kläder i fysiska butiker är att kunna prova och känna på kläderna. Att det är 

viktigt för de flesta konsumenterna att få prova kläderna hänger ihop med teorin om 

konsumentens beslutsoptimering, Westbrook och Black (1985) hävdar att konsumenten har en 

strävan efter att se till att denne hittar produkter som uppfyller kraven konsumenten har, vilket 

är lätt att göra genom att prova och känna efter. Många e-handelsföretag i USA köper upp 

fysiska butiker och gör dem till så kallade ”show-rooms”, där de kan visa upp produkterna 

och konsumenterna kan känna och prova (Fölster, 2000). Detta är något man kan koppla till 

det som majoriteten konsumenterna säger i denna studie, utifrån deras behov att få klämma 

och känna samt att prova plaggen kan man anta att ”show-rooms” skulle kunna vara en 

lösning för dessa konsumenter.  
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Gruppen kvinnor 16-35 år och männen i samma ålder nämner att de gillar att gå runt i butiker 

och handla, detta kan kopplas ihop med köpmotivet fysisk aktivitet som handlar om 

konsumentens behov att röra sig genom att gå omkring i butiker och gallerior (Tauber, 1972). 

Respondenterna kvinnor och män 16-35 år nämner även det sociala i att gå runt i butiker och 

nöjet i att göra det, vilket stämmer överens med konsumenternas sociala behov. Flera 

teoretiker tar upp konsumentens sociala köpmotiv. Ett av dem är Tauber (1972) som hävdar 

att det finns sociala och kommunikativa motiv till att konsumenten handlar och de handlar om 

att shoppingen ger konsumenten möjlighet att träffa och prata med andra människor med 

liknande intressen. Westbrook och Black (1985) har en liknande teori om konsumentens 

sociala motiv till att handla och menar att konsumenten genom shoppingen kan träffa andra. 

Även forskarna Arnold och Reynolds (2003) har en teori om socialt shoppande, som innebär 

att konsumenten gillar att handla tillsammans med nära och kära, man ses och utvecklar sina 

relationer samtidigt som man handlar. Här kan man se en skillnad från de äldre 

konsumenterna, där ingen i de äldre åldersgrupperna, varken kvinnor eller män, nämner att de 

gillar att gå runt och kolla i butiker för att det är roligt eller socialt. Däremot påpekar 

kvinnorna som tillhör åldersgruppen 56-75 år, att de snarare tycker om e-handeln för att de 

slipper trängas bland folk och gå runt i flera butiker.   

 

5.1.3 Konsumenternas köpbeteende på internet 

 

I empirin framgår det att kvinnor handlar på nätet mer än män i alla åldersgrupper, vilket är 

intressant att se då tidigare forskning (Lian & Yen, 2014; Hasan, 2010) visar att män har 

högre drift att handla online och att männens köpbeteende och attityder till internetshopping 

är mer positiv än kvinnornas. Här skiljer sig teorin med den empiri som tagits fram i denna 

studie, vilket också kan bero på att det är fler kvinnor än män som har deltagit i 

enkätundersökningen men är ändå en relevant jämförelse, då båda könen har svarat och det 

svarar på problemformuleringen om hur köpbeteendet skiljer sig mellan de olika könen.  

 

Ytterligare äldre forskning visar att kvinnor har en mer positiv attityd till att handla i 

traditionella butiker än online och att männens attityd inte särskiljer sig speciellt mycket 

mellan fysiska butiker och onlinebutiker (Dittmar et al., 2004, ref. i Hasan, 2010). Här skiljer 

sig också teorin från den empiri som tagits fram, vilket också kan bero på att denna studie 

enbart fokuserar på klädköp, vilket kan vara mer problematiskt för konsumenterna när de ska 

handla på internet. I denna undersökning framgår det att det även för männen spelar roll var 
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de handlar då de oroar sig över faktorer som om kläderna ska passa eller inte. Forskarna Yang 

och Lester (2006) hävdar också att det finns skillnader mellan könens köpbeteende på nätet. 

De menar att kvinnor generellt påverkas av fler faktorer än män när det gäller 

internetshopping. Män påverkas inte av psykologiska faktorer såsom kvinnor gör, utan det är 

mer troligt att de handlar på nätet om de spenderar mycket tid där (Yang & Lester, 2006). 

Detta stämmer inte heller riktigt med den empiri som tagits fram, i denna studie framgår det 

att män är eftertänksamma när det gäller att handla kläder på nätet. Att det skiljer sig mellan 

teori och empiri i detta fall kan bero på att teorin som säger att män hellre handlar på internet 

än kvinnor är några år gammal. Den undersökningen som gjorts i denna studie är i nutid och 

det kan vara så att köpbeteendet hos könen har förändrats genom tiden. Som tidigare nämnt 

kan skillnaderna även bero på att denna studie handlar om klädköp, det kan vara så att män är 

mer benägna att handla exempelvis datorer eller liknande via internet jämfört med kvinnor. 

Detta svarar på problemformuleringen om huruvida köpbeteendet skiljer sig mellan män och 

kvinnor, som det framgår här skiljer sig beteendet, vilket säkerligen beror på att majoriteten i 

undersökningen är kvinnor. Trots detta skiljer sig inte köpbeteendet lika mycket mellan könen 

som teorin påstår att det gör.  

 

 

5.2 Konsumenternas informationssökning och priskänslighet 

 

Respondenternas vana att genomgå informationssökning på internet ser olika ut för de olika 

grupperna. Majoriteten av grupperna har svarat att de genomgår informationssökning ibland, 

den grupp som avviker här är män 36-55 år, där majoriteten säger att de inte söker efter 

information alls. De respondenter som söker efter information innan köp visar att de söker 

information för att kunna utvärdera alternativ enligt köpprocessen (Engel, Blackwell & 

Miniard, 1995). Informationssökning är ett steg i köpprocessen som innebär att konsumenten 

går igenom information både internt, genom minnet och tidigare erfarenheter och externt, 

genom TV, internet och recensioner (Nordfält, 2007). I det här fallet visar empirin att många 

av respondenterna genomgår en extern informationssökning för att hitta bästa alternativet. En 

annan faktor som spelar en stor roll i konsumenternas köpprocess är priset, när en konsument 

har sökt efter informationen utvärderar denne alternativ och priser för att komma fram till det 

bästa och mest gynsamma alternativet (Nordfält, 2007). Denna teori stämmer överens med 

respondenternas beteende i det här fallet, då många, framförallt respondenterna i 

åldersgrupperna 16-35, är intresserade av att hitta rabatter och få bästa möjliga pris på de 
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kläder de vill köpa. Det går alltså att se ett tydligt samband mellan konsumenternas 

informationssökande och deras priskänslighet.  

 

Gällande respondenternas priskänslighet visade det sig vara förhållandevis jämt mellan de 

som menade att priset inte har någon betydelse och de som ansåg att priset är avgörande. 

Detta resultat kan kopplas till en studie som visade att kunder ser olika på priset beroende på 

om de ser köpet som ett nyttoköp eller som ett nöje (Adaval & Monroe, 1995). De kunder 

som ser köpet som ett nyttoköp ser priset som en slags uppoffring, som något de är tvungna 

att ge. De kunder som ser köpet som ett nöje fokuserar inte lika mycket på priset utan mer på 

vad de ska få. Studien visade att de kunder som inte sökt information tidigare accepterar 

högre priser än vad, för de litar på att höga priser innebär hög kvalitet. De kunder som söker 

information accepterar högre priser om de har fått positiv information innan köpet (Adaval & 

Monroe, 1995).  

 

Några av respondenterna i gruppen kvinnor 16-35 år svarade att de accepterar högre priser 

och kan köpa dyrt online om det är ett varumärke som de känner till. Degeratu, Rangaswamy 

och Wu (2000) har i sin studie kommit fram till att hur viktigt ett varumärke är online beror 

på mängden information konsumenten får, visuell information om produkten (design) har 

lägre påverkan på konsumentens val än information (innehåll). Studien visade även att 

priskänsligheten är högre på nätet på grund av onlinekampanjer och rabatter som inte syns på 

samma sätt i fysiska butiker (Degeratu, Rangaswamy & Wu, 2000). Männen och kvinnorna i 

åldrarna 16-35 nämnde att en av de viktigaste faktorerna för dem när de handlar kläder är 

tydlig information. 

 

 

5.3 Konsumenternas syn på risk 

 

Forsythe och Shi (2003) hävdar att säkerheten och riskerna med shopping spelar en stor roll 

när det gäller konsumenternas inställning till var och hur de ska handla. Vi ställde frågan om 

vilka utmaningar konsumenterna ser med att handla kläder på nätet för att se hur deras syn på 

risk ser ut. Vi frågade även hur hög risk de anser att det finns med att handla på internet när 

man tänker ur ett finansiellt perspektiv. Resultatet visade att majoriteten hos samtliga kön i 

åldersgrupperna 16-55 anser att det finns utmaningar med att handla kläder på nätet. De äldre 
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grupperna 56-75 ansåg däremot inte det i samma utsträckning, däremot är de inte lika många 

respondenter vilket kan påverka hur resultatet ser ut.  

 

Samtliga respondenter ansåg att den största utmaningen med att handla kläder på internet var 

att det är svårt att veta passform och utseende på kläderna de köper, vilket ökar risken för dem 

att bli missnöjda med produktens kvalitet eller hela köpet (Forsythe & Shi, 2003; Huang, 

Schrank & Dubinsky, 2004). Även om konsumenter söker runt och aktivt letar efter 

information om varan eller företaget uppfattas varje onlineköp ha en risknivå av 

konsumenterna, på grund av frågor som är oundvikliga som exempelvis om de blir nöjda med 

köpet (Huang, Schrank & Dubinsky, 2004). I den här studien visade det sig att majoriteten i 

samtliga grupper blir nöjda med sina klädköp från nätet, förutom män i åldersgruppen 56-75 

som oftast blir missnöjda.  

 

Andra utmaningar var retur- och fraktkostnader och några ansåg att det finns en rädsla för 

oseriösa aktörer och bedrägeri, det vill säga finansiella risker som Forsythe & Shi (2003) 

också nämner som en av de största riskerna ur konsumentens synpunkt. Samtliga respondenter 

i åldrarna 16-35 år ansåg att frakt- och returkostnader är andra risker som är jobbiga med e-

handeln. Vidare finns likheter gällande könen, kvinnor i åldrarna 16-55 nämner att de är rädda 

för oseriösa aktörer och att bli utsatta för bedrägeri, vilket Forsythe och Shi (2003) också 

nämner som ett hinder för konsumenterna. Samtliga män ser det som en utmaning att inte 

kunna få personliga råd och hjälp av personal att hitta rätt storlek, vilket visar på deras oro att 

inte bli nöjd med köpet (Huang, Schrank & Dubinsky, 2004).  

 

Studien gjord av Lian och Yen (2014) visade att yngre konsumenter har lägre hinder när det 

gäller att handla online jämfört med äldre konsumenter, det respondenterna hade gemensamt 

var att samtliga ansåg att risken var det största hindret, de menade att det finns en saknad av 

säkerhet online. Detta stämmer inte överens med vad respondenterna har svarat i denna 

studien. Det framgår att de yngre konsumenterna inte anser att det finns lika hög risk med e-

handeln som de äldre ser, vilket stämmer överens med studien men säkerhetsrisken är inte det 

största hindret för någon respondent i det här fallet, utan snarare risken att bli missnöjd. 

Studien visade också att den huvudsakliga anledningen till att respondenterna handlar över 

nätet är bekvämligheten och att man kan jämföra priser, vilket stämmer överens med de 

resultat som finns i denna studie där framförallt de äldre respondenterna säger att 

bekvämligheten är den största fördelen med e-handel.  
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5.4 Konsumenternas syn på service 

 

Service är en viktig del när det gäller påverkan på konsumenternas köpbeteende och köpbeslut 

(Nordfält, 2007). De manliga respondenterna i åldersgruppen 36-55 nämner inte service som 

en viktig del när de ska köpa kläder, övriga grupper menar att service är av stor vikt. Det 

fanns ingen större skillnad gällande konsumenternas åsikter om hur viktig service är mellan 

könen. Det var större skillnad mellan åldrarna då respondenterna i åldersgruppen 16-35 år 

ansåg att service på internet var mer viktigt än vad de äldre grupperna gjorde. Majoriteten av 

av alla grupper anser att service på nätet är mycket viktigt, medan service i fysiska butiker 

inte är lika viktig. Det kan ha att göra med den saknade personliga servicen, forskarna 

Mertens och Schumann (1996) hävdar att e-handeln är mycket begränsad och tillåter inte 

kunden att ha personlig kontakt med butiksbiträdet, vilket innebär att e-handeln måste ta till 

andra lösningar för att kunden ska kunna få service via internet (Bonsall & Joint, 1991).  

 

En sådan lösning kan vara att nätbutiker implementerar riktig säljpersonal genom en ruta på 

datorskärmen så att konsumenten inte går miste om personlig service, vilket kan vara 

avgörande för konsumentens uppfattning om god service (Fölster, 2000).  

 

Den grupp respondenter som visar att de föredrar personlig service är kvinnor i ålder 56-75, 

de menar att service på nätet inte är lika viktig som personlig service är. Detta kan även bero 

på det faktum att majoriteten i denna grupp inte handlar på internet och därför inte är lika 

måna om att servicen på internet ska vara bra. Forskarna Petrelli, Angeli och Convertino 

(1999) hävdar att det är av stor vikt att ha sociala faktorer i åtanke när det gäller kundservice.  

 

Interaktionen med människor är avgörande för att kunna ge god service, som i vanliga butiker 

då säljaren kan känna av och anpassa sig efter konsumentens personliga behov och krav, och 

därefter erbjuda den hjälp kunden behöver (Driver et al., 1993). Många av respondenterna 

nämner dock personlig service som en fördel med att handla kläder i butiker och anledningen 

till att de anser att servicen är så pass viktig på internet kan också bero på att konsumenternas 

acceptans till e-shopping mäts genom e-handelns kvalitet gällande bland annat kundservice. 

Konsumenterna inom klädesbranschen är erfarna shoppare som kräver service, därför krävs 

det att e-handel ger dem så bra service som möjligt för att konsumenterna ska vilja handla där 

(Ha & Stoel, 2009). Detta kan kopplas ihop till de äldre respondenternas syn på service, då de 
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är erfarna, har mer livstidserfarenhet och är inte uppväxta med e-handel som de yngre 

konsumenterna är idag. De äldre konsumenterna är vana med att få en viss sorts nivå av 

service och vill att den ska hållas. 

 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

 

5.5.1 Köpbeteende kön och ålder 

 

När det gäller hur köpbeteendet ser ut mellan de olika könen och åldrarna kan det 

sammanfattningsvis konstateras att den yngsta åldersgruppen 16-35 år är de konsumenter som 

handlar mest kläder på nätet bland bägge könen. Anledningarna till att de handlar kläder 

online är på grund av bekvämligheten, erbjudanden och att det är lätt att hitta vad man söker. 

Teorin menar att den yngre generationen är mer riskbenägna och varumärkesorienterade 

(Evans et al., 2006), vilket stämmer överens med det empirin har visat i denna studie och kan 

även kopplas ihop till de olika teorierna om köpmotiv och varför konsumenterna handlar på 

ett visst sätt.  

 

De äldre respondenterna, i åldersgrupper 36-75 år, föredrar att handla i fysiska butiker och 

verkar ha en mer fientlig bild av e-handeln, vilket delvis stämmer överens med det teorin 

säger, de äldre åldersgrupperna verkar ha andra köpmotiv än de yngre. Medan de yngre 

konsumenterna handlar för att hitta bra erbjudanden och större utbud handlar de äldre i 

fysiska butiker för den personliga servicen och säkerheten som fysiska klädbutiker erbjuder. 

Dock hävdar Hernández et al (2011) att de äldre konsumenterna kan vara lika benägna att 

handla online och ha lika positiv attityd som yngre konsumenter om de väl har genomfört 

några köp, här skiljer sig alltså teorin från vad empirin i denna studie visar. 

 

 Denna studie visar även att kvinnorna handlar mer än vad männen gör i samtliga 

åldersgrupper, vilket skiljer sig från vad tidigare forskning säger (Yang & Lester, 2006.; Lian 

& Yen, 2014.; Hasan, 2010). Enligt dessa tidigare studier är män mer benägna att handla på 

internet än vad kvinnor är, vilket skiljer sig från det som framkommit i denna studie, då det i 

detta fall verkar som att kvinnor är mer öppna och roade av att handla kläder på internet. 

Detta kan bero på att denna studie enbart fokuserar på klädköp och kvinnor överlag kanske är 

mer intresserade av att handla kläder än män. Dock är det ändå en intressant jämförelse och 

värt att forska vidare på.  
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Samtliga respondentgrupper förutom kvinnor i åldern 36-55 trycker på att det viktigaste för 

dem när de köper kläder är att passformen är bra och samtliga respondenter är eniga om att 

den största fördelen med att handla kläder i fysiska butiker är att kunna prova och känna på 

kläderna. Att det är viktigt för de flesta konsumenterna att få prova kläderna hänger ihop med 

teorin om konsumentens beslutsoptimering, att konsumenten har en strävan att se till att 

produkterna uppfyller konsumentens krav (Westbrook och Black, 1985), vilket konsumenten 

kan göra genom att prova kläderna. Det kan antas att detta är anledningen till varför 

majoriteten av konsumenterna i denna studie inte handlar sina kläder online, för att de vill 

kunna prova kläderna och bli nöjda med sina köp.  

 

 

5.5.2 Syn på service, risk och priskänslighet utifrån kön och ålder 

 

När det gäller hur många respondenter som genomgår informationssökning säger majoriteten 

av grupperna att de gör det ibland, gruppen som avviker är män i 36-55 år där majoriteten 

påstår att de inte söker efter information på nätet alls. De respondenterna som söker efter 

information innan köp söker efter olika alternativ för att kunna dessa enligt köpprocessen 

(Engel et al., 1995). Priset har också stor betydelse för konsumenterna när de söker efter olika 

alternativ, då de vill göra det bästa och mest gynsamma köpet (Nordfält, 2007). Detta 

stämmer överens med vad empirin visar då respondenterna i åldersgruppen 16-35 år hos båda 

könen är intresserade av att hitta rabatter och få så bra pris som möjligt på det de vill köpa, 

vilket innebär att denna grupp respondenter är priskänsliga i fysiska butiker. Man skulle 

kunna koppla att mer aktivt informationssökande innebär högre priskänslighet, de äldre 

respondenterna (36-75 år) är inte lika noga med att göra det billigaste valet och handlar hellre 

tryggt i fysiska butiker med vetskapen att de blir nöjda med köpet. Det finns inga större 

skillnader när det gäller informationssökning och priskänslighet bland könen.  

 

När det gäller riskerna med att handla kläder på internet anser majoriteten hos samtliga kön i 

åldrarna 16-55 år att det finns utmaningar med att handla på nätet som inte finns i fysiska 

butiker. De äldre respondenterna (56-75 år) anser däremot inte att det att det finns utmaningar 

i samma utsträckning, vilket kan påverkas av att inte lika många respondenter i denna 

åldersgrupp deltog i undersökningen. Däremot anser de yngre konsumenterna inte att det finns 

lika hög säkerhetsrisk med att handla på internet som de äldre anser. Detta skiljer sig från vad 
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forskarna Lian och Yen (2014) säger, då de påstår att säkerhetsrisken är den största 

anledningen till att konsumenter inte handlar online, oavsett ålder. I denna studie framgår det 

att risken att bli missnöjd är den största anledningen till att konsumenterna handlar i fysiska 

butiker, oavsett ålder och kön. Samtliga respondenter ansåg att den största utmaningen med 

att handla kläder på internet var att det är svårt att veta passform och utseende på kläderna de 

köper, vilket ökar risken för dem att bli missnöjda med produktens kvalitet eller hela köpet 

(Forsythe & Shi, 2003; Huang, Schrank & Dubinsky, 2004). Andra utmaningar 

respondenterna som framförallt män och kvinnor i åldersgrupperna 16-55 år nämnde var 

retur- och fraktkostnader och några ansåg att det finns en rädsla för oseriösa aktörer och 

bedrägeri, det vill säga finansiella risker som Forsythe & Shi (2003) också nämner som en av 

de största riskerna ur konsumentens synpunkt. Detta skiljer sig också från det resultat som 

framkommit i denna studie, då den största risken för konsumenterna i denna undersökning är 

att plagget inte passar eller att de blir missnöjda. Samtliga män ser det som en utmaning att 

inte kunna få personliga råd och hjälp av personal att hitta rätt storlek, vilket visar på deras 

oro att inte bli nöjd med köpet enligt Huang, Schrank och Dubinsky, 2004.  

 

De manliga respondenterna i åldersgruppen 36-55 nämner inte service som en viktig del när 

de ska köpa kläder i fysiska butiker, men säger att ett problem med e-handeln är att inte kunna 

få hjälp av personalen och få den personliga servicen. Övriga grupper menar att service är av 

stor vikt. Det fanns ingen större skillnad gällande konsumenternas åsikter om hur viktig 

service är mellan könen. Det var större skillnad mellan åldrarna då respondenterna i 

åldersgruppen 16-35 år ansåg att service på internet var mer viktigt än vad de äldre grupperna 

gjorde. Majoriteten av av alla grupper anser att service på nätet är mycket viktigt, medan 

service i fysiska butiker inte är lika viktig. Det kan ha att göra med den saknade personliga 

servicen, forskarna Mertens och Schumann (1996) hävdar att då personlig service försvinner 

blir annan service mycket viktigare för konsumenten, vilket stämmer överens med resultatet i 

denna studie.   
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6. Slutsats 
 

Slutligen har vi nått den sista delen i vår studie. Här ska vi svara på våra frågeställningar från 

början av studien och visa vad vi har kommit fram till. 

 

Våra frågeställningar för detta arbete var:  

1. Hur skiljer sig konsumenternas köpbeteende åt gällande att köpa kläder online och i 

fysisk butik utifrån faktorerna kön och ålder? 

 

Det vi har kommit fram till i denna studie är att det finns skillnader gällande respondenternas 

köpvanor online bland de olika könen inom samma åldersgrupper. Den största skillnaden vi 

kan hitta i vår studie jämfört med tidigare forskning när det gäller skillnader mellan 

konsumenternas köpbeteende utifrån könen är att kvinnorna handlar mer på internet än vad 

männen gör. Detta skiljer sig från tidigare studier som visar på att män är mer benägna att 

handla på internet då kvinnor påverkas av många faktorer som får dem att avstå från e-

handeln och att kvinnor föredrar att handla i traditionella butiker. Man får dock ha i åtanke att 

fler kvinnor svarade på vår enkät och att resultaten kan påverkas av detta. I denna 

undersökning har vi inte en lika stor deltagande grupp män och det saknas därmed en jämlik 

representation för männen. Vi vet inte om resultatet hade sett annorlunda ut eller varit bättre 

om det hade funnits lika många deltagare för varje kön. Däremot kan en sådan studie gett 

större trovärdighet då det hade funnits lika stor representation för varje grupp. Vi kan därmed 

inte utgå från att resultatet av denna studie är en sanning, utan snarare en tendens till ett 

köpbeteende. Samtliga respondenter i denna studie handlar framförallt i fysiska butiker men 

det är kvinnorna och den yngre åldersgruppen som handlar mer på internet än andra grupper. 

Den största skillnaden vi kan se är dock hur konsumentbeteendet skiljer sig mellan åldrarna. 

Majoriteten av samtliga respondenter i mellan åldrarna 16-35 handlar kläder på internet 

medan majoriteten av de äldre respondenterna inte gör det, vilket vi tror kan bero på att den 

yngre generationen är uppväxta med e-handeln på ett annat sätt och generellt är mer aktiva på 

internet. 
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2. Hur skiljer sig konsumenternas syn på risk, service och priskänslighet i båda butikerna 

utifrån faktorerna kön och ålder?  

 

När det gäller konsumenternas syn på risk med e-handel anser majoriteten av respondenterna i 

åldersgruppen 16-35 att det finns utmaningar med e-handel till skillnad från fysiska butiker, 

medan majoriteten av respondenterna i åldersgruppen 56-75 år anser att det inte finns några 

utmaningar. De flesta respondenter anser att det är låg risk med e-handeln om man tänker på 

risk för bedrägeri eller andra finansiella risker. Männen i åldersgruppen 36-55 år har olika syn 

på riskerna och är jämt fördelade. De utmaningar som respondenterna ser och är eniga om är 

svårigheten med storlekarna och veta huruvida de blir nöjda med kläderna eller inte, detta är 

risker som de menar inte finns i fysiska butiker. Med tanke på svårigheten med storlekarna 

och att bli nöjd är service en stor del av det hela. Det framgår att majoriteten av 

respondenterna anser att service på internet är viktigare än service i fysiska butiker, i varje fall 

de yngre respondenterna som handlar mer via nätet. Respondenterna tog även upp den 

personliga servicen och att kunna prova kläderna som den största fördelen med att handla 

kläder i fysiska butiker, vilket tyder på att det är den största saknaden inom e-handeln. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de anser att avsaknaden av personlig service och 

att det inte finns möjlighet att prova kläderna är det största hindret till att handla online. Detta 

skiljer sig mot teorin då tidigare forskning visar att det största hindret som konsumenterna 

upplever med att handla online är avsaknaden av säkerhet och risken för bedrägeri och 

opålitliga företag.  

 

Gällande informationssökningen och priskänsligheten kan vi se tydliga skillnader, de yngre 

konsumenterna är mer aktiva i sin informationssökning på internet och vill gärna jämföra 

priser för att kunna hitta det bästa priset. Om ett plagg är dyrare i fysisk butik vill majoriteten 

hellre kolla på nätet och se om de hittar något bättre erbjudande där, de är alltså mer 

priskänsliga på internet. Vi tror också att det kan vara en av anledningarna till varför de yngre 

(16-35 år) respondenterna oftare blir nöjda med sina klädköp från internet, för att de söker 

efter recensioner och kollar noga än vad de äldre åldersgrupperna gör. 
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6.1 Rekommendationer  

 

De rekommendationer vi kan lämna efter vår studie är att företag som är inom e-handeln och 

fysiska butiker i klädbranschen bör ha i åtanke hur viktigt det är att behålla servicen online, 

framförallt till företag som riktar sig till äldre kunder. Denna studie visar att det är avsaknaden 

av personlig service och framförallt möjligheten att kunna prova och känna på kläderna som 

är det största hindret vid e-handel. En tänkbar lösning i framtiden skulle kunna vara ”show-

rooms”, vissa butiker har redan service att hjälpa sina kunder om de behöver beställa från ett 

större sortiment från nätet. I USA köper redan många e-handelsföretag upp fysiska butiker 

och använder dem istället som ”show-rooms” för sina produkter på nätet. Även vissa företag i 

Sverige har även börjat med denna idé. Vi tror att det skulle lösa många problem eftersom 

man då kan gå till en fysisk lokal, prova och känna på kläderna och sedan beställa hem det via 

datorn.  

 

För att utveckla avsaknaden av service på nätet anser vi att företag bör lägga mer resurser på 

direktchattar, eller någon annan form av service på nätet som underlättar ytterligare för 

konsumenterna. Ett förslag skulle kunna vara att man kan ha en slags ”Personal Shopper” 

online, där man kan skriva sina relevanta uppgifter och vad för slags stil man vill ha och vilka 

färger, så kan företaget kostnadsfritt skicka ut lite olika klädesplagg som de tror skulle passa 

och sedan kan konsumenten prova hemma och skicka tillbaka ifall det inte skulle kännas bra, 

utan att ligga ute med pengar. De negativa aspekterna med att börja etablera dessa ”show-

rooms” är dels att många arbeten skulle försvinna, då dessa butiker inte behöver ha någon 

säljare. Detta innebär att företagen inte behöver anställa personal och det kommer inte heller 

behövas lika mycket folk som hanterar företagets lager då kläderna inte behöver skickas ut till 

butiken i samma utsträckning, utan enbart till kundernas hemadress. Det finns även en risk att 

kostnaderna för transporter kommer öka vilket kan bli en problem fråga med tanke på vad de i 

sin tur kan leda till. I detta fall måste företagen vara medvetna att de kan behöva investera i 

miljöbilar för att minska sina utsläpp och inte bidra till dålig miljöpåverkan.  

 

Om man ska se denna lösning från konsumenternas perspektiv är det, som vi tidigare nämnt, 

ett bra alternativ om man som konsument vill kunna beställa hem kläder på ett lättare och 

säkrare sätt. Däremot visade vår undersökning att några av respondenterna vill handla i 

fysiska butiker för ett det är en rolig och social upplevelse, vilket eventuellt försvinner med 

denna lösning då show-rooms inte fungerar på samma sätt som fysiska butiker och risken 
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finns att exempelvis gallerior köps upp av e-handelsföretag. Med andra ord finns det både för-

och nackdelar med att ha kvar handeln som den är idag men även med de eventuella 

lösningarna till framtiden. Målet är att kunna tillfredsställa så många konsumenter som 

möjligt men i och med teknologins utveckling och de kommande generationerna konsumenter 

som är uppväxta med internet tror vi att den bästa lösningen är att handeln utvecklas i takt 

med teknologin. Vi tror att blivande konsumenter kommer ha mer krav på bra e-handel än vad 

dagens konsumenter har. I dagens läge har den fysiska handeln fortfarande fördelen att ge 

konsumenterna ett socialt nöje genom att gå runt och shoppa men 10 år fram i tiden kan det 

vara så att konsumenterna kommer ha andra krav och behov när de ska köpa kläder och att 

shopping som nöje inte är lika viktigt eller går att utföra på andra, mer utvecklade, sätt. 

 

 

6.2 Bidrag till teorin 

 

Denna studie har visat att vi har hittat en lucka inom forskningen gällande konsumenternas 

köpbeteende utifrån faktorer som kön och ålder och deras syn på service, risk och 

priskänslighet online och i fysisk butiker. Dessa faktorer påverkar konsumentens val om var 

denne väljer att handla, online eller i fysiska butiker. Att veta hur konsumenter i olika åldrar 

och kön handlar är viktigt för företag att veta i dagens samhälle med med ständigt växande 

teknologi. Detta arbete har enbart berört ytan av denna lucka gällande konsumenternas 

köpvanor på internet. Vi har inte kunnat gå in på djupet eftersom det är ett så pass stort 

område, det krävs mer forskning om hur konsumenternas beteende och syn på service, risk 

och priskänslighet skiljer sig utifrån deras kön och ålder. Vi har hittat mindre samband mellan 

köpbeteende och faktorerna åldern och kön och hur deras syn på service, risk och pris skiljer 

sig online och i fysiska butiker men framförallt har denna studie motbevisat en del av tidigare 

forskning. Tidigare forskning har visat att det största hindret som får konsumenter att avstå att 

handla på internet är riskerna som finns, framförallt gällande säkerhet och bedrägeri. Denna 

studie har visat att konsumenternas största hinder gällande e-handel är avsaknaden av 

personlig service och att det inte finns någon möjlighet att prova de kläder de vill köpa. Detta 

kan vara användbart för klädföretag som redan har e-butiker eller företag som vill starta en 

butik på internet.  

 

 



74 
 

6.3 Förslag till fortsatt arbete  

 

Vi tror att det finns många alternativ och att e-handeln kommer utvecklas ytterligare i 

framtiden, i och med att teknologin ständigt utvecklas är det rimligt att tänka att det även 

kommer komma nya idéer för e-handeln. Det finns betydligt mycket mer att finna inom detta 

forskningsområde och det är något vi rekommenderar till andra att forska vidare på. Som 

tidigare nämnt har vi hittat en motsägelse mot tidigare forskning om vilka hinder 

konsumenterna anser att det finns med att handla på internet och även hur köpbeteendet 

skiljer sig mellan könen. Fortsatta studier inom området skulle kunna undersöka vidare hur 

man skulle kunna lösa problemet med avsaknad av service på internet och även undersöka 

huruvida kvinnor handlar kläder mer än vad män gör på internet på en djupare nivå. Vi 

rekommenderar att framtida studier använder sig av kvalitativa intervjuer för att komma 

djupare in på detta område, med lika många deltagare från varje kön och åldersgrupp. Det vår 

studie saknar är lika många respondenter från varje åldersgrupp och kön, vilket vi tror har 

påverkat vårt resultat, därför skulle en liknande studie med större variation vara bra för den 

framtida forskningen. I denna studie har vi utgått från konsumenternas perspektiv men vi 

anser även att det skulle vara intressant att undersöka detta från företagens sida. Man skulle 

kunna undersöka hur företagen ser på dagens e-handel och hur de försöker anpassa sig och 

utvecklas.  
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Bilaga 1 

 

 

Individuella reflektioner av eget lärande  

 

2016-05-20 

 

Felicia Redegren 

 

 

Detta arbete har varit det största jag någonsin har skrivit och det har också varit det svåraste. 

Det har krävts mycket tid, planering och arbete och framförallt samarbete i och med att vi har 

varit två som skrivit denna uppsats. Tidigare har jag bara skrivit arbeten som har baserats på 

intervjuer eller andra kvalitativa forskningsansatser. Jag anser att jag därför har tidigare 

kunskap inom sådana uppsatser, dock är denna studie första gången jag använder mig av 

enkäter för att få fram ett resultat men det var nödvändigt för denna studie eftersom vi vill få 

en så bred insyn på samhället som möjligt. Dock var det svårare att samla ihop enkäter och 

sammanställa det än vad jag trodde, framförallt tog det längre tid än vad vi hade uppskattat.  

 

Detta forskningssätt var inget jag hade erfarenheter eller speciella kunskaper inom tidigare 

men jag anser att jag nu har lärt mig hur man ska gå tillväga vid en enkätundersökning, eller i 

alla fall har större kunskaper inom det. Framförallt har jag lärt mig vad man kan tänka på till 

framtida liknande studier, så som att använda fler plattformar för att få så många respondenter 

som möjligt inom olika grupper, så att inte bara samma slags respondenter svarar då det blir 

samma slags svar, som i denna studie då vi enbart använde oss av Facebook för att få svar på 

våra enkäter. Dessutom vet jag till nästa gång att det finns smidigare sätt att sammanställa 

enkäter, man kan exempelvis använda sig av analysprogram och inte använda sig av lika 

många frågor med fria svar som vi gjorde då det tog längre tid att sammanställa. Däremot var 

det till stor hjälp att sammanställa enkäterna när vi var två.  

 

Jag anser att det var bra att man arbetade två stycken för denna uppsats, på det sättet kunde vi 

dela upp arbetet så att man inte behövde ta på sig allt själv. Jag tycker att uppdelningen av 

arbetet har varit bra, vi har bidragit med olika saker till denna studie men har varit lika insatta 

i det båda två. Vi valde att dela upp arbetet utefter det vi är bäst på, jag tycker om att skriva 

och har lätt för språket och fokuserade därför mycket på att sammanställa texten för att få ett 

och samma språk genom hela uppsatsen, medan Camilla som är duktig på layout och att 
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sammanställa enkäter till diagram och det var hennes fokus. Trots denna uppdelning har båda 

varit insatta i alla delar för att ha kunskap inom allt och vi båda har bidragit till teorin med 

vetenskapliga artiklar och böcker. Sedan har vi skrivit resultatet och därefter kunnat analysera 

och skriva slutsatsen tillsammans. Dessa områden har jag också tidigare kunskaper och 

erfarenheter om sedan tidigare uppsatser genom utbildningens gång. Att analysera och dra 

slutsatser har varit en av mina starka sidor sen tidigare, jag tycker det är intressant att hitta 

likheter och skillnader när man jämför empiri med tidigare forskning och teorier. Däremot 

anser jag att vi har gjort det på en helt ny nivå i detta arbete, att kunna analysera på en djupare 

nivå än tidigare är svårare än vad man kan tro. Att söka efter vetenskapliga artiklar på internet 

och samla tidigare forskning och teorier har jag därför kunnat sen tidigare, dock inte i denna 

utsträckning. Det har krävts att man läser igenom otroligt många artiklar för att kunna ta fram 

de som passar till just denna studie och genom detta arbetssätt har jag lärt mig att sålla bland 

artiklar och information när man går igenom så många. Det är även viktigt att man kan vara 

källkritisk, vilken är en egenskap jag bär med mig sen tidigare arbeten, dock krävs det att man 

är källkritisk på en ny nivå i denna studie, vilket jag har lärt mig och kommer bära med mig i 

framtiden.  

 

I tidigare kurser i utbildningen har vi framförallt använt oss av kurslitteratur, förutom i vår 

individuella uppsats som vi skrev i kursen innan denna. Den individuella uppsatsen 

förberedde mig inför det här stora arbetet då det krävdes att man kunde hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar och hur man söker efter sådana på internet. Det jag framförallt har lärt 

mig genom denna process är att vara kritisk mot mig själv och oss och reflektera över alla 

steg. Vi lyckades inte undersöka ett så stort område som vi ville men vi har kunnat reflektera 

över det och ha det i åtanke genom hela arbetet. Jag anser nu i efterhand att vi kanske har 

kunnat begränsa oss ännu mer för att inte ta oss vatten över huvudet och istället kunna gå 

ännu djupare på ämnet, men det är något som är svårt att inse innan man har gett sig in i 

arbetet. Däremot är jag nu en erfarenhet rikare och jag vet vad man bör och inte bör göra till 

nästa gång jag ska skriva en studie som denna. Slutligen vill jag säga att jag är stolt över det 

samarbete vi gjort och att allt vi har arbetat med under dessa månader har gett utdelning.  
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Bilaga 1 
 

Individuella reflektioner av eget lärande  

  

2016-05-20  

  

Camilla Eklind 

 

  

Först vill jag börja med att säga hur stolt jag är över mig själv och även över min 

gruppmedlem Felicia. Vi har båda gjort en del omtentor så jag tror vi både kände att det har 

skulle bli en utmaning. En utmaningar att planera tiden, att lägga vårt skrivande på den nivån 

vi önskade men även hinna med allt annat runt om. Vi båda och speciellt jag själv vet att det 

är många gånger på grund av dålig tidsplanering som studierna har fått lida. Det som 

jag dock kände var skönt var att veta var att kurserna vi hade innan uppstart av uppsatsen hade 

gjort mig mer säker på olika metoder och även hur man ska leta artiklar på Google Scholar. 

För det är inte bar att ta vilka artiklar som helst. Det är viktigt att se om dem är citerade ofta, 

om det är någon känd forskare inom ämnen som skrivit och att den inte innehåller 

för gammalfakta. Utöver det kände jag att det var väldigt svårt att begränsa sig inom just 

konsumentbeteende, för det känns som det är så många faktorer som påverkar varandra. 

Vi valde att avgränsade oss till skillnader mellan ålder och köns syn på service, risk 

och priskänslighet men det fanns så mycket mer jag kände att jag vill ta med och som 

verkligen var intressant. Tyvärr om vi skulle ha tagit med allt vi hittade skulle vi aldrig blivit 

klara, så återigen handlar det om tidsplanering. Vi använde oss av enkäter vilket var något helt 

nytt för oss båda, vi har tidigare bara använt oss av intervjuer i våra arbeten. Så efter den 

upplevelsen har jag lärt mig så mycket om hur en enkät ska se ut och vad man måste tänka på. 

Att det inte riktigt är så lätt och smidigt som man kanske kan tro. Självklart har min syn även 

på intervjuer ändras nu efter detta arbete då jag lär mig vara mer källkritisk även till olika 

metoder. Tidigare har jag alltid trott att både intervjuer och enkäter är lika trovärdiga. Men det 

kan absolut skilja sig åt, de båda har olika svagheter och styrkor, vilket kommer hjälpa mig att 

ta ställning till dem på ett källkritiskt sätt i mitt framtida arbetsliv.   

  

Under arbetes gång så låg ett stort fokus på att hitta rätt sorts grundteorier och artiklar att utgå 

ifrån men även sammanställningen av alla 218 respondenterna var väldigt tidskrävande, mer 

än vad vi trodde från början. Jag har absolut lär mig att tänka igenom valet att ha 

med öppnafrågor i en enkät, om det verkligen ger så mycket mer än kryssfrågor då svaren inte 
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riktigt är lika trovärdiga och kräver mycket mer tid att sammanställa. Om jag skulle göra om 

enkäten nu i efterhand skulle jag nog välja att bara ha 1 eller max 2 öppna frågor. På grund 

av att jag såg att de bidrog i den utsträckningen vi önskade när vi valde att ställa öppnafrågor 

istället för enbart standardiserade frågor. Vad jag också inser nu är att vi kunde ha planerat vår 

tid bättre, jag tror man aldrig riktigt förstår hur mycket tid allt verkligen tar. Från att fixa rätt 

layout till att läsa igenom hela arbetet. Det är inte heller helt enkelt att få ner alla tankat på 

papper på ett sätt som är lätt för läsaren att förstå. Jag har absolut lärt mig att det är bäst att 

bara skriva ner det man tänker och sen skriva om så man inte missar något. Redan från start 

har vi veta vad vår uppsats ska handla om och under arbetets gång har en svårighet varit att 

inte bara välja artiklar som passar in på vad vi tror vårt resultat skulle se ut. Utan att på ett 

neutralt sätt samla artiklar som både skrev för och emot det vi ville bevisa. För när vi väl 

hittade dom gav det verkligen mig en djupare förståelse om vårt ämne och en trygghet av att 

vi faktiskt skrev om något som var aktuell för samhället.   

  

Arbetsfördelningen under arbetat anser jag har varit väldigt bra. Vi har hjälp varandra genom 

hela uppsatsen och lärt varandra nya sätt att studera på. Jag känner att vi delade upp arbetet 

genom att arbeta med de saker vi själva var bäst på. Så vi viste att vi fick ut en så bra uppsats 

som möjligt, men självklart var ingen av oss omedvetna om vad den andra skrev eller 

gjorde. Den som skrev större del av teorin var Felicia då hon är mycket mer säker på att 

få till rätt grammatik och så vidare. Vilket resulterade i att jag kollade upp 

många av artiklarna och böckerna istället. Vi valde även det för att vi ville även att texten 

skulle få en tydlig rödtråd och att det inte skulle se ut som det var två helt olika författare som 

skrivit. Övrigt så delade vi på sammanställningen av enkäten och 

jag sammanställa sedan resultatet till diagram. Resterade delar i uppsatsen anser jag att vi 

båda jobbade lika hårt med och att vi båda är nöjda med hur arbetsfördelningen har sätt ut.   

  

Avslutningsvis det jag mest av allt kommer ta med mig från det här arbeta är hur mycket jag 

verkligen har lärt mig. För att i början av den här terminen kändes det som att mina två 

tidigare år av studier inte direkt varit så givande, men oj vad fel jag hade. För under arbetets 

gång fick jag äntligen nytta av all ny kunskap jag samlat på mig. Det var så kul att få känna att 

jag på riktigt nu ligget på en ny och högre kunskapsnivå än tidigare. Att jag nu känner mig 

redo att gå vidare och med en trygghet att jag verkligen har kunskapen att gå vidare till nya 

utmaningar. För om jag lyckas få ihop en c-uppsats och klara mig igenom 3 tuffa år på 

högskolan så vet jag att det inte finns något hinder som jag inte kommer klara.  
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Enkät  
 

Är du kvinna eller man?  

Kvinna 

Man 

 

Hur gammal är du?  

16-35 

36-55 

56 -75 

75- 

 

Handlar du kläder på nätet?  

Ja 

Nej 

 

Om du handlar kläder på nätet, hur ofta gör du det? 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 

Ser du några utmaningar med att handla kläder på nätet?  

Ja 

Nej 

 

Om du svarat "ja" på ovanstående fråga, vilka utmaningar finns det? 

Svar:  
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Hur hög risk anser du att det finns att handla kläder på Internet när det gäller 

säkerheten? (Betalning, bedrägeri, etc)  

1 - ingen risk 

2 - låg risk 

3 - riskabelt 

4 - hög risk 

 

Blir du oftast nöjd med dina klädköp från Internet? 

Ja 

Nej 

 

Varför blir du nöjd/missnöjd med dina klädköp från Internet? 

Svar:  

 

Vad är viktigt för dig när du handlar kläder? (Både i butik och online)  

Svar: 

 

Hur viktig är service på nätet för dig? (med service menar vi kundtjänst, information 

om varan, returer/reklamationer osv)  

Inte viktig 

Ganska viktig 

Viktig 

Mycket viktig 

 

Hur viktigt anser du att det är att få personlig service (som i fysiska butiker) när du ska 

handla kläder?  

Inte viktigt 

Ganska viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

Vilka fördelar anser du att det finns med att handla kläder i fysiska butiker? (T.ex. 

socialt, behöver inte vänta på leverans, prova kläder, personlig service)  

Svar: 
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Hur påverkar priset ditt val att handla kläder på Internet vs i fysisk butik? (T.ex. 

lättare hänt att man handlar billiga plagg på internet och dyrare i butik) 

Svar: 

 

Hur ofta brukar du aktivt söka efter information om plagg på nätet? Till exempel att du 

jämför priser, kollar recensioner o.s.v.  

Inte alls 

Det händer ibland 

Ofta 

Mycket ofta 

Alltid 

 

Vilka fördelar anser du att det finns med att handla kläder på Internet? (T.ex. 

bekvämlighet, erbjudanden på nätet, utbud)  

Svar: 


