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Abstract 
This quantitative study examines consumers shopping behaviour in relation to the 
digitalization of retailing. The focus of this study is to examine if the increased availability of 
online shopping can be connected to compulsive buying behaviour. The purpose is to research 
if those who prefer to consume fashion products online also have a greater tendency to an 
excessive shopping behavior, which we classify as compulsive buying behaviour. The study 
also research an online-shopping addiction related to gender and age. Through an online 
survey, shared on social networks, with questions and claims that measures compulsive 
buying behaviour, the study’s question formulations have been answered. The result shows 
that people who prefers and do most of their shopping online have a greater tendency to 
develop a compulsive buying behaviour. We also found that the respondents from the younger 
generation who participated in this study, have a greater tendency towards developing online-
shopping addiction and buy more products online compared to the older generation, where 
women are in majority. 
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II 

Sammanfattning 
Denna kvantitativa studie undersöker konsumenters shoppingberoende i förhållande till 
digitaliseringen av handeln. Studien görs med fokus på att undersöka om den ökade 
tillgängligheten av shopping via e-handel kan sammankopplas med konsumenters 
shoppingberoende. Syftet med vår studie är att reda på om personer som föredrar att shoppa 
mode online också har en större benägenhet till ett överdrivet shoppingbeteende, som vi 
klassificerar som ett shoppingberoende. Studien utforskar även online-shoppingberoende 
relaterat till kön och åldersgrupp. Genom utskick av online-enkäter till diverse nätverk, med 
frågor och påståenden som mäter shoppingberoende, online-shoppingberoende samt 
användningen av e-handel, har studiens frågeställningar besvarats. Resultatet som 
framkommit visar att personer som föredrar e-handeln och även handlar mer modeprodukter 
online, i större utsträckning visar benägenhet till ett shoppingberoende. Vi har även funnit ett 
stöd för att respondenterna från den yngre generationen som deltog i denna studie, har en 
större tendens till ett online-shoppingberoende och även shoppar mer mode online än 
respondenterna från den äldre generationen, där kvinnor är högst representerade.  
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1 Inledning 
 
“Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras” - Negroponte (1996).  
 
Jonsson, Stoopendahl & Sundström (2015) menar att digitaliseringen av samhället är en av 
vår tids största förändringar, som påverkar alla aktörer och allt vi gör. Digitaliseringen inom 
detaljhandeln har också lett till nya sätt för människor att konsumera (Hagberg, Sundström & 
Egels-Zandén 2016), då både produkter och tjänster är mer lättillgängliga än vad de tidigare 
har varit. Det är inte ovanligt att dagens konsumenter är uppkopplade dygnet runt och är mer 
flexibla när det gäller köpbeslut, i och med digitaliseringen (Jonsson, Egels-Zandén, Hagberg, 
Lammgård & Sundström 2017). Enligt World Economic Forums Network Readiness Index 
(NRI), låg Sverige år 2016 på tredje plats av världens mest internetuppkopplade befolkning 
(We forum 2016). Den ständiga tillgängligheten av internet har gjort det möjligt för 
svenskarna att idag kunna e-handla när och var de vill under dygnets alla timmar (HUI 
research; Jonsson et al. 2015). Enligt en mätning av Postnord (2017) växer e-handeln med 15-
20 procent per år i Sverige. År 2016 omsatte svensk e-handel 58 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 305 procent från år 2006 (Postnord 2017). De varor som omsätts mest genom e-
handel är hemelektronik och kläder/skor (Roos 2017). Bekvämlighet och den stora 
valmöjligheten är nyckelfaktorer till varför e-handeln växer så mycket (Rohm & 
Swaminathan 2004; Jiang, Yang, & Jun 2013). 
 
Online-shoppingupplevelsen är lättare att personifiera än upplevelsen i fysiska butiker, genom 
att varumärkes hemsida kan anpassas för att matcha en konsuments inköpsmål (Wu, Lee, Fu 
& Wang 2013; Pallant, Danaher, Sands, & Danaher  2017). Det är inte bara köpintensionerna 
som får kunderna att besöka företagens webbsidor, utan även för att få inspiration, organisera 
köp, jämföra priser, söka kunskap om olika produkter och läsa produktrecensioner (Close & 
Kukar-Kinney 2010; Jonsson et al. 2015). Rose & Dhandayudham (2014) menar att dessa 
internetbaserade shoppingupplevelser kan utlösa problematiskt beteende som kan klassificeras 
som online-shoppingberoende.  
 

1.1 Problembakgrund  

1.1.1 E-handel 
 
Elektronisk handel, ofta benämnt som e-handel, är tillämpning av datateknik för 
automatisering av transaktioner och arbetsflöden. Denna teknik ger konsumenter möjligheten 
att köpa och sälja produkter och information via internet. För att kunna genomföra ett köp 
online behöver kunden bland annat veta hur man använder sig av en dator eller annan 
elektronisk utrustning som kan ansluta till internet (Kalakota & Whinston 1997).  
 
Tidigare forskning av Hagberg et al. (2016) och Jonsson et al. (2015) visar att digitalisering 
av handeln har lett till ett förändrat konsumentbeteende. Rapporten “The state of fashion 
2018” (BoF 2018), beskriver ett konsumentskifte inom den globala modeindustrin som går in 
i en avgörande fas av digital revolution. Onlineförsäljningen av kläder och skor förväntas 
växa snabbt och under de senaste 20 åren har svenskarnas klädkonsumtion ökat med 68 
procent  (Roos & Holmberg 2011). Den digitala handelns marknadsaktörer eftersträvar den 
“sömnlösa” kundupplevelsen, där inga hinder som stoppar upp köpflödet finns, utan istället 
uppmuntrar kunder att konvertera sin sökning till köp. Genom att analysera information som 
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samlats in från de digitala spår konsumenten lämnat efter sig, kan företag anpassa innehållet 
till individuella erbjudanden för att locka kunden till fler köp. Dessa individuella erbjudanden 
passar kundens preferenser baserat på tidigare sökningar (Akter & Wamba 2016; Song, Sun, 
Wan, Huang & Zhu 2017). Information kan till exempel visa vilka sajter konsumenterna kom 
ifrån, hur länge de stannade, vad de köpte, hur de betalade och i många fall även personlig 
information (Digitalkonsumtion 2018a). Företag använder sig av digitala teknologier som drar 
trafik till webbsidan såsom användandet av sociala medier och personliga erbjudanden genom 
bland annat mail och pop-up annonser som ökar konsumenternas visuella exponering av varor 
(Digitalkonsumtion 2018b), samtidigt som enkla och smidiga digitala betalningssystem 
underlättar köpet online, då kunden enkelt kan välja mellan att betala direkt, senare eller dela 
upp betalningen (Klarna 2018). Tidigare studier indikerar att bekvämligheten, den stora 
valmöjligheten och tillgängligheten är stora faktorer till varför folk väljer att göra sina köp 
online (Jiang et al.  2013; Rohm & Swaminathan 2004). 

1.1.2 Shoppingberoende 
 
Shoppingberoende definieras som en tendens till överdrivet, tvångsmässigt och problematiskt 
shoppingbeteende som resulterar i konsekvenser förknippade med ekonomiska, sociala och 
känslomässiga problem. Att shoppa kan ge konsumenter en tillfredsställelse som kan skapa 
repetitiva mönster vilket i sin tur kan leda till ett tvångsmässigt shoppingbeteende, även 
beskrivet som fenomenet shoppingberoende (Davenport, Houston & Griffiths 2012). 
Faktumet att köpprocessen till stor del har övergått från fysiska butiker till onlinebutiker, har 
visat kunna framkalla denna typ av beroende hos konsumenter (Rose & Dhandayudham 
2014). Pengar som spenderas på konsumtion har ett samband med konsumentens subjektiva 
välbefinnande. Shopping kan ge konsumenten ett lyckorus och fungera som en 
verklighetsflykt (Roos & Holmberg 2011). Roos (2017) menar att ju mer pengar en 
konsument spenderar på mat, kläder, hemelektronik och möbler, desto nöjdare tycks hen vara. 
Dock kan en allt för stor konsumtion leda till sämre välbefinnande, exempelvis köpberoende 
(Roos & Holmberg, 2011). Johan Magnus Roos, forskare vid Centrum för 
konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan i Göteborg, menar att på kort sikt kan 
shoppingen ge en positiv kick, medan personer med shoppingberoende riskerar att drabbas av 
skuldsättning, personlig konkurs, samt mängder av emotionella och fysiska besvär. Antalet 
personer som drabbas av shoppingberoende har ökat marginellt sedan 2010, dessutom finns 
det ett stort mörkertal (Liljemalm 2015).  
 

1.2 Problemdiskussion 

Digitaliseringen har bidragit till att vi ständigt kan vara uppkopplade via smartphones, 
laptops, iPads etc, som idag är en del av vardagslivet. Detta innebär också att konsumenter 
kan shoppa via nätbutiker överallt, under dygnets alla timmar och hindras inte från de fysiska 
butikernas begränsade sortiment och öppettider, vilket öppnar upp en stor möjlighet till ökad 
konsumtion (Jonsson et al. 2015). E-handelns digitala marknadsföringsverktyg kan ta vara på 
den information som konsumenter lämnar efter sig på nätet. Detta möjliggör automatiserade 
förslag på personliga erbjudanden, vilket lockar konsumenter till köp då dem ständigt blir 
påminda och visuellt exponerade av varor de faktiskt är intresserade av (Akter & Wamba 
2016; Song et al. 2017; Digitalkonsumtion 2018b). Dessutom möjliggör informationen om 
konsumenten att hen hittar intressanta produkter som dyker upp av “en iscensatt slump”, som 
personen i fråga inte ens visste att denne ville ha. Dessa kodifierade dataprogrammen är 
designade för att just trigga konsumenters intresse (Digitalkonsumtion 2018b). E-handeln 
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lockar kunderna till köp på ett annat sätt än fysiska butiker, genom olika erbjudanden som 
kommer upp när kunderna besöker webbsidan. Erbjudandena kan bland annat innefatta 
tidspress, vilket innebär att man får en viss rabatt som endast gäller under dagen, eller social 
press där webbsidan visar hur många andra personer som kollat på samma produkt den 
senaste tiden. Dessa faktorer har en förmåga att trigga folk till köp de kanske inte hade köpt i 
vanliga fall (Kukar-Kinney, Scheinbaum & Schaefers 2016). Yang & Lester (2005) studie 
visar att personer som föredrar att genomföra sina köp via onlinebutiker karaktäriseras som 
impulsiva, vilket Davenport et al. (2012) också menar är någonting som karaktäriserar 
personer som lider av shoppingberoende. 
I kronofogdens pressmeddelande från 2016, meddelade man att obetalda snabblån har ökat de 
senaste åren i Sverige, vilket innebär att fler personer i Sverige har drabbats av skuldsättning 
(kronofogdemyndigheten 2016). Enligt Roos (Liljemalm 2015), har personer med 
shoppingberoende en tendens att just hamna i skuldsättning och att problemet för många är 
den ständiga tillgängligheten av shopping på nätet, framförallt via mobilen. Det finns ingen 
säkerställd koppling mellan ökningen av de obetalda snabblånen i Sverige, ökningen av 
personer med ett shoppingberoende och e-handelns tillväxt. Däremot skulle detta kunna peka 
på ett samband. Rose & Dhandayudham (2014), menar att e-handeln digitala funktioner 
skapar positiva fördelar för kunden, därav kan nya online-shoppingupplevelser leda till ett 
problematiskt online shoppingbeteende. Tidigare forskning klassificerar ett shoppingberoende 
som ett överdrivet, tvångsmässigt och problematiskt shoppingbeteende. Detta beteende 
klassas enligt Davenport et al. (2012), som ett beroende då det resulterar i konsekvenser som 
förknippas med ekonomiska, sociala och känslomässiga problem. Vi kommer i denna studie 
undersöka om e-handelns tillgänglighet och digitala funktioner kan trigga konsumenter till ett 
ohälsosamt shoppingbeteende, som skulle kunna leda till ett så kallad online-
shoppingberoende. 

1.3 Syfte 

Denna uppsats görs för att vi är intresserade av e-handel och mode, också för att vi tror att en 
ökad e-handel i Sverige kan leda till ett ökat negativt shoppingberoende bland konsumenter. 
Syftet med vår studie är att ta reda på om personer som föredrar att shoppa mode online också 
har en större benägenhet till ett överdrivet och problematiskt shoppingbeteende, som vi 
klassificerar utifrån tidigare forskning som ett shoppingberoende. Vi vill också ta reda på om 
det finns några samband mellan de kundgrupper som kan beskrivas som shoppingberoende 
och variablerna kön och ålder, samt ta reda på vilka faktorer som främst triggar 
konsumenterna till att genomföra ett köp online. Resultatet av studien ska kunna ligga till 
grund för fortsatt forskning. 

1.4 Frågeställningar 

1. Har personer som föredrar att e-handlar mode en större benägenhet att bli 
shoppingberoende, med tanke på tillgängligheten och den målinriktade 
marknadsföringen på nätet. 

2. Har kvinnor en större benägenhet att drabbas av ett online-shoppingberoende än män, 
gällande kategorin mode? 

3. Har den yngre generationen, med större internetvana, en större benägenhet än den 
äldre generationen att drabbas av ett online-shoppingberoende, gällande kategorin 
mode? 
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2 Teori  
 
I följande avsnitt presenteras en genomgång av relevant teori för att underbygga hypoteser 
och skapa en djupare förståelse kring det uppsatsen avser att undersöka. Denna teori syftar 
till tidigare forskning som gjorts och vad denna resulterat i. 

2.1 Shoppingberoende och e-handel 
 
Pengar som spenderas på konsumtion har ett samband med konsumentens subjektiva 
välbefinnande. Shopping kan ge konsumenten ett lyckorus och fungera som en 
verklighetsflykt. Dock kan en allt för stor konsumtion leda till sämre välbefinnande, 
exempelvis köpberoende (Roos & Holmberg 2011). Det är vanligt att personer som är 
beroende av shopping också lider av ångest, dåligt självförtroende och depression. Många 
gånger är det inte själva produkten som inhandlas som är i fokus, utan istället är det själva 
köpprocessen som ger den positiva kicken. Vanligtvis är det modeprodukter som förknippas 
med denna typ av beroende (Davenport et al. 2012). Forskning visar på att majoriteten av 
forskare idag är överens om att motivationen till konsumtion inte är önskan att äga produkter. 
Motivationen ligger snarare i den uppskattning och sociala interaktion som skapas i 
köptillfället eller i nära anslutning till köpet (Roos & Holmberg 2011).  

Shopping kan ge personer tillfredsställelse och det är också tillfredsställelsen som skapar 
repetitiva mönster som kan leda till det tvångsmässiga shoppingberoendet. De som drabbas av 
detta beroende ser vanligtvis inte själva denna form av beteende som ett problem till en 
början, då shoppingen ger en enkel och snabb lindring mot ångest. För många människor 
tillhör det vardagen att shoppa, men för dem som lider av shoppingberoende handlar det om 
en oförmåga att kunna kontrollera en överväldigande impuls att köpa saker. Denna impuls kan 
sluta med negativa konsekvenser såsom skulder eller psykiskt ohälsa (Davenport et al. 2012). 
Enligt Kukar- Kinney, Ridgway och Monroe (2009), är det vanligt att personer som lider av 
shoppingberoende vill tillfredsställa personer i deras närhet genom sina köpvanor. Detta görs 
vanligtvis genom att köpa presenter till andra med önskan om att presenterna kommer göra 
mottagarna glada. Att göra detta kan ses som ett handlande för att få positiv uppmärksamhet, 
möjligen för att höja självförtroendet (Kukar- Kinney et al. 2009). 

Online-shoppingberoende ses som en specifik typ att internetberoende. Med hänvisning till 
definitionerna av annan beteendeberoende, definierades online-shoppingberoende som en 
tendens till överdrivet, tvångsmässigt och problematiskt shoppingbeteende via internet som 
resulterar i konsekvenser förknippade med ekonomiska, sociala och känslomässiga problem 
(Davenport et al. 2012; Zhao, Tian & Xin 2017). Vanedrivande shoppare misslyckas 
fortfarande med att kontrollera sina överdrivna online-shoppingbeteenden trots problematiska 
konsekvenser, vilket Zhao et al. (2017) anser kan jämföras med beroende av droger eller 
andra substanser. 

Forskning har visat att personer som lider av shoppingberoende ofta också är impulsiva 
shoppare. Impulsivitet innebär att man agerar ögonblickligen utan att tänka på 
konsekvenserna (Davenport et al. 2012; Shahjehan, Qureshi, Zeb & Saifullah 2012). 
Impulsköpare beskrivs ofta som variationssökande, har sämre självkontroll samt 
impulskontroll än andra personer och känner troligare ett stort behov av att shoppa (Sharma, 
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Sivakumaran & Marshall 2010; Kukar-Kinney et al. 2016). Rook (1987) menar att den 
emotionella delen av impulsköp definieras som hedonisk i anseende att konsumenterna inte 
har kontroll på sina känslor och agerar irrationellt. Det som karaktäriserar impulsiva köpare 
är, likt shoppingberoende, att de lätt blir frestade, gillar att spendera pengar, är slösaktiga, 
risktagande, samt saknar kontroll och struktur (Jones, Reynolds, Weun & Beatty 2003). Enligt 
Ottaviani & Vandone (2013) finns det, likt de som lider av shoppingberoende, risk för 
impulsköpare att hamna i skuld då dem inte ser de finansiella konsekvenserna av shopping. 
Inom modebranschen ses impulsiva köpare som förmånliga personer för företag, därav har 
mycket forskning gjorts för att identifiera hur dessa personer kan uppmuntras till köp (Kukar-
Kinney et al. 2016; Close & Kukar-Kinney 2011). 

Internet och dess tillhörande informationsteknik har förbättrat och underlättat arbetet för 
markandsföringsspecialister. Detta genom ett flertal nya verktyg som gör det möjligt att uppnå 
mål på ett mer kreativt och effektivt sätt än tidigare (Popa 2015). E-handelsföretagen 
använder cookies för att övervaka webbanvändare, följa deras rörelsemönster och på så sätt 
även deras shoppingbeteenden online, för att kunna skapa effektivare marknadsföring som 
fortsätter attrahera kunder. Eftersom onlinebutiker inte gränsar till konsumenter på samma sätt 
som fysiska butiker, samlar e-handelsföretag världen över in data från kunder för att göra 
bättre beslut, öka sina intäkter och skapa konkurrensfördelar (Idemudia & Jones 2015; Bolos, 
Idemudia, Mai, Raisinghani & Smith 2016; Vinrod 2016).  

När ett företag använder e-marknadsföring är det lättare att identifiera och definiera 
målgruppen genom konsumenternas beteenden, demografi och försäljningshistorik. 
Kunddatan samlas in och används för att analysera konsumentgrupper och projektera framtida 
beteendemönster (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996; Bolos et al. 2016). Studier visar 
att en majoritet av konsumenter utför efterforskning online innan de gör stora inköp, vilket är 
en anledning till varför företag applicerar sociala medier som en del av sina 
marknadsföringsstrategier (Mangold & Smith 2012; Bolos et al. 2016). 

E-handeln har gett nya möjligheter att engagera kunder, exempelvis via webbplatser, sociala 
medier och marknadsplatser på nätet och på så sätt kan företagen integrera sig med potentiella 
kunder. Sociala nätverk har medfört att konversationer och realtidsdelning av idéer med 
konsumenter möjliggöra snabbare respons, samt möjligheten att nå ut med personifierad 
reklam och erbjudanden. Den sociala interaktionen på nätet bidrar även till att bygga upp 
förhållanden mellan varumärke och kund som i stor utsträckning upprätthåller långsiktigt 
varumärkeslojalitet baserat på förtroende (Bolos et al. 2016). Förtroende har en betydande roll 
för affärsrelationer och transaktioner. Inom e-handeln är just förtroende mer kritiskt än i 
fysisk butik, då online-shopping leder till en ökad osäkerhet och ökad risk i köpbeslutet 
(Bilgihan 2016), eftersom man varken kan se eller klämma och känna på de varor man betalar 
för (Jonsson et al. 2015). I tidigare forskning av Yang & Lester (2005) och Donthu & Garcia 
(1999), karaktäriseras personer som shoppar via internet som mer impulsiva och mer 
obenägna om risker. 

Kunder som e-handlar söker utnyttjande fördelar, till exempel att kunna jämföra priser 
(Bilgihan 2016), samt väljer att genomföra sina köp online på grund av den stora 
valmöjligheten, bekvämligheten och tillgängligheten, som gör att personer kan köpa varor och 
tjänster var och när de vill (Jiang et al. 2013; Rohm & Swaminathan 2004). Tidigare 
forskning visar att anledningen till att besöka webbsidor inte bara är för att genomföra ett köp, 



 

- 6 - 

utan även för att få inspiration, läsa recensioner och söka kunskap om produkter (Close & 
Kukar-Kinney 2010; Jonsson et al. 2015). Det är vanligt att personer vid köp via e-handeln 
inser att de sparar både tid och energi, jämfört med köp av samma vara i en fysisk butik. Detta 
kan leda till att dessa personer försöker förflytta en så stor del som möjligt av sina vardagliga 
köp från fysiska butiker till e-handelsköp (Jonsson et al. 2015). Digitaliseringen av handeln 
och det förändrade konsumentbetendet medför att onlineförsäljningen av kläder och skor 
förväntas växa snabbt (Roos & Holmberg 2011; Hagberg et al. 2016; Jonsson et al. 2015). 

Enligt tidigare forskning vill konsumenter känna sig exalterade, smarta och utmanade när de 
handlar online (Insley & Nunan 2013; Bridges & Florsheim 2008). En brittisk studie av Insley 
& Nunan (2013) visar att impulsköp online leder till att kunden känner sig glad och exalterad 
och att shoppingen kan jämföras med underhållning. Utifrån detta drogs slutsatsen att 
konsumenter ibland kan uppleva inköp som en tävling, vilket kan leda till en ivrig och 
upphetsad känsla. En anledning som ledde till denna exalterade känsla var att överlista 
återförsäljarna genom att få rabatter som kunden egentligen inte förtjänar. En annan anledning 
som gör kunder nöjda är känslan av att de har mer kontroll över sitt shoppingbeteende jämfört 
med köp som sker i fysiska butiker. Känslan av kontroll uppstår då kunden enkelt kan ta bort 
varor från sin online-shoppingkorg som hamnat där av impuls, samt möjligheten att enkelt 
kunna jämföra priser och läsa om produkterna hen planerar att köpa. Dessa faktorer leder till 
att kunden känner sig nöjd och självsäker över att gjort ett smart och genomtänkt köp (Insley 
& Nunan 2013). 

En faktor som kan pressa konsumenter till att genomföra sina köp online är olika erbjudanden 
som dyker upp till kunden som besöker hemsidan. Dessa erbjudanden kan bland annat vara 
tidspress, exempelvis att erbjudandet bara gäller för dagen, eller social press, såsom 
information om att ett visst antal personer också kollat på en specifik vara den senaste timmen 
(Kukar-Kinney et al. 2016). Prissättning på varor på nätet kan ibland vara lägre jämfört med 
fysiska butiker. Kampanjer kan erbjudas genom online kupongkoder, rabatter på hemsidan 
och marknadsföringskampanjer via e-post. Företag använder e-postmarknadsföring för att 
skicka meddelanden till kunder som har anslutit sig, eftersom dessa kunder har intresse av att 
ta emot mail från företaget. Ofta innehåller dessa mailutskick uppdateringar, kampanjer, 
tävlingar och andra strategier för att stärka varumärkesigenkänning, påminna människor att 
interagera med sin verksamhet och att driva försäljningen (Bolos et al. 2016). Mangold & 
Smith (2012) menar att e-handeln och den sociala interaktionen online skapar möjligheten för 
konsumenter att kommunicera och utföra köp online från leverantörer världen över.  

Med populariteten av den trådbundna livsstilen (Bellman et al. 1999) har online-
shoppingberoende börjat framstå som ett nytt beteendeberoende (Zhao et al. 2017). Rose & 
Dhandayudham (2014) menar att shopping som sker via internet introducerar nya funktioner 
till shoppingupplevelsen som skapar positiva fördelar för shopparen, därav kan denna nya 
shoppingupplevelse leda till problematiskt online shoppingbeteende. 

H1: Konsumenters shoppingberoende av modeprodukter ökar i samband med den 
växande e-handeln. 
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2.2 Kön 
 
Studier har visat att vilken typ av beroende människor utvecklar kan bero på kön. Det har 
visats att män troligare blir beroende av droger, spel och sex medan kvinnor troligare 
framkallar beroenden relaterade till mat och shopping. I dagens samhälle ökar 
shoppingberoendet och det är mer troligt att kvinnor lider av detta beroende än män (O’Guinn 
& Faber 1989; Lee & Workman 2018; Kukar-Kinney 2016). Däremot visar Dittmar (2005) 
studie att det inte skiljer sig lika mycket mellan könen i yngre åldrar. Detta beroende kan sluta 
i ofördelaktiga konsekvenser, både rörande ekonomi och välmående, som både kan gå ut över 
den drabbade personen i fråga och personer i dennes omgivning (Davenport et al. 2012). 
Kvinnor som drabbas av shoppingberoende lider ofta också av lågt självförtroende och ångest 
(Davenport et al. 2012; O’Guinn & Faber 1989).  

Det är mer troligt att kvinnor ångrar sina köp efter att inköpet inträffat, jämfört med män. 
Detta kan förklaras genom att kvinnor allmänt är mer intresserade av varor som har någon 
emotionell eller symbolisk betydelse medan män visar större intresse för varor med 
instrumentellt värde. Det har också visats att kvinnor har större intresse för mode, har en mer 
positiv attityd rörande kläder och är impulsköpare i högre grad än män (Lee & Workman 
2018; Roos & Holmberg 2011). Enligt Dittmar (2005) tenderar kvinnor att ha en positivare 
attityd gentemot shopping och ser det mer som en fritidssyssla jämfört med män. Män ser 
shopping mer som någonting de vill få avklarat, genom att spenderar så minimal tid och 
energi som möjligt. Detta beror dock på vilken typ av produkt det är fråga om, gäller det 
verktyg eller teknikprylar är resultatet det motsatta. En faktor till varför kvinnor troligare 
utvecklar shoppingberoende än män, är att kvinnor till en majoritet, i ett heterosexuellt 
förhållande, fortfarande är de som jobbar hemifrån och tar hand om barnen. Detta skapar färre 
tillfällen för andra psykologiska kompensationsstrategier jämfört med män, som i dessa fall 
befinner sig på en arbetsplats, vilket innebär att kvinnor har mer tid att lägga på shopping 
(Dittmar 2005).  

Socialt inflytande, både internt och externt, kan påverka förtroendet för ny teknik. Externa 
källor inkluderar massmedia, reklam och andra marknadsföringsrelaterade källor, medan 
interna källor är det man hört och påverkats av från familj, vänner och andra personer i ens 
närhet (Limayem, Khalifa & Frini 2000). Män och kvinnor skiljer sig enligt tidigare studier i 
tanken om hur man använder ny teknik, bland annat skiljer könen sig i attityd till 
onlineshopping (Hwang 2010; Van Slyke, Comunale & Belanger 2002). Det har 
dokumenterats att internetanvändningen påverkas mer av attityder till datorer än attityder till 
internet, vilket innebär att skillnaden mellan olika köns internetanvändning kan reflekteras i 
datoranvändning. Generellt sett använder män internet för att erhålla information, samt för att 
skapa och behålla sin sociala status, medan kvinnor generellt sett vill interagera med andra 
och fokuserar på sammanhållning (Hwang 2010; Yang & Lester 2005). Från barndom till 
vuxen ålder är det mer troligt att män använder, samt har en positivare attityd till datorer. Män 
har också ofta mer erfarenhet av datorer och dataapplikationer än kvinnor (Yang & Lester 
2005; Van Slyke et al. 2002). En anledning till att kvinnor kan vara obekväma med teknik är 
att ämnet tilltalar män och har varit en aktivitet som passar män beträffande att det är 
kraftfullt, avlägset, omänskligt, vetenskapligt och dyrt. Utvecklingen av datorer skapades av 
män och än idag tillhör majoriteten av datatekniker det manliga könet (Yang & Lester 2005).  
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Beträffande användning av e-handel är sociala normer och den upplevda njutningen av 
upplevelsen faktorer som är viktiga för interaktionen mellan människor och datorer. För 
kvinnor har sociala normer större inflytande i relation till e-handeln än hos män. Däremot är 
den upplevda njutningen mer inflytelserik för män än för kvinnor. Det är inte bara gällande e-
handeln som män och kvinnor skiljer sig åt, könen skiljer sig i allmänhet åt när det kommer 
till konsumentbeteenden (Hwang 2010). Det har visats att kvinnor ser shopping online mer 
som en social aktivitet snarare än teknisk adoption, vilket fler män upplever e-handeln som 
(Hwang 2010; Van Slyke et al. 2002). Det är dessutom dubbelt så troligt att kvinnor genomför 
ett köp online jämfört med män. De olika könen föredrar olika förmågor på hemsidor som 
erbjuder e-handel, där kvinnor fokuserar på hemsidans trovärdighet och möjligheten att kunna 
dela åsikter och idéer, medan män fokuserar på vilket värde köpet kan ge honom (Hwang 
2010). 

H 2: Kvinnor shoppar mer modeprodukter online än män. 

H 3: Kvinnor har ett större online-shoppingberoende än män.  

2.3 Generation  
 
Det är vanligt att shoppingberoende utvecklas redan i unga år, ofta i samband med flytt 
hemifrån eller vid lön från första jobbet. Låg självkänsla är karakteristiskt för personer med 
ett shoppingberoende och uppstår ofta i barndomen genom bristande kärlek, uppmärksamhet 
och acceptans. Genom att shoppa eller att visa upp vad som har inhandlats förstärks 
självförtroendet och den bristande självkänslan kortsiktigt. Det framkommer även att personer 
med shoppingberoende är betydligt yngre än övriga konsumenter, är i högre utsträckning 
arbetslösa eller har låglöneyrken och saknar högskoleutbildning (Roos & Holmberg 2011). 
Lam & Lam (2017) studie visar att bristande ekonomisk kompetens är relaterad till 
Problematic Internet Shopping (PIS), även kallat Online Shopping Addiction (OAS) och att 
en förbättrad finansiell kompetens eventuellt kan minska uppkomsten av att drabbas av ett 
online-shoppingberoende. Därför skulle en förbättring av finansiell läskunnighet, särskilt 
bland ungdomar, sannolikt ha en positiv effekt på förekomsten av OAS (Lam & Lam 2017). 
Personer med shoppingberoende är yngre än övriga konsumenter, har oftast inga egna barn 
och behöver därmed inte ta något ekonomiska ansvar över någon annan (Roos & Holmberg 
2011). 
 
Personer i tidig tjugoårsålder är åldersgruppen som är mest benägen att utveckla ett 
shoppingberoende (Lee & Workman 2018; Dittmar 2005). När det gäller shoppingberoende 
har forskning visat att universitetsstudenter är en särskilt utsatt grupp. Produkter som är 
vanliga köp för personer som lider av shoppingberoende är också vanliga köp för 
universitetsstudenter. Det är produkter som ofta har någon emotionell betydelse, exempelvis 
kläder, skor, smycket och smink, för studenter som kanske har personliga eller sociala 
identitetsproblem (Lee & Workman 2018). Det har visats att personer kan utveckla 
shoppingberoende som ett sätt att hantera stress associerad med studier. Det konstaterades att 
skolungdomar i allt högre grad utför tvångsmässiga köp i försök att klara av de ökade 
akademiska stressnivåerna (Roberts & Roberts 2012). 
 
Dagens unga har aldrig levt utan internet. Idag har princip alla i Sverige tillgång till internet i 
sina hem. Bara för 17 år sedan använde endast varannan svensk internet medan användningen 
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av internet idag ingår, i stort sett, i alla svenskars vardag. Användningen av smarta 
mobiltelefoner, musik via nätet, film på nätet och användningen av chatt-tjänster är 100-
procentig bland 16-25 åringar. Med tanke på att dagens unga är uppvuxna i en värld där 
tillgången till internet är en självklarhet, är det inte överraskande att dem också använder nätet 
oftare än äldre. En undersökning om svenskarnas internetvanor (2017), visar att en majoritet 
(56%) av den äldsta åldersgruppen, i detta fall dem som är över 75 år, använder internet 
(Davidsson & Thoresson 2017). Däremot använder inte den äldre åldersgruppen internet 
dagligen som den yngre generationerna gör och har inte heller samman internetvana 
(Davidsson & Thoresson 2017; Bolos et al. 2016; Mangold & Smith 2012). Bilgihans (2016) 
studie visar att den yngre generationen behandlar webbplatsinformation fem gånger snabbare 
än äldre generationer samt är de mest emotionella och minst lojala kunderna jämfört med alla 
andra generationer.  
 
“Millennials”, även kallad millenniegenerationen eller generation Y, påpekas ofta vara den 
första generationen som vuxit upp i den digitala tiden. Dessa personer är födda i början av 
1980-talet fram till slutet av 1990-talet och består idag av unga vuxna som är väl medvetna 
om kraften och betydelsen av sociala nätverk och använder internet som en pålitlig källa 
(Mangold & Smith 2012; Serazio 2015). Deras egenskaper beskrivs som undersökande, fritt 
uttrycksfulla och de har behovet av att autentisera. Millenniegenerationen har betraktats som 
innovatörer och tidiga användare av nya onlinefunktioner såsom online-recensioner och 
sociala medier (Mangold & Smith 2012). Idemudia & Jones (2015) menar att 
millenniegenerationen är drivkraften i onlinekommunikation, med hjälp av teknik som 
smidigt passar in i deras dagliga uppkopplade liv. Internet, sociala nätverk och interaktiva 
teknologier ger unga vuxna möjligheter att vara mer aktiva när det gäller att främja och 
utveckla nya produkter och varumärken (Idemudia & Jones 2015; Mangold & Smith 2012).  
 
Generation Y har förändrat hur reklam förbrukas och är en viktig drivkraft för nya e-
marknadsföringsstrategier, där bland annat online-bannerannonser är en framgångsrik metod. 
Dessa onlineannonser, även kallad nätverksreklam är i större utsträckning riktad till just den 
yngre generationen (Idemudia & Jones 2015; Serazio 2015). Yngre konsumenter fungerar 
som spridare av produktinformation, då dem är angelägna att dela med sig av sina kunskaper 
och åsikter till andra konsumenter. Detta via bland annat sociala medier, diverse webbsidor 
och andra sociala nätverk online, som är en vanlig online-plats för produktdiskussioner 
(Mangold & Smith 2012). Unga vuxna är därför mer benägna att vara just marknadsexperter 
och definieras som konsumenter med allmän produktkunskap. Når marknadsförare generation 
Y är sannolikheten att dem når flera potentiella kunder stor. I en undersökning svarade 
nämligen 90 % av kunderna att deras köpbeslut påverkas av online-recensioner (Bolos et al. 
2016). Mangold & Smith (2012) menar att de köprelaterade kommunikationsbeteenden 
online, som unga vuxna har etablerat vid en relativt tidig punkt i sina liv, kan förväntas ge en 
grund för deras framtida konsumtionsmönster.  
 
För de flesta svenskar är e-handel ett vanligt och väletablerat sätt att shoppa på. I stort sett alla 
internetanvändare mellan 26-55 år har handlat varor via internet, men även bland de äldsta 
internetanvändarna, över 75 år, har över hälften någon gång e-handlat (Davidsson & 
Thoresson 2017; Bolos et al. 2016). Det är tydligt att personer över 55 år handlar mindre på 
nätet än resten av befolkningen. Den yngre generationen är mer e-mogna och utgör en viktig 
faktor till e-handelns framväxt. Enligt Svensk Handel shoppar personer som är under 50 år i 
högre grad på nätet än de som är över 50 år, vilket innebär att den digitala konsumtionen är 
riktad mot yngre konsumenter (HUI research 2017). Jonsson et al. (2015), menar att det är 
troligare att yngre personer handlar och slutför ett köp online. Man talar om en ny digital 
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generation som håller på att göra entré på arbetsmarknaden, få sina första inkomster och 
därmed en större budget att konsumera för. Detta innebär att om svenskarna behåller sina 
köpmönster från unga år, kommer e-handelns tillväxt öka kraftigt framöver (HUI research 
2017). Tidigare studier visar att högskolestudenter handlar mest online och deras online 
shoppingbeteende, samt online aktiviteter förväntas öka i framtiden. Detta grundar sig även i 
att högskolestudent använder internet i sin dagliga verksamhet, har stor erfarenhet av datorer 
och teknik, samt att onlineföretag för närvarande riktar in sig på studenter, eftersom dem är 
det kommande marknadssegmentet (Idemudia & Jones 2015). Studiedeltagandet i Svenska 
högskolor är högst mellan åldrarna 20-25, där 22-åringarna representerar den största gruppen 
(UKÄ 2017). Enligt Jonsson et al. (2015), kommer troligtvis personer som har lång erfarenhet 
av att handla online vara mer villiga att fortsätta e-handla i framtiden. 
 
H 4: Den yngre generationen handlar mer modeprodukter online än den äldre 
generationen. 
 
H 5: Den yngre generationen har ett större online-shoppingberoende än den äldre 
generationen. 
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3 Metod  
 
I följande avsnitt behandlas studiens design och val av metod. Vi framför även en redogörelse 
av urval, tillvägagångssätt, samt om studiens tillförlitlighet. Vi avslutar avsnittet med en 
metodreflektion.  

 

3.1 Inledande arbete och val av ansats 
Inledningsvis läste vi in oss på området e-handel och innebörden av begreppet 
shoppingberoende, främst genom vetenskapliga artiklar men även genom andra typer av 
aktuella artiklar. Då e-handel är något relativt nytt och som blivit allt mer vanligt under de 
senaste åren, är forskningen kring just e-handel relaterat till shoppingberoende begränsad. 
Därav bestämde vi oss för att undersöka området närmare, då vi ansåg detta var ett intressant 
och aktuellt ämne. Utifrån denna kunskap sammanställde vi den teori som var relevant och 
utformade våra tre frågeställning. En kvantitativ studie med en deduktiv ansats valdes där vi 
utgått från teori, formulerat hypoteser och sedan utsatt dessa för empirisk testning. 
 

3.2 Undersökningens design och metodval 
 
För att uppfylla studiens syfte och svara på forskningsfrågorna, har vi valt att anta en 
kvantitativ metod, där data genererats från mer än ett enda fall. Därav definieras vår 
undersökningsdesign som en tvärsnittsstudie (Bryman & Bell 2013).  
E-handeln är stor och innefattar mängder av olika produkter, vilket kan innebära att 
konsumenter har olika åsikter och erfarenheter beroende på vilken produktkategori det rör. 
För att få fram ett tillförlitligt svar är det viktigt att göra en avgränsning, vilket också 
hjälper respondenterna att tolka frågorna. Avgränsningen som gjorts i denna studie är till 
kategorin mode, vilket är en av de största kategorierna inom e-handeln. Detta kommer 
troligtvis leda till att fler kan besvara våra frågor, då fler personer förväntas ha erfarenhet 
inom området. Kategorin mode innefattar kläder, skor, väskor och accessoarer.  
 
En kvantitativ tvärsnittsstudie har valts eftersom vi vill förklara ett eventuellt samband mellan 
e-handeln av mode och konsumenters shoppingberoende. Vi vill ta reda på om e-handelns 
ökade tillgänglighet kan bidra till ett ökat shoppingberoende bland konsumenterna. Vi har 
utfört en deduktiv testning av teorin, därefter har data samlats in för att söka bevis för denna 
teori. Syftet med kvantitativa studier är att testa olika hypoteser, som senare kommer 
bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell 2013). Vi har valt att utgå från en hypotestestande 
metod, där hypotesdiskussionen i teorikapitlet ger underlag för våra hypoteser. I denna studie 
har vi fem olika hypoteser, som också innehåller de begrepp som ska testas.  
 
För att fullgöra syftet har en insamling av empiriskt material gjorts. Materialet kommer att 
skildra hur digitaliseringen av den svenska detaljhandeln inom mode påverkar 
konsumenternas köpbeteende i form av shoppingberoende, samt vilka faktorer som triggar 
konsumenter till att genomföra ett köp online. För att svara på forskningsfrågorna har vi 
försökt söka ett samband mellan användningen av e-handeln gällande mode och tendensen till 
ett shoppingberoende bland respondenterna i vår studie.  
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Det finns olika sätt att samla in kvantitativ data varav enkät- och intervjuundersökningar är de 
vanligast förekommande (Bryman & Bell 2013). Eftersom tiden att utföra studien varit 
begränsad bedömde vi att online-enkäter var det bästa alternativet, då vi snabbt kunnat få in 
svar från en större mängd respondenter. Andra fördelar med att använda oss av enkäter är att 
det är billigt och enkelt att svara på. För att behålla faktorn att enkäten ska vara lätt att svara 
på var vi noga med att inte anta för många frågor, utan valde endast de vi ansåg vara mest 
relevanta för vår studie. De olika skalor som använts i vår enkät är nominal -, likert -och 
intervallskalor.  

3.3 Population och urval 
 
Vi har valt att avgränsa vårt urval till personer bosatta i Sverige. Motivationen är att vi funnit 
fakta som påvisar att e-handeln i Sverige är stor och ständigt växande. En jämförelse mellan 
länder med olika bra tillgång till internet ger inte heller någon bra svarsbild. Vårt urval 
innefattar både kvinnor och män i en bred åldersintervall. Den stora variationen i ålder beror 
på hypotes 4 och 5, där vi ska undersöka ett möjligt samband mellan ålder och 
shoppingberoende, samt shoppingvanor. Vi har funnit fakta som visar att shoppingberoende är 
ett problem som finns hos både den yngre och den äldre generationen, samt hos båda könen.  
 

3.3.1 Distribution av enkäten, datainsamling och analysverktyg 
För att skapa enkäten användes programmet SurveyMonkey, ett webbbaserat enkätverktyg. 
Därefter distribuerades online-enkäterna ut via diverse sociala nätverk, där vi uppmanade 
vänner och bekanta att svara och dela vidare enkäten. Detta bekvämlighetsurval valdes då vi 
önskade få in så många svar som möjligt under studiens tidsintervall. Dock innebar detta 
tillvägagångssätt att vi inte fått något tillräckligt representativt urval för att kunna generalisera 
våra resultat till en större population. Våra resultat kommer endast gälla dem som har deltagit 
i vår studie.  
 
Online- enkäterna har distribuerats ut till följande nätverk: 

- Facebook 
- Instagram 
- LinkedIn  
 

Data har samlats in från totalt 404 respondenter, varav 72 stycken män och 332 kvinnor,  
fördelat över åldrarna 17 och yngre - 63 och äldre. Grupperna kan inte antas vara 
normalfördelade, då vi både fått en ojämn fördelning mellan kön och åldrar, vilket försvårar 
analysen (se tabellen nedan). 
 
Data samlades in från den 30/04-2018 till den 07/05-2018 och analyserades sedan i 
statistikprogrammet SPSS.  
Se bilaga 1, för att se enkäten i sin helhet.  
 
 
 
 



 

- 13 - 

  
I tabellen ovan visas ålder - och könsfördelningen för vår svarsgrupp. Majoriteten av 
respondenterna är i åldersgruppen 18-26 och representerar 42,6% av alla respondenter, varav 
37,1% består av kvinnor och 5,4% av män. 82,2% av respondenterna i vår studie är kvinnor.  
  

3.4 Om undersökningen  

3.4.1 Enkätens utformning 
 
Enkäten delas in i tre olika delar (se bilaga 1).  
Första delen innehåller fem frågor, Q1-Q5, där första frågan ger oss vetskap om respondenten 
överhuvudtaget har handlat en modeprodukt online (Q1). Därefter vill vi ta reda på kön (Q2), 
ålder (Q3), utbildning (Q4) och om respondenten har ett intresse för mode (Q5), för att kunna 
göra en jämförande studie och svara på våra hypoteser. Frågorna Q1, Q2 och Q4 är 
nominalskalor. Fråga Q3 om respondenternas ålder, är uppdelar in en intervallskala där 
avståndet är 8 år mellan varje svarsalternativ. Vi är mest intresserade av intervallen 18-26 och 
27-35, eftersom vi funnit att de flesta högskolestudenter är mellan 18-26, samt gruppen 
millennials mellan 18-35 år. Dessa två åldersgrupper är intressanta för två av våra hypoteser. 
Fråga Q5 mäts genom en intervallskala från 1-5, där 1 är “stämmer inte alls” och 5 
är ”stämmer helt”.  
 
Nästa del av enkäten berör frågor om e-handel. Detta för att få fram vilka som föredrar att 
handla via onlinebutiker framför fysiska butiker, hur ofta respondenterna handlar, hur mycket 
tid de spenderar på att besöka diverse webshoppar, samt vad som får dem utföra ett köp 
online. Q6 undersöker hur ofta våra respondenter handlar modeprodukter online där avståndet 
mäts från “varje dag” till “aldrig” med svarsalternativen “varje vecka”, “varannan vecka”, 
“varje månad” och “mer sällan” mellan. Q7 och Q8 frågar om våra respondenter föredrar att 
handla i fysiska butiker eller online med svarsalternativen “ja”, “nej” och “lika delar”. Q9 har 
samma svarsalternativ som Q7 och Q8 men frågar om man handlar mer modeprodukter online 
än i fysiska butiker. Q10 anser ta reda på hur många timmar i veckan man besöker 
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webbshoppar och Q6-Q10 mäts i nominalskala. Med Q11 vill vi få reda på de främsta 
anledningarna till att våra respondenter besökte en webbutik senast och detta är en 
flervalsfråga. Fråga Q12 mäts genom en likertskala från 1-5, där 1 är “stämmer inte alls” och 
5 är ”stämmer helt”, och avser att reda på om shopping brukar ske impulsivt. Precis som Q11 
är även Q13 en flervalsfråga och denna avser att ta reda på vilka faktorer som kan avgöra om 
konsumenter ska genomföra ett köp om denne är tveksam. 
 
I enkätens tredje del ligger fokus kring shoppingbeteende. Vi har utformat 5 frågor som mäter 
variabeln shoppingberoende och 3 frågor som mäter online-shoppingberoende, för att få 
vetskap om vilka respondenter som kan ha en tendens till ett överdrivet och problematiskt 
shoppingbeteende. För att studien ska bli tillförlitlig valde vi att använda oss av redan 
befintliga variabler för att mäta shoppingberoende. Vi kommer mäta tendensen till ett 
shoppingberoende, samt online-shoppingberoende utifrån samma frågor och påstående som 
gjorts i tidigare studier inom området (Zhao et al. 2017; Andreassen et al. 2015). Vi kommer 
även göra klassificeringen av shoppingberoende utifrån Davenport et al,. (2012) kriterier, 
vilket vi är medvetna om kan vara svårt att mäta.  Q14-Q22 mäts genom en likertskala 1-5 där 
1 är ”stämmer inte alls” och 5 är  “stämmer helt”.  
 

3.4.2 Kodning 
 
För att kunna jämföra och analysera våra svar har en kodning gjorts, där svaren kodats till 
olika siffror. De olika siffrorna står för de olika svarsalternativ som finns i enkätfrågorna 
(Bilaga 1).  
 

Q1 Ja (1), Nej (2) 

Q2 Man (1), Kvinna (2) 

Q3 17 eller yngre (1), 18-26 (2), 27-35 (3), 36-44 (4), 45-53 (5), 54-62 (6), 63 och äldre 
(7) 

Q4 Ja (1), Ja, jag studerar vid högskola/universitet nu (2), Nej (3) 

Q5 Stämmer inte alls (1), Stämmer lite (2), Stämmer delvis (3), Stämmer bra (4), 
Stämmer helt (5) 

Q6 Varje dag (1), Varje vecka (2), Varannan vecka (3), Varje måndag (4), Mer sällan 
(5), Aldrig (6) 

Q7 - 
Q9 

Ja (1), Nej (2), Lika delar (3) 

Q10 1 h/vecka eller mindre (1), 2-4 h/vecka (2), 5-7 h/vecka (3), 8 h/vecka eller mer (4) 

Q11 Få inspiration (1), Jämföra priser (2), Shoppa (3), Använda en rabattkod (4), Söka 
upp och jämföra varor (5), Läsa online recensioner (6), Läsa produktbeskrivningar 
(7), Inget ovanstående (8) 

Q12 Stämmer inte alls (1), Stämmer lite (2), Stämmer delvis (3), Stämmer bra (4), 
Stämmer helt (5) 
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Q13 Rekommendation från någon jag känner (1), Ett tidsbegränsat erbjudande (2), Online 
recensioner (3), Om produkten har en hög modegrad (4), Om jag vill belöna mig 
själv (5), Om jag känner ett behov av att tröstshoppa (6), Inget ovanstående, jag 
köper bara när jag är helt säker (7), Övrigt (8) 

Q14- 
Q22 

Stämmer inte alls (1), Stämmer lite (2), Stämmer delvis (3), Stämmer bra (4), 
Stämmer helt (5) 

    

3.4.3 Omkodning  
 
Vi har utfört en omkodning av åldersgrupperna för att kunna jämföra “yngre”, “medelålders” 
och “äldre”. Åldersgruppen yngre består av respondenter från åldern 17 och yngre till 35 och 
representera, i vår studie generationen “millennials” som är en intressant population för 
hypotes 4 och 5. Milleniegenerationen innefattar, som vi nämnt tidigare, personer födda i 
början av 1980-talet fram till slutet av 1990-talet. Dock ville vi inte utesluta någon från att 
svara på vår enkät och valde därför att ha en åldersgrupp på 17 och yngre, som vi inkluderade 
i åldersgruppen “yngre” efter omkodning. Millennials som även kallas den digitala 
generationen har stört internetvana och använder troligen e-handel mest, enligt Jonsson et al. 
(2015). Medelålders består av respondenter i åldrarna 36-53. Äldre består av respondenter i 
åldrarna 54 och äldre. Anledningen till att denna åldersindelning blir intressant för vår studie 
bygger på vårt teorikapitel, där vi tidigare nämnt att personer över 55 år handlar betydligt 
mindre på nätet än resten av befolkningen. Tidigare forskning har också visar på att kvinnor i 
medelåldern är den grupp som lider av shoppingberoende i högst utsträckning. För att kunnat 
svara på hypotes 4 och 5 krävs en tydlig åldersindelning mellan den yngre och äldre 
generationen.  
 
Omkodningen ser ut som följande: 
Yngre (1) = 17 och yngre (1), 18-26 (2), 27-35 (3)  
Medelålders (2) = 36-44 (4), 45-53 (5) 
Äldre (3) = 54-62 (6), 63 och äldre (7)   
 

3.4.4 Bortfall 
 
I denna studie är bortfallet okänt, då vi inte har någon vetskap om i vilken utsträckning 
online-enkäten spridit sig, alltså hur många personer vi har nått ut till. Däremot är det 404 
personer som valde att svara på vår enkät. Vi kan därmed inte säkerställa svarsfrekvensen och 
inte heller hur stort bortfall vi har, de vill säga hur många som har fått upp vår enkät i sitt 
“sociala medie flöde” men låtit bli att klicka in på enkäten och faktiskt svara. Hypotetiskt sätt, 
räknat till hur många personer som kan ha nåtts, har vi en urvalsstorlek på 11000 personer. 
Med 404 svar innebär det ett stickprov på 3,7%. Däremot kommer ett löpande bortfall göras, 
vilket innebär att man mäter bortfall per fråga. De frågor som inte nämns i tabellen nedan 
saknar bortfall. De frågor där bortfall finns sträcker sig bortfallet från 0,25% upp till 2,97%. 
Det innebär att från 1 person till 12 personer har valt att inte svara på vissa av frågorna som är 
en del av enkäten (se bilaga 1). Vi har valt att inte exludera personer från undersökningen som 
valt att inte svara på en viss fråga. Istället blir det endast bortfall för de specifika frågor som 
dessa personer valt att inte besvara.  
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Fråga (Bilaga 1) Bortfall 

Q4, Q11,Q13 0,25% (1 st) 

Q5 0,5% (2 st) 

Q12, Q15 0,74% (3 st) 

Q14 0,99% (4 st) 

Q18 1,24% (5 st) 

Q16 1,73% (7 st) 

Q17, Q20, Q21, Q22 2,23% (9 st) 

Q19 2,97% (12 st) 

3.5 Studien tillförlitlighet  
 
För att kunna säga något om studiens tillförlitlighet har en utvärdering gjorts med hjälp av 
måtten reliabilitet och validitet.  
 

3.5.1 Reliabilitet  
 
Reliabilitet innebär att en undersökning är pålitlig. Med detta menas att vår undersökning ska 
kunna upprepas i så likartade förhållanden som möjligt, och att den då ger samma resultat, 
vilket visar på stabiliteten över tid (Bryman & Bell 2013). En pilotstudie gjordes genom att 
skicka ut test-enkäter till nära familjemedlemmar för att försäkra oss om att frågorna gick att 
svara på, inte missförstås och hade en bra ordningsföljd. Pilotstudien genomfördes också för 
att undersöka om några frågor var överflödiga och kunde uteslutas. För att minska risken att 
våra respondenter tolkar enkätfrågorna på olika sätt har begreppsförklaring gjorts för att 
undvika missförstånd och personliga tolkningar. För att öka reliabiliteten i vår studie, är 
bearbetningen av data viktig. Vi har noggrant granskat den kvantitativ datan vid 
registreringen, i vårt fall i SPSS. Detta för att försäkra oss om att inte data kodats eller matats 
in fel. 
 

3.5.2 Validitet  
 
Att studera rätt saker och relevanta begrepp är avgörande för validiteten i studien. För att nå 
hög validitet i undersökningen krävs bra teorigrund, bra insamlingsverktyg och noggrannhet 
genom empirisk undersökning (Bryman & Bell 2013). Detta är faktorer vi var noga med att 
uppnå innan enkäten som användes i vår undersökning skickades ut, just för att vi ska nå hög 
validitet i vår studie. Eftersom respondenterna inte var jämt fördelade över ålder och kön kan 
den externa validiteten med generalisering ifrågasättas. Frågorna i enkäten ser likadan ut för 
alla, därav har respondenterna samma förutsättningar. Vi har inte kunnat påverka 
respondenternas svar då enkäten skickades ut online via sociala medier och yrkesnätverk. Den 
så kallade intervjuareffekten var därmed låg i vår undersökning, vilket stärker både 
reliabiliteten och validiteten. En faktor som kan påverka validitet i denna studie negativt, är 
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vårt ämne, shoppingberoende, som kan vara problematiskt att mäta på ett tillförlitligt sätt. Vi 
har därför valt att använda redan befintliga begrepp vid mätningen av shoppingberoende, 
utifrån tidigare forskning inom området, vilket kan styrka den bristande validiteten.  
 

3.6 Metodreflektion 
 
Kvantitativ forskning kan ses som bristande i olika situationer. Vi är medvetna om att denna 
metod har en bristande ekologisk validitet. Kritiken som framförs mot den kvantitativa 
metoden är bland annat att mätningar och mått kan ge en konstgjord och falsk känsla av 
precision och noggrannhet, samtidigt som analysen av förhållandet mellan variabler kan ge en 
statisk syn på det sociala livet som inte stämmer överens med människors faktiska beteende.  
Det är till exempel svårt att säkerställa att personerna som svarar på enkäten uppfattar de 
viktigaste termerna på samma sätt, vilket en kvantitativ enkätundersökning förutsätter 
(Bryman & Bell 2013), där minskad tillförlitlighet kan bli en konsekvens av detta. Vi har valt 
att enbart använda oss av källor som vi anser trovärdiga. Våra vetenskapliga artiklar är peer 
reviewed vilket ökar trovärdigheten. Vi har även valt att använda oss av ett fåtal källor av 
äldre ursprung, trots att vårt ämne är aktuellt i dagens samhälle. Anledningen till detta beror 
på att dessa äldre källor har lagt grunden för mycket fakta som används inom vårt 
uppsatsämne och vi har kommit i kontakt med dessa i ett flertal andra vetenskapliga artiklar vi 
tagit del av.  
 
Vi är medvetna om att social önskvärdhet är någonting som vår enkätundersökning kan 
inneha. Social önskvärdhet innebär att personer vill ge en positiv bild av sig själv, utifrån det 
personen tror är socialt önskvärt. Detta kan leda till att respondenternas svar kan styras av 
deras uppfattning om vad andra tycker är önskvärt. Någonting vi har gjort för att minska 
denna effekt är att våra enkäter är anonyma, vilket innebär att respondenterna tar avstånd från 
sina svar. Eftersom vi undersöker ett problematiskt shoppingbeteende som i vissa fall kan 
uppfattas som ett känsligt tema, då beteendet kan klassas som ett beroende, kan vi inte 
säkerställa att alla respondenter är bekväma med att svara helt ärligt (Bryman & Bell 2013). I 
samband med känsliga ämnen är det inte ovanligt att personer över -eller underskattar sitt 
beteende, vilket kan ha ett samband med att respondenternas självförtroende eller självbild 
inte stämmer överens med verkligheten. Det är dessutom inte säkert att alla är medvetna om 
sitt shoppingbeteende. Detta anser vi är en begränsning i trovärdigheten av vår studie och 
medför dessutom svårigheter att mäta det som avses att mätas i denna undersökning. 
Konsekvenserna av detta är att resultaten är svåra att förklara som helt tillförlitliga.  
 
Någonting vi kom att inse senare var att vi formulerat frågorna i enkäten på fel sätt för att 
kunna besvara vår första Hypotes 1 “Konsumenters shoppingberoende av modeprodukter ökar 
i samband med den växande e-handeln”. För att kunna undersöka H1 hade frågorna behövt 
formuleras på ett sätt som istället undersöker konsumenternas shoppingbeteende över tid. 
Exempelvis hade frågor kunnat formuleras i stil med “Jag anser att min shopping online har 
ökat”. Hade frågorna som ingick i enkätundersökningen ställts på ett annat sätt hade detta 
också kunnat bidra till en lättare analys, kunnat ge intressanta svar och vi hade dessutom haft 
mer att säga kring H1.  
 
Vi är medvetna om att vi inte har specificerat våra sista frågor, Q14-Q22, gällande 
modeprodukter. Detta på grund av att kunna jämföra de respondenterna som föredrar att 
handla modeprodukter online med tendenser till shoppingberoende, för att sedan undersöka 
ett eventuellt samband mellan dessa. Vi ville även undersöka om tendenser till 
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shoppingberoende skilde sig åt mellan de som föredrar att handla modeprodukter online och 
de som föredrar att handla modeprodukter i fysiska butiker. Av dessa anledningar kändes det 
inte nödvändigt att specificera även de sista frågorna, som mäter shoppingberoende, till mode. 
Flera tidigare studier visar att kategorin mode är den största inom både e-handeln (Roos & 
Holmberg 2011; Roos 2017) och när det kommer till shoppingberoende (Davenport et al. 
2012; Lee & Workman 2018), vilket vi anser ger oss ett visst stöd till att koppla våra svar till 
modeprodukter, trots bristande tydlighet i enkätfrågorna.  
 

3.6.1 Urvalsdiskussion  
 
På grund vårt bekvämlighetsurval fick vi en ojämn spridningen av åldrar, samt en ojämn 
fördelning mellan könen bland våra respondenter, vilket leder till en snedvridning i materialet. 
Kvinnor i åldrarna 18-26 är överrepresenterade, vilket troligtvis är konsekvensen av att främst 
sprida online-enkäten via vårt egna kontaktnät på sociala medier, där denna grupp är störst. 
En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att rubriken till online-enkäten, ”En studie om 
e-handel och shoppingbeteende” låter mest tilltalande för kvinnor mellan 18-26 år att svara 
på. Detta är konsekvenserna av vårt val av urvalsmetod, samt datainsamlingsmetod. Däremot 
skulle vi kunna ha använt en annan urvalsmetod och på så sätt försäkra oss om att andelen 
kvinnor och män var lika stor bland respondenterna, samt att fördelningen mellan de olika 
ålderskategorierna var jämn, vilket hade gett en bättre spridning i materialet.  
 

3.6.2 Alternativa metoder 
 
Vi har tidigare nämnt att de vanligaste metoderna för insamling av data i en kvantitativ studie, 
är genom enkäter eller intervjuer. Vi hade mycket väl kunnat utföra intervjuundersökningar, 
istället för att skicka ut online-enkäter. En fördel med detta metodval är att om respondenten 
har svårigheter att förstå frågan, kan vi som intervjuare förtydliga den. Genom kvalitativa 
intervjuer kan man få en djupare förståelse jämfört med kvantitativa studier, då syftet är just 
förståelse snarare än generalisering (Bryman & Bell 2013). 
 
Det finns dock flera anledningar till varför vi inte valt att genomföra vår empiri på detta sätt, 
dels för att denna metod är mer tidskrävande, men också för att vi ville undvika den så kallade 
intervjuareffekten, vilket är en risk med intervjuundersökningar. Intervjuareffekten innebär att 
respondenten kan påverkas eller ledas till ett annat svar av intervjuaren än denne 
ursprungligen tänkt svara. Detta kan orsaka validitetsproblem, om respondenten svarar utifrån 
det hen tror är rätt eller förväntas svara. Det kan också vara svårt att replikera och generalisera 
resultatet vid användning av intervjuer (Bryman & Bell 2013).  
 
Vi hade även kunnat utföra en kvalitativ metod och använda oss av exempelvis fokusgrupper 
som grund till vår datainsamling. Dock tror vi att denna metod skulle medföra svårigheter, 
dels kan det vara problematiskt att hitta personer som har intresse och tid att delta i vår studie, 
men också få respondenter att känna sig bekväma och svara helt ärligt inför gruppen, speciellt 
på frågor som kan uppfattas som känsliga. Gällande just shoppingberoende, finns det stor risk 
att ämnet kan uppfattas som känsligt. Därför tror vi att respondenterna känner sig tryggare 
med att svara ärligt på en enkät som är helt anonym. Med detta som bakgrund anser vi att en 
online-enkätundersökning var den bäst lämpade metoden för vår studie.  
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4 Resultat  
 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår datainsamling. Vi har analyserat svar från 22 
stycken frågor gällande e-handel och shoppingbeteende, från 404 respondenter. I följande 
sambandsanalyser studeras bland annat respondenternas uttalanden om användningen av e-
handel vid köp av modeprodukter och deras shoppingbeteende på nätet. Eftersom antalet 
respondenter inte är jämt fördelat mellan kön och ålder, granskar vi de procentuella talen vi 
fått fram.  
 

4.1 Respondenternas demografi 
 
Tabell 1. Ålder - och Könsfördelning 

Signifikans p < 0,038. 
I Tabell 1 visas respondenternas fördelning av kön uppdelat i tre åldersgrupper, yngre, 
medelålder och äldre. Som framgår i tabellen ovan består större delen av svarsgruppen av 
kvinnor, där majoriteten tillhör åldersgruppen ”yngre”. Kvinnor i åldrarna 17-35 motsvarar 
70,8 % av alla kvinnor i vår undersökning och 58,2% av alla respondenter.  
 
 
Tabell 2. Har du någon gång har handlat modeprodukter online? 

 
 
I tabellen ovan framgår det att 97,3% av all respondenter någon gång har handlat 
modeprodukter online.  
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4.2 Avgörande faktorer vid köp och besök av onlinebutiker 
 
Tabell 3. Q11: Senaste gången du handlade en modeprodukt nätet, vilken/vilka var de främsta 
anledningarna till att du besökte webbshoppen? 
 

 
 
Bortfall 1. Tabellen ovan visar de främsta anledningarna till att respondenterna besöker en 
onlinebutik. Respondenterna haft möjlighet att kryssa i flera alternativ, max 3. I denna studie 
framgår det att den främsta anledning till att besöka en onlinebutik, är med intentionen att 
shoppa, vilket 61,0 % av respondenterna uppgav. 41,2 % uppgav även att de besöket 
webbshoppen för att få inspiration. 
 
Tabell 4. Q13: Om du ser en modeprodukt på nätet som du tvekar över att köpa, vad skulle få dig att 
ändå genomföra köpet? 
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I tabellen ovan har vår svarsgrupp haft möjlighet att kryssa i flera alternativ, max 3. Det 
framgår att majoriteten, 56,33 % av respondenterna, genomför ett köp online om det gäller ett 
tidsbegränsat rabatterbjudande, trots att dem tvekar över köpet.  

4.3 E-handel och Shoppingberoende  
Resultatet av tabellerna 6-11 ger underlag för vår hypotestestning av H1: Konsumenters 
shoppingberoende av mode ökar i samband med den växande e-handeln. 
Variabeln shoppingberoende och online-shoppingberoende har operationaliserats till mätbara 
frågor. Påståendena i tabellen nedan mäter tendensen till ett shoppingberoende, samt ett 
online-shoppingberoende. Dessa påståenden har tidigare använts för att mäta 
shoppingberoende, samt online-shoppingberoende i forskning av Zhao et al. (2017) och 
Andreassen et al. (2015).  
 
Tabell 5. Shoppingberoende faktorer 
 

 Stämmer 
helt 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
inte alls 

När jag inte shoppar tänker 
jag ofta på produkter jag vill 
köpa 

13,1% 
(53 st) 

13,9% (56 
st) 

22,8% (92 
st) 

24,8% 
(100 st) 

24,5% (99 
st) 

När jag shoppar känner jag 
mig lycklig för stunden 

18,8% 
(76 st) 

25,2% 
(102 st) 

26,5% (107 
st) 

15,8% (64 
st) 

12,9% (52 
st) 

Om jag mår dåligt kan 
shopping få mig att må 
bättre 

10,9% 
(44 st) 

12,2% (49 
st) 

21,8% (88 
st) 

19,8% (80 
st) 

33,7% 
(136 st) 

Om jag känner mig stressad 
shoppar jag för att må bättre 

3% (12 
st) 

6,9% (28 
st) 

10,4% (42 
st) 

17,3% (70 
st) 

60,1% 
(243 st) 

Jag shoppar ofta när jag 
känner mig rastlös eller 
uttråkad 

5,7% (23 
st) 

11,6% (47 
st) 

20,3% (82 
st) 

20,8% (84 
st) 

40,3% 
(163 st) 

Jag har försökt att minska 
min shopping online 

8,9% (36 
st) 

7,7% (31 
st) 

14,1%  (57 
st) 

11,1% (45 
st) 

55,2% 
(223 st) 

Jag får dåligt samvete när 
jag inser hur mycket pengar 
jag har spenderat på e-
handel 

10,1% 
(41 st) 

6,7% (27 
st) 

11,9% (48 
st) 

15,8% (64 
st) 

53,2% 
(215 st) 

Jag får dåligt samvete när 
jag inser hur mycket tid jag 
har spenderat på e-handel 

4,5% (18 
st) 

5,4% (22 
st) 

7,2% (29 
st) 

14,1% (57 
st) 

66,6% 
(269 st) 

Jag har shoppat så mycket 
att det har påverkat min 
ekonomi på ett negativt sätt 

2% (8 st) 5,7% (23 
st) 

5,9% (24 
%) 

15,8% (64 
st) 

68,3% 
(276 st) 
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För att undersöka om det finns något samband mellan personer som uppgett att påståendena 
om shoppingberoende “stämmer bra” och “stämmer helt” och de personer som föredrar och 
även handlar mer modeprodukter online, har korstabeller gjort. Korstabellerna nedan jämför 
påståendena som mäter tendensen till ett shoppingberoende med frågorna om användningen 
av e-handel vid köp av modeprodukter.  
 
Tabell 6. När jag shoppar känner jag mig lycklig för stunden * Jag föredrar att handla online jämfört 
med fysiska butiker 
 

 
 
Bortfall 3. Signifikans p < 0,033. 
Tabellen ovan visar att 24,8 % av respondenter som föredrar att handla online jämfört med 
fysiska butiker stämmer helt och håller med i påståendet “när jag shoppar känner jag mig 
lycklig för stunden” jämfört med 13,6 % utav de som inte föredrar att shoppa online jämfört 
med fysiska butiker. Fler respondenter som föredrar att handla online jämfört med fysiska 
butiker har valt “stämmer bra” och “stämmer helt” än de respondenter som inte föredra att 
handla online framför fysiska butiker.  
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Tabell 7. Om jag mår dåligt kan shopping få mig att må bättre* Jag handlar mer modeprodukter online 
jämför med fysiska butiker.  

 
 
Bortfall 7. Signifikans p <0,002.  
I tabellen ovan framgår det att fler respondenter som uppger att de handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker, även uppger att påståendet “Om jag mår 
dåligt kan shopping få mig att må bättre” stämmer bra och stämmer helt och hållet, i större 
utsträckning än de respondenter som uppger att de inte handlar mer modeprodukter online 
jämfört med fysiska butiker.  
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Tabell 8. Jag shoppar ofta när jag känner mig rastlös eller känner mig uttråkad* Jag handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker 

 
 
Bortfall 5. Signifikans p <0,000 
I tabellen ovan framgår det att fler respondenter som uppger att de handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker, även uppger att påståendet “Jag shoppar 
ofta när jag känner mig rastlös eller känner mig uttråkad” stämmer bra och stämmer helt och 
hållet, i större utsträckning än de respondenter som uppger att de inte handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker. 15,6% av de respondenter som handlar 
mer modeprodukter online uppger att påstående stämmer bra, jämfört med 7,8% utav de som 
inte handlar mer modeprodukter online. 11,6 % som handlar mer modeprodukter online 
uppger att påstående stämmer helt och hållet, jämfört med 1,7% utav de som inte handlar mer 
modeprodukter online.   
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Tabell 9. Om jag känner mig stressad shoppar jag för att må bättre* Jag handlar mer modeprodukter 
online jämfört med fysiska butiker 

 
 
Bortfall 9. Signifikans p < 0,004 
I tabellen ovan framgår det att fler respondenter som uppger att de handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker, även uppger att påståendet “Om jag 
känner mig stressad shoppar jag för att må bättre” stämmer bra och stämmer helt och hållet, i 
större utsträckning än de respondenter som uppger att de inte handlar mer modeprodukter 
online jämfört med fysiska butiker.  
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Tabell 10. När jag shoppar känner jag mig lycklig för stunden * Jag handlar  mer modeprodukter online 
jämfört med fysiska butiker 

 
 
Bortfall 3. Signifikans, p < 0,004.  
Tabellen ovan visar att 26,8 % av de respondenter som uppger att de handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker stämmer helt och håller med i påståendet 
“när jag shoppar känner jag mig lycklig för stunden”, jämfört med 12,3 % utav de som inte 
föredrar att shoppa online jämfört med fysiska butiker.  
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Tabell 11. Jag har shoppat så mycket att det påverkat min ekonomi på ett negativ sätt * Jag handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker 

 
 
Bortfall 9. Signifikans p < 0,037 
I tabellen ovan framgår det att 6,8% av de respondenter som handlar mer modeprodukter 
online jämfört med fysiska butiker som uppger att påståendet “Jag har shoppat så mycket att 
det har påverkat min ekonomi på ett negativt sätt” stämmer bra och 4,8% uppger att 
påståendet stämmer helt och hållet. Av de respondenter som uppger att det inte handlar mer 
modeprodukter online jämfört med fysiska butiker är det 3,4% som uppger att påståendet 
stämmer bra och 0,0% som uppger att påståendet stämmer helt och hållet.  
 
Hypotes 1 anger att konsumenters shoppingberoende är positivt relaterad till e-handel. Tabell 
6-11 är signifikanta vilket ger stöd för ett samband mellan shoppingberoende och e-handel. 
Vi har däremot inget stöd för någon ökning av shoppingberoende i samband med den 
växande e-handeln. Hypotesen förkastas därför.  
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4.4 Kön och online-shoppingberoende 
 
Undersökning av H 2 och H 3.  
Av de 404 personer som har svarat på vår online-enkät, är 72 st män och 332 st kvinnor, 
vilket innebär att 17,8% av respondenterna är män och 82,2% är kvinnor.  

4.4.1 Kön och e-handel av modeprodukter  
 
Resultatet av tabellerna 12 och 13 nedan ger underlag för vår hypotesprövning av H2: 
Kvinnor handlar mer modeprodukter online än män. 
 
Tabell 12: Modeintresse i förhållande till kön 

 
 
Bortfall 2. Signifikans p < 0,000.   
Tabellen visar en tendens till att kvinnorna i denna studie har ett större modeintresse än 
männen som deltagit.  
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Tabell 13: Jag handlar mer modeprodukter online jämfört med fysiska butiker * Kön 
 

 
 
Signifikans p < 0,009 
Tabellen visar en tendens till att kvinnorna i denna studie handlar mer modeprodukter online 
än männen som deltagit i undersökningen. 
 
 
Hypotes 2 anger att kvinnorna i denna studie är positivt relaterad till modeprodukter i 
förhållande till männen. Tabell 12 och 13 är signifikanta vilket ger stöd för hypotesen. Den 
accepteras därför. 
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4.4.2 Kön och shoppingberoende 
 
Resultatet av tabellerna 14-19 nedan ger underlag för vår hypotesprövning av H3: Kvinnor 
har ett större online-shoppingberoende än män.  
För att undersöka om det finns ett eventuellt samband mellan shoppingberoende och 
könstillhörighet har följande variabler som enligt teorin kunnat visa tendenser på ett 
shoppingberoende undersökts. 
 
Tabell 14: När jag shoppar online brukar det ske impulsivt * kön 
 

 
 
Bortfall 3. Signifikans p < 0,000. 
Tabell 14 visar att större procentuell andel män instämmer helt med att deras köp online 
brukar ske impulsivt. En större procentuell andel kvinnor visar större tendens till att deras köp 
online brukar ske impulsivt i svarsalternativen “stämmer bra”, “stämmer delvis” och 
“stämmer lite”. 35% av männen har valt svarsalternativet “stämmer inte alls” medan 16,4% av 
kvinnorna har valt samma alternativ.  
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Tabell 15. Om jag mår dåligt kan shopping få mig att må bättre * kön 
 

 
 
Bortfall 7. Signifikans p < 0,000. 
Tabellen visar att kvinnorna procentuellt använder sig av shopping för att må bättre när de 
mår dåligt, i högre utsträckning än männen som deltagit i denna studie.  



 

- 32 - 

 
Tabell 16. Om jag känner mig stressad shoppar jag för att må bättre * kön  

 
 
Bortfall 9.  Signifikans p < 0,005. 
Tabellen ovan visar att kvinnorna i högre utsträckning shoppar för att må bättre när de 
upplever stress, än männen som deltagit i denna studie.  
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Tabell 17. Jag har shoppat så mycket att det har påverkat min ekonomi på ett negativt sätt * kön 
 

 
 
Bortfall 9. Signifikans p < 0,454. 
Tabellen visar en tendens till att kvinnorna upplever att de har shoppat till den gräns att det 
har påverkat deras ekonomi negativt, i större utsträckning än männen. Detta resultat förkastas 
då signifikansen är över 5%, vilket innebär att vi inte säkerställa resultatets trovärdighet.  
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Tabell 18. Jag shoppar ofta när jag känner mig rastlös eller uttråkad * Kön 
 

 
 
Bortfall 5. Signifikans p < 0,000. 
Tabellen visar att större andel kvinnor än män som deltagit i denna studie, upplever att de ofta 
genomför sin shopping när de känner sig rastlösa eller uttråkade.  
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Tabell 19. När jag inte shoppar tänker jag ofta på produkter jag vill köpa * Kön 
 

 
 
Bortfall 4. Signifikans p < 0,003. 
Denna tabell visar att kvinnor instämmer mer än män om att de tänker på produkter de vill 
köpa när de inte shoppar.  
 
 
Hypotes 3 anger att kvinnor är mer positivt relaterad till online-shoppingberoende i 
förhållande till män. Tabell 14-19, med undantag för 17, är signifikanta vilket ger stöd för 
hypotesen. Siffrorna är inte tillräckligt varierande och grupperna är inte representativa, 
vilket leder till att H3 förkastas.  
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4.5 Generation och online-shoppingberoende  
 
Undersökning av hypotes 4 och 5.  
Av de 404 personer som har svarat på vår online-enkät, är 278 st är yngre, 89 st är 
medelålders och 37 st representerar den äldre åldersgruppen. Detta innebär att 68,8% av 
respondenterna är yngre, 22,0% är medelålders och 9,2% äldre.  

4.5.1 Generation och e-handel av modeprodukter  
 
Resultatet av tabellerna nedan ger underlag för vår hypotesprövning av H 4: Yngre 
generationen handlar mer modeprodukter online än den äldre generationen.  
 
Tabell 20. Hur ofta handlar du modeprodukter online * Åldersgrupp 
 

 
 
Signifikans p < 0,001. 
Tabellen ovan visar på att respondenterna av den yngre generationen handlar modeprodukter 
online oftare än respondenterna från den äldre generationen, som deltagit i denna studie. 46,3 
% av alla respondenter uppger att den handlar modeprodukter mer sällan än varje månad. 
Majoriteten av de som uppger att de handlar modeprodukter online varje vecka (4,0%) och 
varannan veckan (11,9%) tillhör den yngre åldersgruppen, medan ingen av den äldre 
åldersgruppen svarat att dem handlar modeprodukter online oftare än varje månad.  
 
Tabell 21. Jag föredrar att handla online jämfört med fysiska butiker * Åldersgrupp  
 

 
 
Signifikans p < 0,000. 
Tabellen visar att majoriteten av yngre respondenterna och medelålders som deltagit i denna 
studie, föredrar att handla online och i fysiska butiker lika delar. Fler respondenter av både de 
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yngre (33,8%) och medelålders (36,0%) föredrar att handla online framför fysiska butiker. Av 
respondenterna från den äldre generationen är det 8,1 % som föredrar att handla online 
jämfört med fysiska butiker. 62,2% av personerna från den äldre generationen har svarat att 
de inte föredrar onlinebutiker framför fysiska butiker.  
 
Tabell 22. Jag handlar mer modeprodukter online jämfört med fysiska butiker * Åldersgrupp 
 

 
 
Signifikans p < 0,002.  
I tabellen framgår det att 75,7 % av respondenterna från den äldre generationen uppger att de 
inte handlar mer modeprodukter online jämfört med fysiska butiker, medan 10,8% uppger att 
de handlar mer modeprodukter online. Bland respondenterna från yngre generationen och 
medelålders ser resultaten av svaren relativt lika ut.  
 
Hypotes 4 anger att respondenterna från den yngre generationen handlar mer modeprodukter 
online än respondenterna från den äldre generationen. Tabell 20, 21 och 22, är signifikant, 
vilket ger stöd för hypotesen. H4 accepteras därför. 

4.5.2 Generation och shoppingberoende  
 
Tabellerna nedan ger underlag för vår hypotesprövning av H 5: Den yngre generationen har 
ett större online-shoppingberoende än den äldre generationen. 
 
Tabell 23: När jag inte shoppar tänker jag ofta på produkter som jag vill köpa * Åldersgrupp  
 

 
 
Bortfall 4. Signifikans p < 0,000.  
Tabellen ovan visar huruvida respondenterna tänker på produkter de vill köp när de inte 
shoppar i förhållande till deras ålder. Av respondenterna från den yngre generationen uppger 
16, 5% att påståendet stämmer bra och 16,5% uppger att påstående stämmer helt och hållet. 
Av respondenterna från den äldre generationen uppger 5,7% att påståendet stämmer bra, 
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medan ingen (0,0%) uppger att påståendet stämmer helt och hållet. Den yngre åldersgrupper 
uppger i större utsträckning att påståendet stämmer bra, samt stämmer helt och hållet, jämfört 
med den äldre åldersgruppen, som deltagit i denna studie.  
 
 
Tabell 24. När jag shoppar känner jag mig lycklig för stunden * Åldersgrupp  
 

 
 
Bortfall 3. Signifikans p < 0,000. 
I tabellen framgår det huruvida respondenterna upplever att de känner sig lyckliga för stunden 
när dem shoppar. Av respondenterna från den yngre åldersgruppen uppger 28,5 % att 
påståendet “När jag shoppar känner jag mig lycklig för stunden” stämmer bra och 24,5% 
uppger att påståendet stämmer helt och hållet. Av respondenterna från den äldre 
åldersgruppen uppger 13,9% att påståendet stämmer bra och 2,8% uppger att påståendet 
stämmer helt och hållet.   
 
Tabell 25. Om jag mår dåligt kan shopping få mig att må bättre * Åldersgrupp 
 

 
 
Bortfall 7. Signifikans p < 0,000. 
I tabellen framgår det huruvida respondenterna upplever att shopping kan få dem att må bättre 
och dem mår dåligt. Av respondenterna från den yngre åldersgruppen uppger 14,6 % att 
påståendet “Om jag mår dåligt kan shopping få mig att må bättre” stämmer bra och 13,5% 
uppger att påståendet stämmer helt och hållet. Av respondenterna från den äldre 
åldersgruppen uppger 2,7% att påståendet stämmer bra, medan ingen (0,0 %) uppger att 
påståendet stämmer helt och hållet.  
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Tabell 26. Jag shoppar ofta när jag känner mig rastlös eller känner mig uttråkad * Åldersgrupp  
 

 
 
Bortfall 5. Signifikans p < 0,000. 
I tabellen framgår det huruvida respondenterna upplever att de ofta shoppar där de känner sig 
rastlösa eller uttråkade. Av respondenterna från den yngre åldersgruppen uppger 14,5 % att 
påståendet “Jag shoppar ofta när jag känner mig rastlös eller känner mig uttråkad” stämmer 
bra och 6,9 % uppger att påståendet stämmer helt och hållet. Av respondenterna från den äldre 
åldersgruppen uppger 2,7 % att påståendet stämmer bra, medan ingen (0,0 %) uppger att 
påståendet stämmer helt och hållet.  
 
Tabell 27. Jag har shoppat så mycket att det har påverkat min ekonomi på ett negativt sätt * Åldersgrupp  
 

 
 
Bortfall 9. Signifikans p < 0,002. 
I tabellen framgår det huruvida respondenterna upplever att de har shoppat så pass mycket att 
det har påverkas deras ekonomi på ett negativt sätt. Av den yngre åldersgruppen uppger 7,0 % 
att påståendet “Jag har shoppat så mycket att det har påverkat min ekonomi på ett negativt 
sätt” stämmer bra och 2,9 % uppger att påståendet stämmer helt och hållet. Av den äldre 
åldersgruppen uppger ingen (0,0%) att varken påståendet stämmer delvis, stämmer bra eller 
stämmer helt och hållet. 97,3% av respondenterna från den äldre generationen har uppgett att 
påståendet inte stämmer alls.  
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Tabell 28. Jag utför köpet om jag vill belöna mig själv * Åldersgrupp  
 

 
 
Signifikans p < 0,002. 
Tabellen visar om viljan att belöna sig själv är den främsta anledningen till att genomföra ett 
köp av en modeprodukt online som man tvekar över. Av den yngre åldersgruppen är det 
27,3% som uppger att viljan att belöna sig själv är den främsta anledningen till att utföra 
köpet. 2,7% av den äldre åldersgruppen uppger att viljan att belöna sig själv är den främsta 
anledningen till att utföra köpet. 
 
Tabell 29. Jag utför köpet om jag känner ett behov av att tröstshoppa * Åldersgrupp  
 

 
 
Signifikans p < 0,030.  
Tabellen visar om behovet av att tröstshoppa är den främsta anledningen till att genomföra ett 
köp av en modeprodukt online som man tvekar över. Av den yngre åldersgruppen är det 11,2 
% som uppger att behovet av att tröstshoppa är den främsta anledningen till att utföra köpet. 
2,7% av den äldre åldersgruppen uppger att behovet av att tröstshoppa är den främsta 
anledningen till att utföra köpet. 
 
Tabell 30. Jag utför bara köp av modeprodukter på nätet när jag är helt säker * Åldersgrupp  
 

 
Signifikans p < 0,000. 
Tabellen ovan visar andelen respondenter som endast utför köp av modeprodukter på nätet när 
hen är helt säker, vilket är 21,0%. Av dessa 21,0% består majoriteten av den äldre 
åldersgruppen (48,6%), följt av medelålders (33,7%). 86,7% av den yngre åldersgruppen 
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uppger att det finns anledningar till att genomföra ett köp av en modeprodukt på nätet, trots att 
man tvekar över köpet.  
  
Tabell 31. Jag har försök minska min shopping online * Åldersgrupp  
 

 
 
Bortfall 12. Signifikans p < 0.000.  
Tabellen visar att majoriteten av respondenterna som har uppgett att påståendet “jag har 
försök minska min shopping online”, stämmer helt och hållet är yngre. 11,9 % av 
respondenterna från den yngre generationen har svarat att påståendet stämmer helt och hållet, 
medan 0,0% av respondenterna från den äldre generationen uppgett detta svar.  
 
Tabell 32. Jag får dåligt samvete när jag inser hur mycket pengar jag har spenderat på e-handel * 
Åldersgrupp  

 
 
Bortfall 9. Signifikans p < 0,000.  
I tabellen ovan framgår det huruvida respondenterna upplever att de får dåligt samvete när de 
inser hur mycket pengar de har spenderat på e-handel. Personer från den yngre generationen 
uppger i större utsträckning att påståendet stämmer bra, samt stämmer helt och hållet, jämfört 
med respondenter från den äldre generationen. Majoriteten av respondenterna som har svarat 
att påståendet “stämmer helt och hållet” är yngre och motsvara 12,5 % av den yngre 
åldersgruppen.  
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Tabell 33. Shopping vid stress * Åldersgrupp  

 
 
Bortfall 9. Signifikans p < 0,024. 
Tabellen ovan visar att större andel av den yngre åldersgruppen har svarat att påståendet “om 
jag känner mig stressad shoppar jag för att må bättre”, stämmer bra, samt stämmer helt och 
hållet, än den äldre åldersgruppen.  
 
 
Hypotes 5 anger att respondenterna från den yngre generationen är mer positivt relaterad till 
online-shoppingberoende i förhållande till den äldre generationen. Tabell 23-33 är 
signifikant vilket ger stöd för hypotesen. Siffrorna visar dock inte på ett tillräckligt märkbart 
samband mellan generation och shoppingberoende, dessutom är de olika åldersgrupperna 
inte jämt fördelat och därmed inte representativt. Hypotes H5 förkastas därför.  
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I tabellen nedan undersöker vi om vi kan finna något samband mellan personer som shoppar 
när dem känner sig stressade för att må bättre, i förhållande till om respondenten studerar vid 
högskola eller universitet. Att vi utför denna korstabell är för att se om vi kan bekräfta 
Roberts & Roberts (2012) teori om att skolungdomar i allt högre grad utför tvångsmässiga 
köp i försök att klara av de ökade akademiska stressnivåerna. Studien visade att personer kan 
utveckla shoppingberoende som ett sätt att hantera stress associerad med studier.  
 
Tabell 34. Shopping vid stress * Högskolesstudenter 

 
 
Bortfall 10. Signifikans p < 0,798, vilken innebär att det finns en stor risk att detta resultat 
beror på slumpen. I tabellen ovan undersöks om det finns något samband mellan personer som 
shoppar vid stress för att må bättre och högskole/universitetsstudenter. Tabellen visar inget 
samband mellan tendens till shopping vid stress och personen som studerar på 
högskola/universitet.  
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5 Diskussion  
 
I denna del kommer vi förklara varför vi har förkastat, samt funnit stöd för vissa av våra 
hypoteser. Vi kommer föra en diskussion kring våra resultat och återkoppla till teori från 
tidigare forskning.  
 
Sammanställning av hypoteser 
Hypotes 1: 
Konsumenters shoppingberoende av modeprodukter ökar i samband med den växande e-
handeln. 
Förkastas 
 
Hypotes 2: 
Kvinnor shoppar mer modeprodukter online än män. 
Vi finner stöd för hypotesen  
 
Hypotes 3: 
Kvinnor har ett större online-shoppingberoende än män. 
Förkastas 
 
Hypotes 4: 
Den yngre generationen handlar mer modeprodukter online än den äldre generationen. 
Vi finner stöd för hypotesen  
 
Hypotes 5: 
Den yngre generationen har ett större online-shoppingberoende än den äldre generationen. 
Förkastas  

5.1 Hypotes 1  
 
Vi har valt att förkasta Hypotes 1 “Konsumenters shoppingberoende av modeprodukter ökar i 
samband med den växande e-handeln”, då vi inte fått tillräckligt stöd för denna hypotes. Vi 
hade behövt undersöka konsumenternas shoppingbeteende över tid för att kunna se ett 
eventuellt ökat shoppingberoende bland konsumenter och jämföra till vilken utsträckning 
dessa konsumenter e-handlar. Detta hade kunnat göras genom att utföra en longitudinell 
studie. Vi hade även kunnat ställa andra typer av frågor och påståenden i vår online-enkät för 
att kunna besvara denna hypotes bättre och på ett mer tillförlitlig sätt. Däremot kan vi se en 
tendens till att de personer som deltagit i vår undersökning, som föredrar onlinebutiker, samt 
handlar mer modeprodukter online än i fysiska butiker, i större utsträckning har ett 
shoppingbeteende som skulle kunna klassas som ett shoppingberoende, utifrån faktorer som 
används för att mäta detta beroende i tidigare forskning (Zhao et al. 2017; Andreassen et al. 
2015). Vi har funnit stöd för ett samband mellan shoppingberoende och e-handel i vår studie. 
Däremot förkastar vi vår teori om en ökning av shoppingberoende i samband den växande e-
handeln, som vi inte fått stöd för. Däremot har Rose & Dhandayudham (2014) kommit fram 
till att, faktumet att köpprocessen till stor del har övergått från fysiska butiker till 
onlinebutiker, kan framkalla ett shoppingberoende hos konsumenter. Även Johan Magnus 
Roos, forskare inom konsumtionsvetenskap, menar att den ständiga tillgängligheten av 
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shopping på nätet är en bidragande faktor till att shoppingberoendet i samhället har ökat 
(Liljemalm 2015). Detta är dock ingenting vår studie kan bekräfta, då detta inte undersöktes i 
vår enkätundersökning och därmed finns inget resultat som gör att vi kan uttala oss om att 
detta skulle vara fallet. Däremot visar vår studie att fler respondenter visar tendens till ett 
shoppingberoende i samband med en större användning av shopping via nätet, än de som 
föredrar att handla i fysisk butik.  
 
På grund av att shoppingberoende är ett ämne som upplevs som känsligt kan det leda till att 
respondenterna inte svarar helt sanningsenligt (Bryman & Bell 2013), vilket ger oss 
ytterligare anledning till att förkasta vår hypotes. Att shoppingberoende är ett problematiskt 
ämne att studera är vi medvetna om, men eftersom det är ett aktuellt problem, enligt Roos 
(Liljemalm 2015), valde vi ändå att göra en ansats till att undersöka området.  Vi är dessutom 
medvetna om svårigheten att dra gränsen mellan ett överdrivet och problematiskt 
shoppingbeteende och ett faktiskt shoppingberoende. Det kan även vara problematiskt att 
mäta vad som är ett överdrivet och problematiskt shoppingbetende. För vår del blir denna 
bedömning en tolkningsfråga, med utgångspunkt från tidigare forskning av Zhao et al. (2017) 
och Andreassen et al. (2015). I denna studie har vi valt att bedöma att personer som svarar 
“stämmer helt” i påståendena Q14-Q22 (se bilaga 1), visar en tendens till ett 
shoppingberoende. Vi bedömer att det finns en stor risk att de 8 respondenter som svarat 
“stämmer helt” på vårt sista påstående “Jag har shoppat så mycket att det har påverkat min 
ekonomi på ett negativt sätt”, har ett shoppingberoende, då Davenport et al. (2012) klassar ett 
shoppingbeteende som ett beroende då det resulterar i konsekvenser som förknippas med 
bland annat ekonomiska problem. Vi är dock medvetna om att det krävs en mer djupgående 
undersökning för att kunna säkerställa att en person lider av ett shoppingberoende. Vi 
bedömer även att de respondenter som svarat “stämmer bra” på dessa påståenden, tenderar till 
att ha ett överdrivet och problematisk shoppingbeteende, som eventuellt skulle kunna leda till 
ett framtida shoppingberoende.  
 
Tidigare forskning menar på att tillgänglighet, bekvämlighet och en stor valmöjlighet är 
faktorer som resulterar i att kunder väljer att göra sina köp online (Jiang et al. 2013; Rohm & 
Swaminathan 2004). Detta är ingenting vi kan uttala oss om utifrån vårt resultat, men däremot 
är de största anledningarna till att personer i vår studie besöker webbutiker är främst för att 
shoppa men också för att få inspiration. Tidigare forskning visar att söka inspiration är en 
faktor utöver att genomföra köp som bidrar till att personer besöker webbsidor (Close & 
Kukar-Kinney 2010; Jonsson et al. 2015), vilket även vårt resultat visar. Kukar-Kinney et al. 
(2016), menar att tidsbegränsade erbjudanden kan pressa konsumenter till att genomföra köp 
online. Företag använder sig också av kampanjer och rabatter så som kuponger och tävlingar 
som skickas ut via mail för att trigga konsumenter till köp (Bolos et al. 2016). Enligt vår 
undersökning är det tidsbegränsade erbjudanden som främst får respondenterna att genomföra 
ett köp online, trots att de tvekar över köpet, vilket bekräftar teorin som Kukar-Kinney et al. 
(2016) tidigare kommit fram till. Enligt fakta vi har stött på, kan tidsbegränsade erbjudanden 
kombineras med målinriktad marknadsföring med personliga erbjudanden för att trigga 
konsumenterna till mer köp (Akter & Wamba 2016; Song, Sun, Wan, Huang & Zhu 2017) 
jämfört med ett erbjudande som bara innehåller tidsbegränsning. Att e-handeln är 
lättillgänglig och att man som konsument kan shoppa under dygnets alla timmar (Jonsson et 
al. 2015), skulle kunna underlätta för personer som har ett shoppingberoende, då dem kan leva 
ut sitt beroende utan att vara begränsad till en viss tid.   
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5.2 Hypotes 2 & 3  
 
I den här studie finner vi stöd för hypotes 2 “Kvinnor shoppar mer modeprodukter online än 
män”, då vårt resultat visar att kvinnorna som deltagit i denna studie har ett högre intresse för 
modeprodukter, samt handlar mer modeprodukter online än männen. Detta stämmer också 
överens med tidigare forskning som visar på samma resultat (Lee & Workman 2018; Roos & 
Holmberg 2011). Dock tillhör majoriteten av våra respondenter det kvinnliga könet vilket gör 
att resultatet inte är helt tillförlitligt, då könsfördelningen inte är jämn i denna studie. Trots 
detta bekräftar vi vår hypotes, med observation för att detta resultat endast gäller för de 
kvinnor och män som valt att delta i vår studie och kan därför inte generaliseras till en större 
population.  
 
Tidigare forskning tyder på att kvinnor är impulsköpare i högre utsträckning än vad män är 
(Lee & Workman 2018; Roos & Holmberg 2011). Vårt resultat visar att männen har valt 
svarsalternativet “stämmer helt” i högre utsträckning än kvinnor i frågan om impulsköp. 
Motsägelsefullt är männen också de som svarat “stämmer inte alls” i större utsträckning än 
kvinnor. Detta gör det svårt att bekräfta huruvida teorin vi stött på stämmer överens med vårt 
resultat eller inte. Utifrån resultatet från vår undersökning, har vi inte fått stöd för denna teori.  
 
Vi har valt att förkasta hypotes 3 “Kvinnor har ett större online-shoppingberoende än män”, 
eftersom vi inte fått tillräckligt stöd för denna. Vi kan endast se tendenser till denna teori kan 
stämma och kan därmed inte konstatera faktumet att verkligheten stämmer överens med vår 
hypotes. Trots att hypotesen förkastas har vi ändå funnit ett samband. I de variabler vi använt 
för att mäta shoppingberoende, har kvinnorna instämt mer i påståendena än männen, som 
deltagit i studien, procentuellt räknat. Vi har dock endast fått fram en liten variation i 
resultaten, vilket endast visar en tendens till ett att kvinnorna i undersökningen skulle ha ett 
större online-shoppingberoende än männen som deltagit. Denna tendens stämmer överens 
med tidigare studier som har undersökt shoppingberoende i samband med kön, där det 
påvisats att det är troligare att kvinnor utvecklar denna typ av beroende (O’Guinn & Faber 
1989; Lee & Workman 2018; Kukar-Kinney 2016). Förkastningen beror också på att vi inte 
kan säkerhetsställa att våra respondenter har svarat sanningsenligt, då det är ett känsligt tema 
som undersöks, därav finns det stor risk att inte alla svarar överensstämmande med hur de 
faktiskt agerar i verkligheten (Bryman & Bell 2013). Dessutom är antalet respondenter inte 
jämnt fördelat mellan könen, vilket innebär att vi inte har ett representativt urval i denna 
hypotesprövning.  

5.3 Hypotes 4 & 5 
 
Vi finner stöd för Hypotes 4 “Den yngre generationen handlar mer modeprodukter online än 
den äldre generationen”, i vår studie. Våra resultat visar att fler respondenterna från yngre 
åldersgruppen både föredrar att e-handla framför fysiska butiker, samt genomför mer köp av 
mode online än respondenterna från den äldre åldersgruppen, som deltagit i denna 
undersökning. Detta resultat stämmer även överens med teorin om att modeprodukter är 
vanliga onlineköp för den yngre generationen (Lee & Workman 2018), samt med Jonsson et 
al. (2015) teori rörande att det är troligare att yngre personer slutför ett köp online. Forskning 
visar att det är troligare att personer under 50 år genomför ett köp online (Jonsson et al. 2015; 
HUI research 2017). Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att både dem yngre som deltagit i 
denna studie och respondenterna som vi klassificerat som medelålders, genomför köp online i 
högre utsträckning än de som tillhör den äldre åldersgruppen. Att äldre inte shoppar lika 
mycket på nätet kan även bero på att de inte har lika stor internetvana som yngre, som flera 
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tidigare studier syftar till (Davidsson & Thoresson 2017; Bolos et al. 2016; Mangold & Smith 
2012). Detta är ingenting vi kan bekräfta då detta inte var någonting som efterfrågades i vår 
enkätundersökning, utan bara fakta vi kan spekulera kring. Dock bör vi förtydliga att detta 
resultat endast gäller för de 404 respondenter som valt att delta i denna studie, då vårt urval 
inte är representativ och kan därför inte generaliseras.  
 
Vi har valt att förkasta Hypotes 5 “Den yngre generationen har ett större online-
shoppingberoende än den äldre generationen”, då vi inte fått tillräckligt stöd för denna 
hypotes. Dock har vi hittat tendenser som visar på ett samband. Detta samband kan bero på att 
det främst är den yngre åldersgruppen som shoppar online, vilket tidigare forskning (Jonsson 
et al. 2015), tabell 21-23 och hypotes 4 stödjer. Våra resultat indikerar att en större andel av 
respondenterna från den yngre generationen visar tendenser till ett online-shoppingberoende i 
större utsträckning än respondenter från den äldre generationen. I tidigare studier 
framkommer det att personer med shoppingberoende ofta är av ung ålder (Roos & Holmberg 
2011). Rapporten från HUI research (2017) antyder att den ny digitala generationen, i vår 
studie den yngre åldersgruppen, snart kommer få större inkomster och en större budget att 
konsumera för, vilket kommer öka e-handelns tillväxt kraftigt. Att vår studie påvisar att större 
andel av de yngre respondenterna upplever att de får dåligt samvete när de inser hur mycket 
pengar de har spenderat på shopping, samt upplever att shoppingen påverkar deras ekonomi 
på ett mer negativt sätt, än den äldre åldersgruppen, kan just bero på att yngre personer, i det 
flesta fall, ännu inte har samma ekonomiska förutsättningar eller ekonomisk kompetens som 
de äldre. Lam & Lam (2017), menar att just en bristande ekonomisk kompetens är relaterad 
till ett online-shoppingberoende. Mangold & Smith (2012) anser att den yngre generationens 
köprelaterade kommunikationsbeteenden online, förväntas ge en grund för deras framtida 
konsumtionsmönster. Därav är mycket e-marknadsföringsstrategier och nätverksreklam, som 
triggar konsumenter till köp riktad till just yngre (Idemudia & Jones 2015; Serazio 2015). 
Ännu en möjlig faktor till att yngre i större utsträckning tenderar till att utveckla ett online-
shoppingberoende än äldre, är att de ständigt möter mer personifierad reklam i smartphones 
och annan digital utrustning. Dock vill vi tillägga att det finns anledning till att vara kritisk till 
vårt resultat, då majoriteten av våra respondenter tillhör den yngre generationen, vilket leder 
till en ojämn åldersfördelning och ett icke representativt urval, vilket även innebär att vi inte 
kan generalisera våra resultat. Vi har även fått fram en mycket liten variation i resultaten, 
vilket endast visar en tendens till ett samband mellan våra variabler. Därav förkastas hypotes 
5.  
 
Vi har hittat forskning som visar att universitetsstudenter är en utsatt grupp när det kommer 
till shoppingberoende på grund av den akademiska stress dem genomgår (Roberts & Roberts 
2012; Lee & Workman 2018). Roberts & Roberts (2012) menar att dessa personer kan 
utveckla shoppingberoende som ett sätt att hantera stress. Detta är dock ett påstående våra 
resultat inte kan stödja (se tabell 34). Resultatet vi fick fram vid undersökning av detta är inte 
heller signifikant, vilket innebär att resultatet inte är tillförlitligt. Dock har vi endast utfört en 
korstabell, för att testa påståendet “Om jag känner mig stressad shoppar jag för att må bättre” i 
förhållande till om respondenterna studerar vid högskola eller universitet. För att kunna uttala 
oss om denna teori bör en mer detaljerad och mer djupgående studie utföras som mäter fler 
variabler inom området.   
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6 Slutsats  
 
Studiens syfte var att reda på om personer som föredrar att shoppa mode online också har en 
större benägenhet till ett överdrivet och problematiskt shoppingbeteende, som vi klassificerar 
som ett shoppingberoende utifrån tidigare forskning. Vi vill också ta reda på om det finns 
några samband mellan de kundgrupper som kan beskrivas som shoppingberoende och 
variablerna kön och ålder. För att kunna svara på studiens syfte ställde vi tre olika 
forskningsfrågor. 
 
1. Har personer som e-handlar mode en större benägenhet att bli shoppingberoende, med 
tanke på tillgängligheten och den målinriktade marknadsföringen på nätet? 
 
Resultatet visar en tendens till att personerna i vår studie, som föredrar samt handlar mer 
modeprodukter online, i större utsträckning visar benägenhet till ett shoppingberoende, då 
även kallat online-shoppingberoende. Detta visar resultaten där vi undersökt personer som 
föredrar att handla mode online, med de olika begrepp vi använt för att mäta 
shoppingberoende, vilket bland annat undersöker om shopping har påverkat respondentens 
ekonomi på ett negativt sätt eller om shopping genomförs när respondenterna känner sig 
rastlösa eller uttråkade. Denna studie visar på att söka inspiration är den största anledningen, 
efter att shoppa, till att konsumenter besöker webbshoppar. Andra centrala faktorer till att 
konsumenter besöker webbsidor är för att jämföra priser, använda rabattkoder, samt för att 
söka upp och jämföra varor. Vi kan också konstatera att tidsbegränsade erbjudanden är en 
avgörande faktor för majoriteten av våra respondenter, till genomföra ett köp online trots att 
dem är tveksamma till att genomföra online-köpet. Marknadsförare kan skapa tidsbegränsade 
erbjudanden som dessutom ofta är personliga för att ytterligare trigga konsumenter till köp. 
Andra motiv till att respondenter i denna studie väljer att genomför ett köp online, trots att de 
är tveksamma, är med anledning av en rekommendation från någon de känner eller på grund 
av online recensioner.   
 
2. Har kvinnor en större benägenhet att drabbas av ett online-shoppingberoende än män, vad 
gäller mode? 
 
Resultatet från vår enkätstudie leder till att vi kan dra slutsatsen att kvinnorna som valt att 
delta i vår studie, har ett högre intresse för mode än männen som deltagit. Vi har även funnit 
stöd för att kvinnorna som deltagit i denna studie både föredrar att handla online och att dem 
också handlar mer modeprodukter online, jämfört med männen som deltagit. Vi har också 
funnit ett visst stöd för att kvinnorna i denna undersökning har större benägenhet till ett 
online-shoppingberoende jämfört med männen, då kvinnorna i högre utsträckning visar 
tendenser till ett överdrivet shoppingbeteende och främst föredrar att utföra sina köp online, 
inom kategorin mode. En slutsats angående impulsivt shoppande, som ligger nära 
shoppingberoende, går inte att dra då våra resultat inte visar några stora skillnader mellan de 
båda könen. Dock kan vi inte dra några säkra slutsatser om det manliga könet då denna grupp 
är underrepresenterade i jämförelse med kvinnor. Vi vill dessutom förtydliga att vi endast drar 
slutsatser om de 404 respondenter som valt att delta i vår undersökning och generaliserar 
därmed inte våra slutsatser till en större population.  
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3.  Har den yngre generationen, med större internetvana, en större benägenhet än den äldre 
generationen att drabbas av ett online-shoppingberoende, vad gäller mode? 
 
Resultatet från denna undersökning indikerar att respondenterna från den yngre generationen 
handlar mer modeprodukter online, än respondenterna från den äldre generationen. Från 
resultaten kan också slutsatsen dras att majoriteten av respondenterna från den äldre 
generationen inte föredrar att handla online, vilket kan vara en anledning till att dem inte 
heller genomför fler köp av modeprodukter online än i fysisk butik. Detta kan bero på att den 
yngre generationen troligtvis har en större internetvana, vilket underlättar shopping online. 
Detta är dock ingenting vi kan dra säkra slutsatser om utifrån våra resultat, däremot indikerar 
flera tidigare studier (Davidsson & Thoresson 2017; Bolos et al. 2016; Mangold & Smith 
2012; Idemudia & Jones 2015) till denna teori. Resultatet från vår studie visar även att fler 
yngre som medverkat i undersökningen, visar en tendens till ett online-shoppingberoende än 
äldre. Vi kan se att en större andel av respondenterna från den äldre åldersgruppen, bara 
genomför köp när de är helt säkra, i jämförelse med respondenterna från den yngre 
åldersgruppen, vilket indikerar till att fler äldre personer som deltagit i studien tänker igenom 
sina köp. Vi kan dock inte generalisera detta resultat då vi inte har ett representativt urval. 
Den äldre generationen utgör en minoritet i denna undersökning, vilket innebär att vi heller 
inte dra några säkra slutsatser om denna åldersgrupp.  
 

6.1 Begränsningar och förslag till framtida forskning  
Vi har valt att göra en kvantitativ studie vilket kan ge en statisk bild av den sociala 
verkligheten. Detta innebär att vi inte kan försäkra oss om att resultaten är kopplade till 
vardagliga kontexter. Att utforma en kvalitativ studie och jämföra resultatet med resultatet 
från denna studie hade kunnat ge intressanta svar och kunnat ge en inblick i motivationerna 
bakom shoppingbeteenden. Det som även begränsar denna studie är att vi valt ett känsligt 
ämne som är svårt att undersöka, då vi inte kan försäkra oss om att våra respondenter svarar 
sanningsenligt. Då ett bekvämlighetsurval valdes för att garantera att få in tillräckligt många 
svar inom studiens tidsbegränsning, kan inte våra resultat generaliseras till en större 
population. För att öka validiteten och reliabiliteten hade ett sannolikhetsurval varit att 
föredra, där man säkerställer att alla grupper är lika representerade det vill säga att det är 
jämnare fördelning mellan könen och åldrarna. Våra resultat gäller endast dem som har 
deltagit i vår studie, men kan ändå vara intressant för framtida forskning.  
 
Ett förslag till framtida studier är att göra en longitudinell studie där man undersöker om 
shoppingberoende i Sverige har ökat i samband med den växande e-handeln, en hypotes vi 
inte har möjlighet att svara på i och med att detta är en tvärsnittsstudie som skrivits vid endast 
en tidsperiod. Eftersom e-handeln är ett fenomen som ständigt ökar och förändras i dagens 
samhälle är det inte troligt att vår studie kommer att vara stabil över tid. Därför anser vi att det 
hade varit intressant att utföra en ny studie om några år där man undersöker variabler som är 
aktuella för den tiden. Det hade också varit intressant att utföra en liknande studie där man 
väljer en av variablerna kön eller ålder och undersöker området djupare för att få en större 
förståelse kring de olika faktorer som kan påverka och leda till att personer utvecklar ett 
shoppingberoende.  
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