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Abstract 
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möjligheter att marknadsföra sig online  
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Gina Tricot to market the brand online   

Authors:   Mariel Hermansson & Caroline Andrén  

Year of publication:  2012 

Tutor:   Martin Behre  

Language:  Swedish 

Internet reaches today over 8 million people in Sweden and has become a natural part of the 

everyday life. For companies this means a marketing channel too important to ignore. By 

communicating with the target group via social networks, blogs and micro blogs the company 

is able to offer an added value and to build relationships online. By choosing the right 

marketing channel and strategy the online marketing is able to avoid being seen as intrusive 

and the consumer could instead perceive the marketing as inspiring and helpful. When using a 

multichannel perspective offering e-commerce, marketing online becomes important to 

manage increased awareness and generate more traffic to the web site.        

The purpose of the study is by the identification of fast fashion consumer’s behavior and 

attitudes determine how the fashion company Gina Tricot is able to increase the traffic to their 

virtual store through marketing online. The paper has a case study design with a qualitative 

approach. The empirical data are both qualitative and quantitative to ensure a depth and a 

width to the thesis. The gathering of the data has been made through a web survey which 

consists of 181 respondents, 120 structured interviews, two group interviews and one 

interview with a market coordinator. The gathered empirics have been analyzed according to 

the theoretical framework which consists of theories regarding online marketing, consumer 

behavior and multi-channel retailing.  

The findings made in the thesis show that blogs are a strong marketing channel because of the 

great trust consumers feel towards bloggers and since blogs also help consumers to abbreviate 

the buying process. The analysis also shows that it is important to build relationships on social 

networks and to actively keep a two-way communication in order to create loyalty. Other 

effective marketing channels are companies’ newsletters and banner ads. To strengthen the 

image of the online store of Gina Tricot we have observed a need to inform the consumer of 

the wide and more unique assortment they offer online since a larger assortment and 

uniqueness has shown being the strongest reason for online shopping in this thesis. The result 

also showed that the web shop needs to provide a higher visual experience since the exposure 

of today’s products on ginatricot.com do not overcome the consumer’s risk perception of 

buying clothes online. From a marketing perspective this change can have a positive word of 

mouth effect among consumers and can be used positively when displaying products on social 

networks.    

Key words: online marketing, consumer behavior, multi-channel retailing, Internet, 

marketing channel, brand image, Gina Tricot 
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Sammanfattning 

Svensk titel:  Vägen till den virtuella butiken – en studie om Gina Tricots 

möjligheter att marknadsföra sig online  

Engelsk titel:  The road to the virtual shop – a study regarding the possibilities for 

Gina Tricot to market the brand online 

Författare:   Mariel Hermansson & Caroline Andrén  

Färdigställd (år):  2012 

Handledare:  Martin Behre 

Uppsatsens språk: Svenska 

Internet når idag över 8 miljoner människor i Sverige och är en naturlig del av vardagen för 

många. För företag betyder detta en viktig marknadsföringskanal som inte bör underskattas. 

Genom att kommunicera med målgruppen via plattformer såsom sociala nätverk, bloggar och 

mikrobloggar kan företag erbjuda mervärde och bygga relationer online. Genom att utnyttja 

rätt marknadsföringskanal kan onlinemarknadsföring undvika att uppfattas som påträngande 

för konsumenten och istället inspirera på ett hjälpfullt sätt.  

Syftet med studien är att med en kartläggning av fast-fashionkonsumenters nätbeteende och 

attityder fastställa hur modeföretaget Gina Tricot som har flera försäljningskanaler kan öka 

besöksfrekvensen till den virtuella butiken genom marknadsföring online. Uppsatsen har en 

kvalitativ ansats med en fallstudiedesign. De insamlade empiriska data är av både kvalitativ 

och kvantitativ natur då både en bredd och ett djup har eftersträvats. Datamaterialet består av 

en webbenkät med 181 respondenter, strukturerade intervjuer på stan med 120 respondenter, 

två gruppintervjuer samt en personlig intervju med en marknadskoordinator. 

Det empiriska materialet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen bestående av 

teorier om onlinemarknadsföring, konsumentbeteende samt multi-channel-återförsäljning. 

Studien har visat att bloggar är en stark marknadsföringskanal för modeföretag då 

konsumenterna känner en stor tillit till bloggare samt då det hjälper dem att förkorta 

köpprocessen. Analysen visar även att det genom sociala nätverk är viktigt för modeföretag 

att bygga relationer samt aktivt kommunicera med målgruppen för att skapa lojalitet. Andra 

starka kanaler har visat sig vara nyhetsbrev samt banners. För att stärka Gina Tricots webbutik 

har ett behov observerats av att uppmärksamma det breda sortiment som finns representerat 

på Internet då större utbud visat sig vara det starkaste motivet till onlineshopping i studien. 

Resultatet visade även att webbutiken behöver erbjuda en högre visuell upplevelse då 

exponeringen av produkterna på ginatricot.com idag inte överkommer den stora 

riskuppfattning som köp av kläder online innebär för konsumenten. Sett utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv kan denna förändring ha en positiv word of mouth effekt samt kan 

till fördel användas vid exponering av produkter på sociala nätverk.    

Nyckelord: Onlinemarknadsföring, konsumentbeteende, multikanalsåterförsäljning, Internet, 

marknadsföringskanaler, varumärkesimage, Gina Tricot 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en problembakgrund för det valda området tätt följt av en 

problemdiskussion där uppsatsens ämne kommer att problematiseras samt diskuteras för att 

slutligen mynna ut i ställda problemformuleringar samt syfte. Därpå anges studiens 

avgränsningar och en presentation av vårt fastställda fallföretag. Kapitlet avslutas med 

uppsatsen disposition.    

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Fenomenet Internet 

Internet har de senaste två decennierna utvecklats och transformerats markant och med dess 

hjälp har även företag runt om i världen kunnat utvecklas och ta del av nya marknader 

(Chaffey et al. 2009). Redan 1997 konstaterades det att Internet med dess nya möjligheter 

skulle bryta ny mark och innebära ett paradigmskifte för marknadsföring över hela världen 

(Hamill et al. 2010). Citatet nedan ur Svenska Dagbladet av den före detta svenska 

kommunikationsministern från 1996, kan således idag konstateras vara en felbedömning av 

Internets framfart.  

“Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden 

kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet” 

(Uusmann 1996, s. 20). 

En statistisk undersökning från 2011, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, visar att 8 

miljoner av Sveriges befolkning idag har tillgång till Internet och nästintill alla i åldrarna 12-

44 år använder Internet dagligen, vilket gör Internet till ett stort kommunikationsmedium 

(Findahl 2011). Internet som för 15 år sedan endast var ett arbetsrelaterat fenomen har således 

idag utvecklats enormt och blivit en del av den sociala vardagen (Truong & Simmons 2010).  

1.1.2 Internet som kommunikationskanal 

Internet har idag blivit en viktig informationskälla och ett effektivt sätt att kommunicera med 

potentiella kunder. Det genombrott som Internet har inneburit för marknadsföringens 

utveckling har flertalet forskningsstudier fördjupats inom med kartläggningar av 

internetanvändarens beteende och rörelsemönster online (Faber et al. 2004; Sathish, Kumar & 

Bharath 2011). Intresset för marknadsföring online som ett forskningsobjekt har enligt Li 

(2011) ökat konstant sedan 90-talet vilket gett en ökad kunskap om interaktiv marknadsföring 

där betydelsen av flervägskommunikation med aktuella fenomen så som bloggar och sociala 

medier uppmärksammats (Shen, Fay & Wang 2011; Hsu & Tsou 2011; Li 2011). Fokus som 

tidigare legat på viktiga kännetecken för webben som ett marknadsföringsmedium har vidare 

utvecklats till fokusläggning hos användaren (Li 2011). Med hjälp av databaser kan företag 

lära känna sina kunder och deras behov och på så sätt kunna rikta marknadsföringen för att 

skapa en varumärkeslojalitet samt en kundrelation (Gregurec, Vranesevic & Dobrinic 2011). 

Sett från ett marknadsföringsperspektiv är det inte den nya tekniken som är det mest 

väsentliga utan det faktum att det har skapats en ny global kultur, en så kallad nätgeneration. 

Denna generation är decentraliserad och samarbetar över nationer vilket har genererat nya 

tillvägagångssätt inom marknadsföring att nå ut och möjliggöra en relation till sina kunder 

(Hamill et al. 2010). 
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Marknadsförarens uppgift idag innebär inte endast att närvara på Internet utan även att 

integrera sin onlinemarknadsföring med den traditionella marknadsföringen (Frankel 2007). 

Ching och Ellis (2010) beskriver dagens situation med traditionell- och digital media som två 

olika världar där företag konkurrerar i både den fysiska samt den virtuella. Strauss et al. 

(2006) samt Kerr et al. (2012) pekar vidare på flera nya synsätt som Internet har betytt för 

marknadsföring över lag där makten har flyttats från säljare till köpare då fler alternativ finns 

att tillgå och då det geografiska avståndet har slutat vara en påverkande faktor. Det har på så 

sätt blivit svårare att fånga konsumentens uppmärksamhet vilket har lett till att 

varumärkeslojalitet fått en större betydelse (Strauss et al. 2006). Vidare ses tid som mindre 

kritisk då e-butiker har öppet dygnet runt, tidszoner har upplösts och kommunikationen 

behöver inte anpassas efter kontorstider (Strauss et al. 2006; Soopramanien & Robertson 

2007). I och med Internet har även kundinformationen ökat markant och det har blivit både 

lättare och billigare att samla in och lagra data (Strauss et al. 2006; Truong & Simmons 2010). 

Den insamlade informationen omvandlas sedan till användbar och meningsfull kunskap som 

kan hjälpa marknadsföraren vid strategiska marknadsföringsbeslut (Strauss et al. 2006).  

Det nya Internet, ibland kallat Web 2.0 har inlett ett nytt banbrytande stadium för 

utvecklingen av Internet som en marknadsförings- och kommunikationskanal. Information är 

här mer pull- än pushkännetecknad (Hamill et al. 2010; Truong & Simmons 2009). 

Pushstrategin blir allt mindre effektiv då mottagaren i fråga inte får möjlighet till omedelbar 

respons (Truong & Simmons 2010). Web 2.0 innebär att användare idag själva skriver 

produktrecensioner, är öppna och delar med sig av erfarenheter och kunskap samt samarbetar, 

interagerar och kommunicerar. Alla dessa nya verktyg och kommunikationskanaler har stor 

påverkan på kundbeteende över en rad olika branscher i världen. Det är den kollektivistiska 

kunskapen och feedbacken som mer och mer fått inverkan på ett köpbeslut oberoende om 

produkterna riktas till konsumenter eller andra företag (Hamill et al. 2010).    

1.1.3 Traditionell- kontra onlinemarknadsföring 

Det finns många likheter mellan den traditionella marknadsföringen och den digitala samtidigt 

som många olikheter skiljer dem åt. Likheten slår där fysisk och funktionell information skall 

nå ut till mottagare men med den skillnaden att informationen begränsas i den traditionella 

median (Faber et al. 2004). Faber et al. (2004) menar att media på Internet inte är en generell 

form utan består precis som traditionell media av flertalet olika kanaler där liknelser dras 

mellan banners och affischer samt mellan pop-upfönster och tidningsannonser. På Internet 

erbjuds dock gränslösa möjligheter att söka nödvändig information där möjlighet att ta del av 

andra konsumenters tips och råd ges (Chen, Fay & Wang 2011). Tidigare erfarenhet har visat 

sig vara en viktig faktor vid val av varumärke hos konsumenter varför betydelsen av tidigare 

recensioner samt det så kallade word of mouth (WOM) fått genomslag (Doyle 2007; Sathish, 

Kumar & Bharath 2011).   

Att marknadsföra sig rätt försvåras i traditionell media då endast marknadsföring av enskilda 

produkter förekommer, vilket komplicerar konsumentens möjlighet att jämföra produkter och 

märken emellan. Marknadsföringen på Internet kan dock personifieras genom 

mikromarknadsföring där specifika behov möts för den specifika användaren vilket utgör en 

stor skillnad från den traditionella marknadsföringen (Faber et al. 2004; Gregurec, Vranesevic 

& Dobrinic 2011). Satelliter, GPS och mobila nätverk gör det även möjligt att anpassa 

marknadsföringen efter var mottagaren befinner sig vilket innebär att relevanta annonser med 

mer mottaglig information blir tillgänglig (Faber et al. 2004). 

Li (2011) menar även att det är interaktiviteten på Internet som utgör den stora skillnaden från 

traditionell media. Effekten av interaktivitet på webben är även ett fenomen som har studerats 
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väl, där samband har påvisats mellan interaktivitet och webbsidors popularitet (Li 2011). 

Internets möjlighet till interaktivitet har således skapat en tvåvägskommunikation mellan 

mottagare och sändare samt även mottagare emellan vilket tydliggör en mer pulleffekt. Den 

traditionella marknadsföringen utgörs dock av en envägskommunikation där samma budskap 

når ut till många vilket inte möjliggör någon mottagarrespons. Detta har lett till en digital 

förflyttning av den traditionella median där den kollektiva intelligensen förespråkas då 

användaren själv involveras (Truong & Simmons 2010).  

Truong och Simmons (2010) beskriver i en kvalitativ studie att många forskare anser 

onlinemarknadsföring vara mer effektiv än printad marknadsföring gällande positiv 

varumärkesförstärkning. Faber med fleras (2004) studier visar dock på motsatt resultat där 

inga signifikanta skillnader upptäckts vilket gör det svårt att ta ställningstagande till 

forskningsstudierna inom detta specifika område. Dock kan artiklarnas aktualitet beaktas då 

det skiljer sex år studierna emellan. Truong och Simmons (2010) diskuterar även betydelsen 

av trovärdighet för konsumenten. Trovärdigheten ökar för företag vars produkter 

marknadsförs online då en pålitlig webbsida samt tillförlitlig information finns att direkt tillgå 

vilket saknas i den traditionella marknadsföringen (Truong och Simmons 2010). Den mest 

trovärdiga marknadsföringen av alla utgörs dock av konsumenternas egna rekommendationer 

till varandra vilket Internet som källa kan tillgå genom WOM (Sathish, Kumar & Bharath 

2011).   

1.2 Problemdiskussion 

En multikanalstrategi blir allt mer vanligt att använda sig av då många företag med fysiska 

butiker har börjat inse fördelarna med att även erbjuda shopping online. En multikanalstrategi 

innebär inte endast en täckning av ett större segment av kunder utan kan även leda till att en 

kanal bidrar till en ökad försäljning hos en annan (Noble, Guggenheim Shenkan & Shi 2009) 

samt en möjlighet till att komplettera med ett bredare sortiment (Kwon & Lennon 2009). 

Världsomfattande företag som Pepsi och Microsoft exemplifierar framgångar medförda med 

en ökad försäljning genom just onlinemarknadsföring (Sathish, Kumar & Bharath 2011) då 

allt fler konsumenter börjar shoppa genom flera kanaler med ett multikanalsperspektiv. 

Undersökningar har visat att konsumenter som shoppar genom olika försäljningskanaler 

spenderar fyra gånger mer årligen på shopping än de som endast använder sig av en kanal 

vilket har lett till att e-handeln blivit ett tydligt sätt för företag att öka sin försäljning och vinst 

(Noble, Guggenheim Shenkan & Shi 2009). Genom att sälja sina produkter på Internet skapas 

även ett effektivt sätt att verka internationellt (Kim & Kim 2004). Att handla på Internet blir 

således allt vanligare då fler konsumenter har anammat internetanvändandet som en del av sin 

köpprocess (Noble, Guggenheim Shenkan & Shi 2009).  

Pookulangera, Hawley och Xiao (2011) diskuterar den lättvindighet konsumenter besitter då 

de snabbt kan byta marknadskanal när tillfredsställelse inte uppnås. Detta så kallade channel-

switching innebär att konsumenter på ett smidigt och bekvämt sätt besöker olika kanaler via 

fysiska butiker, kataloger eller Internet innan de tar ett köpbeslut för att maximera fördelar 

samt minimera kostnader (Pookulangera, Hawley & Xiao 2011). För företag med flera 

försäljningskanaler blir varje kanal viktig då en försäljningskanal enligt Kwon och Lennon 

(2009) kan påverka andra försäljningskanaler inom företaget. Detta innebär att en kanal kan 

påverkas antingen positivt eller negativt beroende på hur företagets andra kanaler uppfattas 

hos konsumenten (Kwon & Lennon 2009).   

Sociala nätverk utgör en möjlighet för företag att genom annonsering nå ut till rätt målgrupp 

samt även möjliggöra interaktivitet på ett lättillgängligt sätt. De sociala nätverkens 

användning har idag ökat markant då mer än hälften av Sveriges befolkning tillhör ett socialt 
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nätverk (Findahl 2011). Dock har ineffektiviteten av den pushstrategi som annonsering där 

innebär uppmärksammats då positiva associationer främst genereras genom en pullstrategi 

(Truong och Simmons 2010). Även bloggar har blivit en uppmärksammad interaktiv 

kommunikationskanal där unga kvinnor mellan 12-25 år utgör den kategori som främst 

anammat fenomenet i Sverige (Findahl 2011). Den positiva sidan av onlinemarknadsföring 

utmanas dock av den negativa sidan då marknadsföringen många gånger uppfattas som 

påflugen och irriterande i jämförelse med den traditionella. Pop-upfönster har 

uppmärksammats extra mycket i detta sammanhang och ses som inkräktande och störande av 

många då de avbryter användaren i sin aktivitet (McCoy et al. 2007). Samtidigt är pop-

upfönster enligt Truong och Simmons (2010) också ett effektivt sätt att generera klick till 

webbutiken, öka annonsens uppfattningsförmåga samt skapa en högre hågkomst i jämförelse 

med vanliga banners. Dock kan den negativa effekten som skapas öka negativiteten till 

företaget varför undersökningar gjorts för att utreda hur irritationsmomenten kan minskas 

(Truong & Simmons 2010; Faber et al. 2004).  

I Sverige där hela 88% av befolkningen har tillgång till Internet och då 69% använder Internet 

dagligen blir marknadsföring online desto viktigare då det utgör ett effektivt sätt att nå ut till 

konsumenter (Findahl 2011). Detta innebär att Internet precis som TV:n möjliggör ett sätt att 

nå ut till kunder i vardagen och visar på ett tydligt växande fenomen. En undersökning gjord 

av Stiftelsen för Internetinfrastruktur visar även att 78% av Sveriges internetanvändare någon 

gång köper eller betala varor på Internet (Findahl 2011). Detta innebar en omsättning hos 

svenska e-handelsföretag på 25 miljarder kronor år 2010 där kläder och skor utgjorde den 

bästsäljande varugruppen
1
. Tack vare den utvecklade teknologin på Internet kan produkter 

som just kläder erbjudas online då virtuella provrum och andra interaktiva hjälpmedel bidrar 

till att skapa en kompensation för det behov som finns av att känna och prova ett plagg innan 

ett köp (Kim, Park & Pookulangara 2005; Kim & Kim 2004). Då efterfrågan på att köpa 

kläder online ökar samtidigt som konsumenters hämmande av e-handeln minskar har 

marknadsföring på Internet för kläder fått en större inverkan och effekt (Kim & Kim 2004). 

Faktum är att 89% av konsumenter “fönstershoppar” och söker produktinformation på 

Internet innan eventuella köp vilket tydligt visar på målgruppens tillgänglighet online 

(Sathish, Kumar & Bharath 2011). 

Betydelsen av Internets framfart samt flertalet forskningsstudier har nu lyfts fram om hur 

marknadsföring ter sig på Internet samt dess stora påverkan. Fördelar har lagts fram och 

diskuterats och Internet som en global påverkan har belysts. De möjligheter 

onlinemarknadsföring som marknadsföringskanal erbjuder är således många och flertalet 

svenska modeföretag som exempelvis H&M ligger i framkant med en 

onlinemarknadsföringsstrategi. Många andra modeföretag har dock endast vågat sig på fåtalet 

kanaler som Internet har att erbjuda och går således miste om både ett kostnadseffektivt och 

enkelt sätt att synas för att öka försäljning samt skapa en starkare varumärkeskännedom 

(Frankel 2007; Chian & Hsieh 2011). Då Svensk handels undersökning (2011) även visar att 

en majoritet av kvinnors senaste köp på Internet utgjordes av just kläder exemplifieras 

klädbranschens framfart på Internet ytterligare. Genom denna information belyses således den 

ökade betydelsen för svenska modeföretag med multikanalsåterförsäljning, att aktivt 

marknadsföra sig på Internet där ett utnyttjande av kanalens möjligheter till ökad försäljning 

samt ökat besök hos e-butiken kan ske, varför området är av vikt att studera.  

                                                           
1
 http://www.svenskhandel.se [Hämtad 2012-02-14] 
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1.3 Problemformulering 

Forskningsöversikten har tillsammans med problemdiskussionen mynnat ut i följande 

problemformulering: 

Huvudfrågeställning 

Hur kan ett multikanalsföretag inom modebranschen marknadsföra sig online för att 

locka in konsumenter till den virtuella butiken? 

 

 Forskningsfråga 1 

Vilka är de stora webbsidor och kommunikationsmedel som kan användas som 

drivkraft för att locka konsumenterna dit?  

 

 Forskningsfråga 2 

Vilka rörelsemönster, vanor och beteenden har fast-fashionkonsumenter på 

Internet? 

 

 Forskningsfråga 3 

Hur påverkar konsumenters attityder gentemot företagets fysiska butiker 

besöksfrekvens till den virtuella butiken?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att med en kartläggning av fast-fashionkonsumenters nätbeteende och 

attityder fastställa hur ett modeföretag med flera försäljningskanaler kan öka 

besöksfrekvensen till den virtuella butiken genom marknadsföring online.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till onlinemarknadsföring inom modebranschen då ett 

multikanalsperspektiv blivit en viktig strategi för modeföretags utveckling och framgång. 

Avgränsningen innebär att endast marknadsföringskanalernas funktion, effekt samt attityd hos 

användaren kommer att studeras där inga specifika detaljer på reklamens utseende kommer att 

behandlas. Studien kommer även att begränsas till fast-fashionföretag med en genomförande 

fallstudie på företaget Gina Tricot och dess målgrupp i Sverige, kvinnor i alla åldrar. Vår 

definition på fast-fashion är mode vars produkter säljs på företag som har nyheter ofta, låga 

priser samt hög omsättningshastighet. Konsumenter som handlar i dessa butiker benämns 

således som fast-fashionkonsumenter.   

1.6 Företagspresentation  

Gina Tricot är ett svenskt fast-fashionföretag som grundades 1997 av Jörgen och Anette 

Appelqvist
2
. Företaget som riktar sig till kvinnor i alla åldrar har vuxit markant sedan starten 

och idag är Gina Tricot Nordens snabbast växande modekedja och beräknar att omsätta 2 

miljarder kronor under år 2012
3
. Gina Tricot står för enkelhet både i deras design som 

koncept och har ett fokus på att erbjuda kunder nya plagg i butik varje vecka. Idag har 

företaget 175 butiker runtom i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland samt en 

snabbt expanderande e-handel vars omsättning ökat för varje år
4
. Nyckeln till framgången 

                                                           
2
 http://www.handelskammaren.net [Hämtad 2012-04-30] 

3
  http://www.ginatricot.com [Hämtad 2012-04-30] 

4
 Reneé Säverot, Online project manager på Gina Tricot, Mejlkonversation [Hämtad 2012-05-14] 

http://www.handelskammaren.net/
http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html
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säger företaget själva ligger i deras logistik då de har korta ledtider utan lagerhållning. Detta 

tillsammans med en harmonisering av produktion och försäljning gör att företaget kan 

uppfylla löftet om mycket mode för lite pengar till sina kunder.
5
 

Gina Tricots marknadsföring består idag främst av imageannonser, reklamfilmer samt 

utomhusreklam. Vepor över byggnadsställningar samt pelare täckta av affischer är även annan 

marknadsföring som förekommer. I butik kan marknadsföringen ske genom affischer, tapeter 

eller så kallade stripningar som vetter ut mot gatan. Företaget använder sig även av specifika 

öppningsannonser samt platsannonser vid behov. Sofie Dahl, projektledare på Gina Tricots 

marknadsavdelning förklarade vid vårt möte om uppsatsens fallstudie att företaget idag har 

väldigt begränsad marknadsföring på Internet, varför de ansåg ämnet intressant och viktigt att 

studera
6
. Dock erbjuder företaget en välarbetad facebookprofil, en egen You Tubekanal samt 

möjligheten för konsumenter att prenumerera på nyhetsbrev där de kan inspireras av aktuella 

trender. Samtliga tre kanaler marknadsförs på hemsidan för att göra konsumenterna medvetna 

om vart företaget kan följas
7
. Gina Tricot har även under uppsatsens gång lagt till Instagram, 

en mobilapplikation där konsumenten kan följa företaget via bilder
8
, som ytterligare en 

marknadsföringskanal. 

Idag rankas Gina Tricots hemsida på plats 2112 i Sverige gällande mest besökta webbsidor,
9
 

vilket kan jämföras med H&M som ligger på plats 104
10

. På webbsidan alexa.com visas att de 

flesta besökare är kvinnor mellan 25-34 år följt av kvinnor i åldern 18-24 år
11

. Företagets e-

handel har funnits sedan 2008
12

 och verkar förutom i Sverige även i Norge, Danmark, Finland 

samt Tyskland. Företaget planerar även inom kort att expandera sin e-handel ut i övriga EU
13

. 

På Gina Tricots webbsida presenteras kläder utan en synlig modell. Överdelar fotats på en 

docka och underdelar på modeller som sedan visas i halvkropp. Det finns även en 

recensionsfunktion kopplad till varje produkt där kunden kan kommentera samt lämna en 

bedömning efter registrering
14

. 

                                                           
5
 http://www.ginatricot.com [Hämtad 2012-04-30] 

6
 Sofie Dahl, Projektledare på Gina Tricots marknadsavdelning, Möte Borås 2012-01-11 

7
 http://www.ginatricot.com [Hämtad 2012-04-30] 

8
 http://www.facebook.com [Hämtad 2012-05-22] 

9
 http://www.alexa.com [Hämtad 2012-05-01] 

10
 http://www.alexa.com [Hämtad 2012-05-01] 

11
 http://www.alexa.com [Hämtad 2012-05-01] 

12
 http://www.dagenshandel.se [Hämtad 2012-05-13] 

13
 Anna Appelqvist, Inköpschef, Föreläsning Textilhögskolan i Borås, 2012-02-07 

14
 http://www.ginatricot.com [Hämtad 2012-04-30] 

http://www.ginatricot.com/cse/sverige/foretaget/om-gina-tricot/csecontent-csecorporate-csecorporatepage-p1.html
http://www.ginatricot.com/
http://www.facebook.com/
http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/
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1.7 Uppsatsens disposition 

Nedan presenteras uppsatsens disposition där samtliga kapitel introduceras: 

Kapitel 1.   Inledning  

I kapitlet presenteras problembakgrund samt den 

problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens 

problemformuleringar samt syfte. Vidare behandlas uppsatsens 

avgränsningar tätt följt av en presentation av valt fallföretag.  

Kapitel 2.   Metod 
I kapitlet presenteras valda metoder och tillvägagångssätt där en 

motivering av de angivna undersökningsmetoderna framhävs. 

Vidare behandlas studiens tillförlitlighet samt källkritik.  

Kapitel 3.   Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras valda teorier samt aktuell forskning inom 

problemområdet som ligger till grund för uppsatsens analysarbete.    

Kapitel 4.      Resultat av den empiriska undersökningen  

I kapitlet presenteras de genomförda empiriska undersökningarna i 

form av en webbenkät, strukturerade intervjuer på stan, två 

gruppintervjuer samt en företagsintervju. 

Kapitel 5.  Analys  

I kapitlet analyseras de empiriska undersökningarna utifrån den 

teoretiska referensramen där även en jämförelse mellan de olika 

empiriska undersökningarna sker. 

Kapitel 6.      Slutsatser    

I kapitlet presenteras de slutsatser som framkommit ur analysen för 

att svara på uppsatsens tidigare problemformuleringar samt syfte.  

Kapitel 7.  Avslutande diskussion 

I kapitlet återknyts det empiriska resultatet med 

forskningsproblemet. En förankring av resultaten till fallföretaget 

Gina Tricot kommer även djupare diskuteras samt studiens 

relevans för andra fast-fashionföretag. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 

Följande kapitel innehåller en beskrivning samt motivering av studiens design, 

undersökningens ansats samt valda mätinstrument. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

studiens tillförlitlighet där validitet, reliabilitet och källkritik tas upp. 

2.1 Vetenskapssyn och forskningsdesign 

Vid genomförandet av uppsatsen har en rad ställningstaganden lett fram till den färdiga 

slutprodukten. Arbetsgången inleddes med att skaffa en förförståelse för ämnet 

onlinemarknadsföring genom böcker, artiklar samt observationer på Internet för att få en 

grundförståelse samt en inblick i hur marknadsföring på Internet ter sig i praktiken. Därefter 

har djupare studier av vetenskapliga artiklar lett fram till en deskriptiv teoretisk referensram 

där andra forskares teorier om onlinemarknadsföringens utbredning och förekomst, teorier 

inom konsumentbeteende samt attityder på Internet tagits del av. I enlighet med Bryman och 

Bell (2011) samt Johannessen och Tufte (2003) har sedan förhållandet mellan teori och empiri 

mötts i en deduktiv ansats där utgångspunkten för det empiriska insamlandet skett utifrån den 

teoretiska referensramen där teori samt empiri slutligen jämförts.  

En studies forskningsdesign bestämmer hur, vad och vem som skall undersökas. Denna studie 

inbegriper en fallstudie som enligt Johannessen och Tufte (2003) kännetecknas främst av två 

gemensamma faktorer. Dels av en klar avgränsning om vad som ingår i fallet samt av en 

grundlig beskrivning av det angivna fallet. Enligt Yin (2009) består en fallstudie av 

kvalitativa ansatser i form av observationer och öppna intervjuer samt kvantitativa ansatser i 

form av befintlig statistik och enkätundersökningar, som genom en kombination kan leda till 

riklig och detaljerad insamlingsdata. Då undersökningen syftar att studera och kartlägga 

modeföretaget Gina Tricots målgrupp är designen en enkelfallsstudie. Genom användandet av 

denna forskningsdesign kan unika och betydelsefulla beteenden och attityder för just denna 

särskilda målgrupp erhållas (Johannessen & Tufte 2003). För att kunna optimera kvaliteten på 

fallstudien är det viktigt att kontrollera koncepten begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet samt reliabilitet (Yin 2009). Mer om dessa under rubriken ”Undersökningens 

tillförlitlighet”. 

2.2 Undersökningens ansats 

Inom forskningsmetodologin förekommer två olika ansatser, benämnda kvantitativ samt 

kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen kan förklaras med mätbarhet och ”hård” data där 

inget ostrukturerat sker vid insamlandet då allt är noga formulerat. Insamlade data skall kunna 

beräknas och på så vis bevisa eller förkasta de hypoteser som byggts kring de teoretiska 

fenomen som valts att belysas. Den empiriska insamlingen utförs oftast genom iakttagelser 

eller enkätundersökningar. Resultatet och analysen skall sedan ha en statistisk generalisering 

(Bryman & Bell 2011; Johannessen & Tufte 2003). Den kvalitativa metoden utmärks istället 

av kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. Intervjuerna kännetecknas av att de är 

längre och kan mer ses som samtal mellan intervjuare och respondent. De data som samlas in 

kallas ”mjuk” data och målet är att datamaterialet skall kunna tolkas samt bearbetas under 

insamlingsarbetet. Forskaren skall sedan kunna applicera resultaten på liknande händelser 

med innebörden att den kvalitativa metoden skall inbegripa en överförbarhet (Johannessen & 

Tufte 2003).  
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Då denna undersökning har en fallstudiedesign har det insamlade empiriska datamaterialet 

varit både kvalitativa samt kvantitativa för att på så sätt fånga både ett djup och en bredd hos 

målgruppen. Dock har en kvalitativ analytisk ansats valts att inbegripas då ett slumpmässigt 

urval av målgruppen inte varit möjligt. Genom en kvalitativ analytisk ansats kan även rika 

beskrivningar erhållas där vi även själva får en djupare förståelse för ämnet i fråga 

(Johannessen & Tufte 2003). Den kvalitativa ansatsen passar således studien bäst då syftet är 

att tolka och skapa en förståelse för kvinnors shoppingbeteende, internetvanor samt attityder 

gentemot onlinemarknadsföring för att sedan kunna tillämpa det på valt fallföretag.  

2.3 Undersökningsmetod 

Vi ämnade skaffa oss en bredd gällande Gina Tricots målgrupp och utformade därför en 

webbenkät samt genomförde strukturerade intervjuer på stan, byggda på ett frågeformulär. 

För att få en djupare förståelse för ämnet har även gruppintervjuer genomförts där mindre 

grupper av kvinnor har fått komma till tals. En mejlintervju med en marknadskoordinator på 

ett onlinemodeföretag har även genomförts för att erhålla en experts synvinkel på 

onlinemarknadsföring i modebranschen. Samtliga empiriska undersökningsmaterial finns att 

tillgå vid förfrågan. 

Under våren 2012 har Hermansson, en av författarna, haft praktik på fallföretaget Gina Tricot 

vilket har lett till att en förståelse och djupare kunskap om företaget har skapats. Det har tagits 

i beaktning att företagets värderingar och tankesätt kan ha influerat Hermansson, både positivt 

samt negativt. Genom praktiken uppmärksammades det faktum att Gina Tricot jobbar med 

olika produktsortiment i olika butiker beroende på storlek och försäljning där den största 

butikskategorin, Mega, inte finns beläget Göteborg. Det har även uppmärksammats att alla 

produkter alltid finns representerade i webbutiken. 

2.3.1 Strukturerade intervjuer  

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är strukturerade intervjuer ett bra tillvägagångssätt då 

det inbegriper en förutbestämd struktur som underlättar att jämföra svaren emellan när studien 

utförs av fler än en forskare. Med strukturerade intervjuer menas en fast uppsättning frågor 

med öppna svar. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är strukturerade intervjuer bra då 

svaren ger mer kontext vid en senare tolkning och då intervjuaren har mindre inverkan på hur 

de medverkande svarar. Nackdelar att ta hänsyn till är att intervjuaren kan missa värdefull 

information och kunskap då intervjuerna är strukturerade utan följdfrågor samt att det inte går 

att skräddarsy intervjuerna efter varje enskild respondent (Johannessen & Tufte 2003). För att 

säkerställa att alla frågor fungerar som mätinstrument är det enligt Bryman och Bell (2011) 

önskvärt att utföra pilotundersökningar innan det faktiska insamlandet tar vid. Det ger även 

intervjuaren en chans att öva sig i sin roll (Bryman & Bell 2011). Pilotundersökningarna 

uppmärksammade att pilotrespondenterna ansåg det vara svårt och tidskrävande att endast 

svara på öppna frågor varvid en omstrukturering av somliga intervjufrågor genomfördes och 

svarsalternativ infördes. Därmed består de strukturerade intervjuerna både av öppna svar och 

svarsalternativ.  

Genom att intervjua och inte endast dela ut enkäter som skulle fyllas i kunde ofyllda svar, 

missförstånd och oklarheter undvikas samt en dialog mellan intervjuare och respondent 

skapas (Johannessen & Tufte 2003). Som intervjuare finns det en rad aspekter att ta hänsyn 

till vid en intervju. Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan egenskaper som kön, ålder, 

uppträdande samt klädval påverka respondenten antingen positivt eller negativt. Då vi var 

medvetna om detta hade vi valt att klä oss neutralt i svart samt uppträda professionellt och 

avslappnat genom att vara tydliga och inte stressa respondenterna. Som ett ytterligare 
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alternativ till de strukturerade intervjuerna kunde andra typer av intervjuer valts, till exempel 

semistrukturerade intervjuer. Denna intervjutyp är mer öppen och intervjuaren har endast en 

lista med teman som ska diskuteras där ordningen på intervjun kan variera från intervju till 

intervju (Christensen et al. 2001). Då intervjuerna utfördes på stan ansåg vi dock att 

strukturerade intervjuer passade undersökningen bättre då semistrukturerade intervjuer kräver 

fylliga, detaljerade svar (Bryman & Bell 2011). Vi ansåg vidare att respondenterna på stan 

inte har den tiden som skulle krävas.      

Eftersom uppsatsen syftar att kartlägga Gina Tricots målgrupp ansåg vi att intervjuerna delvis 

bör utföras i anslutning till Gina Tricots butiker för att på så sätt säkerställa att 

undersökningens urval inbegrep Gina Tricots kundgrupp. Då vi även ville undersöka alla 

delar av målgruppen tillfrågades även förbipasserande kvinnor för att få en större spridning. 

För att säkerställa deras relevans för studien samt målgruppstillhörighet genomfördes de fyra 

första frågorna i syfte att kunna fastställa huruvida de tillhörde målgruppen eller ej genom att 

främst definiera dem som fast-fashionkonsumenter vilket var viktigt för studien. Frågorna tog 

upp modeintresse, antal klädköp per månad, frekvens av butiksbesök samt de tre modebutiker 

respondenterna främst handlar i. Den sista frågan var av störst relevans då en tydlig linje 

kunde dras huruvida respondenten var en fast-fashionkund eller ej beroende på om svaret 

inbegrep en fast-fashionbutik samt hur stark relation de hade till Gina Tricot.  

För att täcka in en större spridning på åldrarna genomfördes de strukturerade intervjuerna på 

tre olika geografiska platser, vid tre olika tider under veckan samt under olika veckodagar. De 

tre geografiska platserna som valdes är alla belägna i Göteborg. De olika platserna var 

Frölunda Torg, Kungsgatan samt Femmanhuset i Nordstan. Valen av dessa tre platser grundar 

sig i den uppfattning som fanns om att olika geografiska platser erbjuder olika typer av 

butikskategorier som representerar olika sorters konsumenter. Våra fördomar sade oss att 

Frölunda Torg representerar främst barnfamiljer, Kungsgatan den mer impulsiva shopparen 

samt Femmanhuset skolungdomarna. Vi fick delvis rätt då alla typer av konsumenter fanns 

representerade på alla tre platser men med olika ration. Vi ville att tiderna och dagarna då 

intervjuerna genomfördes skulle representera en hel vecka varpå vi befann oss på stan både 

förmiddagar och eftermiddagar samt under hela helgdagar för att täcka in en så stor och rättvis 

spridning av målgruppen som möjligt.   

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är det i regel inte aktuellt att bestämma urvalet av 

målgruppen slumpmässigt vid kvalitativa ansatser. Meningen är inte att göra statistiska 

generaliseringar utan att frambringa överförbar kunskap. Istället görs ett strategiskt urval där 

forskarna själva väljer vilka som skall intervjuas. Dock har en generalisering i detta fall varit 

önskvärt där en stor spridning av målgruppen har velat uppnås varför åtgärder har vidtagits. 

Dels genom att genomföra intervjuerna under olika tider och platser men även genom att välja 

att utföra intervjuerna i direkt anknytning till Gina Tricots butiker då ett intresse för 

varumärket omedelbart kunde konstateras hos de kvinnor som lämnade butikerna. Detta anser 

vi gör respondenterna högst relevanta för studien då de utgör den faktiska målgruppen vilket 

blir svårare att säkerställa med intervjuer på annan plats. Kartläggningen som utfördes av 

respondenternas internetvanor blir således relevant för studien då avsikten är att den tänkta 

marknadsföringsstrategin för Gina Tricot på Internet skall fokuseras på konsumenter inom 

målgruppen. Dock ville vi även fånga de kvinnor som inte nödvändigtvis är hängivna Gina 

Tricotkunder men som ändå tillhör målgruppen varpå även förbipasserande kvinnor 

intervjuades. Enligt Christensen et al. (2001) kallas urvalet påstana urval då urvalet inte 

skedde slumpartat utan påverkades av vårt val av respondenter samt det faktum att det inte 

finns någon förteckning över hela populationen. För att minska vår egen påverkan av 

respondentval frågades var tredje kvinna som passerade eller lämnade Gina Tricotbutiken som 
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enligt Christensen et al. (2001) minimerar risken för att intervjua endast en viss kategori av 

människor.  

Då hela populationen inte är känd kunde ingen bortfallsanalys genomföras (Johannessen & 

Tufte 2003). Dock har ett bortfall dokumenterats, där det var 29 personer som valde att inte 

ställa upp på intervjun av 149 tillfrågade. Sammanlagt utfördes alltså 120 intervjuer med en 

fördelning på 40 respondenter från varje plats där hälften kommit ut från en Gina Tricotbutik 

och hälften passerat på gatan. Alla svar kodades sedan i statistikprogrammet SPSS för att 

underlätta vidare analysarbete. 

I enlighet med Bryman och Bell (2011) var vi noga med att informera alla respondenter om 

studiens syfte, vilka vi var och deras roll i undersökningen. Enligt Johannessen och Tufte 

(2003) är situationen runt intervjun en väsentlig faktor, där val av plats att intervjua kan 

påverka respondenterna på olika sätt. Då undersökningarna genomfördes på stan var vi 

beredda på att människorna skulle vara för stressade för att stanna eller vara misstänksamma 

mot vilka vi var. För att komma runt dessa svårigheter bjöd vi på godis för att fånga folks 

uppmärksamhet samt bar en pin från Textilhögskolan i Borås för att ge ett mer seriöst intryck. 

Vi var även snabba med att muntligt informera att vi är studenter från Textilhögskolan i Borås 

viket resulterade i att alla överlag var väldigt tillmötesgående.     

2.3.2 Webbenkät 

Då det finns en möjlighet att en del av den aktiva målgruppen inte rör sig i fysiska butiker 

undersöktes även målgruppen med hjälp av en webbenkät. Genom att komplettera 

respondenterna från den fysiska butiken och på stan med konsumenter online kunde en bättre 

spridning erhållas. Enligt Bryman och Bell (2011) finns en rad fördelar med en webbenkät. 

Två fördelar är att det går att samla in en stor mängd data till en liten kostnad samt att 

filterfrågor kan skapas på ett sådant sätt att den medverkande hoppar över dem utan vetskap. 

En tredje fördel med webbenkäter är att forskaren kan bestämma huruvida endast en eller alla 

frågor skall visas samtidigt vilket kan vara passande när efterkommande frågor inte får 

påverka tidigare svar. Två av de viktigaste fördelarna som Bryman och Bell (2011) tar upp 

anser vi är räckvidden på en webbenkät då den blir geografiskt obunden, kan nå en stor 

mängd människor samt att kodning inte är nödvändigt då allt kodas direkt online.  

En nackdel är dock att respondenten inte har möjlighet att nå forskaren om frågor uppstår 

vilket kan skapa en snedvridning i resultatet om många misstolkar samma frågor. Andra 

nackdelar är att samma person kan genomföra enkäten flera gånger (Bryman & Bell 2011). 

Dock försöktes detta undvikas genom att samma IP-nummer endast tillät att enkäten 

besvarades en gång. Likväl måste det tas i beaktande att risken finns att samma respondent 

gjort enkäten mer än en gång då de kan ha varit inloggade på ett annat nätverk. En nackdel vi 

även beaktade var det faktum att tekniska problem kan uppkomma vilket kan medföra att 

respondenten inte slutför enkäten. Dock har alla enkäter varit fullständiga. 

Webbenkäten och de strukturerade intervjuerna innehöll liknande frågor med den skillnaden 

att webbenkäten angav svarsalternativ till samtliga frågor utom en. Webbenkäten var även 

något längre med frågor som inte ställdes på stan då tiden där var mer begränsad. Likheten var 

en strategi från vår sida för att i analysarbetet kunna jämföra de två undersökningarna med 

varandra på ett bättre och enklare sätt. Även webbenkäten föregicks med pilotundersökningar 

vilket resulterade i små ändringar av meningsuppbyggnader samt svarsalternativ. Enligt 

Bryman och Bell (2011) är pilotundersökningar extra viktigt gällande enkäter då respondenten 

inte har möjlighet att ställa frågor vid eventuella oklarheter. Det fanns olika alternativ och 

idéer om hur insamlandet skulle genomföras. Först provades med Gina Tricots tillåtelse att 
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lägga upp länken till enkäten på företagets facebookprofil där svaren dock uteblev vilket 

gjorde att den strategin fick förkastas. Trots att idén var god då profilen har över en kvarts 

miljon existerande kunder insåg vi att de aktivt måste gå in på Gina Tricots facebookprofil för 

att se länken vilket få kanske gör. En annan anledning till att svaren uteblev kan också vara att 

det inte varken fanns tid eller intresse hos användarna att besvara en enkät upplagd av 

privatpersoner.  

Ett annat alternativ var att vända oss till våra egna nätverk av vänner på Facebook. För att inte 

få en spegling av oss själva i våra vänners svar i form av värderingar och synsätt påbörjade vi 

ett snöbollsurval genom att skicka vidare enkätlänken till cirka 30 kvinnliga vänner från olika 

bakgrunder för att de i sin tur skulle länka till webbenkäten. Enligt Bryman och Bell (2011) 

används snöbollsurval genom att först kontakta en liten grupp människor som är relevant för 

undersökningen som sedan används för att få kontakt med andra. Länken på Facebook 

genererade i totalt 114 svar och enkäten stängdes efter 16 dagar. 

Ett tredje tillvägagångssätt som undersöktes för att sprida länken var att få den utskickad till 

studenter på Textilhögskolan i Borås (THS) via mejl med institutionssekreterarens hjälp. Efter 

två veckor hade 67 svar erhållits. För att säkerhetsställa att svaren från THS inte skulle vara 

extrema då dessa studenter har ett mer akademiskt tänk för mode skapades en ny länk och på 

så sätt även en ny separat insamling. När båda länkarna hade stängts jämfördes de båda 

resultaten varpå det kunde konstateras att det mest extrema med THS-svaren var att nästan 

100% som väntat var studenter jämfört med Facebook där över 50% arbetade. Andra 

skillnader som kunde urskiljas var att fler respondenter från THS har besökt ginatricot.com 

vilket skulle kunna förklaras av de många skolarbeten som görs om företaget samt att THS-

respondenterna enligt webbenkäten tenderar att shoppa mer frekvent. Utöver detta var svaren 

mer eller mindre identiska vilket gjorde att de båda datamängderna kunde sammanföras. 

Totalt genererade webbenkäten 181 svar. 

2.3.3 Gruppintervjuer 

För att få en djupare förståelse för hur målgruppens shoppingvanor ser ur och hur de rör sig på 

Internet utökades de empiriska data med gruppintervjuer. Enligt Bryman och Bell (2011) är 

skillnaden mellan fokusgrupper och gruppintervjuer inte alltid helt tydlig men pekar ändå på 

tre distinkta olikheter. Det första är att fokusgrupper diskuterar ett ämne väldigt djupgående 

medan gruppintervjuer diskuterar ämnen över ett större spann. För det andra så genomförs 

gruppintervjuerna ibland för att spara tid vilket inte är syftet med en fokusgrupp. Den sista 

skillnaden mellan fokusgrupp och gruppintervju är hur åsikter och diskussioner tolkas. I 

fokusgrupper är forskare intresserade av hur respondenterna interagerar med varandra och hur 

de reagerar på varandras åsikter medan gruppintervjuernas fokus mer ligger i vad 

respondenterna har att säga. Med detta i åtanke samt det faktum att Bryman och Bell (2011) 

talar om vikten att vara en van intervjuare för att hålla en fokusgrupp valdes två 

gruppintervjuer att genomföras. En nackdel med gruppintervjuer är dock att vissa 

respondenter kan komma i skymundan och inte få någon möjlighet att komma till tals eller att 

respondenterna hetsar varandra att tycka likadant (Bryman & Bell 2011). Dessa faktorer 

försökte minimeras genom att ibland rikta frågorna till de som pratade minst för att på så sätt 

få dem att påbörja diskussionen.  

Gruppintervjuerna bestod av semistrukturerade frågor. Enligt Johannessen och Tufte (2003) 

samt Bryman och Bell (2011) har en semistrukturerad intervju inget förutbestämt 

frågeformulär utan består av en intervjuarguide med en lista över teman samt generella frågor. 

Frågorna behöver inte följa samma ordning som intervjuarguiden och intervjuaren kan ställa 

andra frågor om respondenten tar upp ett nytt tema. I enlighet med Johannessen och Tufte 
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(2003) utformades frågorna utifrån våra forskningsfrågor. Vi tog även hjälp av både 

webbenkäten samt de strukturerade intervjufrågorna för att bygga teman vilket även var 

anledningen att intervjuarguiden inte fick genomgå några pilotundersökningar då ämnet samt 

frågorna redan testats. Genom att använda samma tema på gruppintervjuerna som i övriga 

empiriska undersökningar kan resultatet av de tre metoderna jämföras. Dock är frågorna i 

gruppintervjuerna mer utförliga samt ställs på ett djupare plan vilket gör att delar av resultatet 

ändå inte kan jämföras.     

För att hitta respondenter till gruppintervjuerna användes även här ett snöbollsurval vilket 

enligt Bryman och Bell (2011) är ett passande urval för denna typ av empiriinsamling. Den 

första gruppen kontaktades via en högstadielärare och den andra genom att be vänner som vi 

anser är fast-fashionkunder fråga sina vänner om de ville ställa upp. Kraven var att de skulle 

kunna definieras som fast-fashionkunder, ha en relation till Gina Tricot samt ett intresse för 

Internet. Enligt Johannessen och Tufte (2003) finns det tre viktiga aspekter att ta hänsyn till 

vid rekrytering där gruppernas storlek, sammanfattning samt antal grupper bör beaktas. Vi 

valde att dela upp grupperna efter ålder då vi tror att de olika teman som togs upp påverkas 

nämnvärt av andra demografiska faktorer medan stora ålderskillnader kan hämma mer blyga 

respondenter. Storleken på grupperna bestämdes till 4-6 respondenter vilket vi ansåg vara ett 

bra antal för att alla skall kunna komma till tals. Vi ville täcka olika åldersspann men kunde 

utifrån intervjuerna på stan dra slutsatsen att intresset för Internet samt Gina Tricot för 

kvinnor över 30 var svagare än de under 30 år varpå två gruppintervjuer valdes som vardera 

representerade två ålderspann som var passande för undersökningen. 

Den första gruppintervjun genomfördes på Nygårdsskolan i Billdal som är en del av Askim 

beläget i södra Göteborg. Läraren som kontaktades hade tillhandahållit oss sex högstadietjejer 

i årskurs 9 i åldrarna 15-16 år. Alla går i samma klass och känner varandra sedan tidigare. Vi 

bjöd på fika för att tjejerna skulle slappna av och inte se intervjun som någon form av 

undervisning utan ett tillfälle för dem att diskutera och prata fritt. Johannessen och Tufte 

(2003) nämner att det är lätt att vissa deltagare blir osynliga eller att gruppen får en kollektiv 

åsikt vilket försökte undvikas genom att adressera vissa frågor till specifika personer så de 

blev tvingade att ta ett ställningstagande. En faktor som har tagits i beaktning är det faktum att 

Askim är en av de mest välbärgade stadsdelarna i Göteborg
15

 vilket kan ha gett ett annat 

resultat än om vi hade intervjuat respondenter från en mindre välbärgad stadsdel.    

Den andra gruppintervjun bestod av fyra kvinnor i åldrarna 20-26 år. De är alla bosatta i 

Göteborg där de jobbar heltid eller studerar. Intervjun ägde rum hemma hos en av oss 

författare i Majorna, Göteborg där en avslappnad miljö skapades genom att bjuda på ost och 

kex innan intervjun påbörjades. På så sätt fick respondenterna tid att lära känna varandra och 

bli mer bekväma i varandras sällskap.  

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är hämmandet av kommunikation mellan deltagare 

faktorer som måste tas i beaktning vid gruppintervjuer. Hämmandet av kommunikation kan 

innebära att deltagarna inte vill lyssna på varandras åsikter eller att de ödslar tid och energi på 

att ta för stor hänsyn till varandra. Dock var detta något vi aldrig ansåg uppstod då en jämn 

balans uppfattades mellan dessa aspekter. Båda gruppintervjuerna var beräknade till en timme 

vilket också blev resultatet. I enlighet med Bryman och Bell (2011) börjades varje intervju 

med att berätta vilka vi är, syftet med studien, vad det innebär att medverka i en gruppintervju 

samt vilka förväntningar vi hade på dem för att skapa en trygghet i situationen. Det märktes 

en viss skillnad i de olika grupperna i den bemärkelsen att det var nödvändigt att förklara 
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olika fenomen och begrepp för den yngre gruppen då de saknade en förförståelse för ämnet. 

Detta kan ha bidragit till att mindre uttömmande svar erhölls från deras sida än från den andra 

gruppintervjun. 

I de båda gruppintervjuerna pratades mycket om det faktum att utbudet i Gina Tricots butiker 

inte ser likadant ut i alla butiker och att de volym- och försäljningsmässigt stora butikerna där 

hela Gina Tricots sortiment finns representerade saknas i Göteborg. Om undersökningen 

istället hade förlagts till Stockholm där dessa butiker finns kan resultatet ha blivit annorlunda 

vilket är något som behöver beaktas i analysarbetet. 

2.3.4 Intervju med Nelly 

Vi ville även ha en experts åsikt om onlinemarknadsföring varpå vi ansåg det viktigt att vara 

strategiska och välja att intervjua en informant med stor kunskap inom ämnet. Genom ett 

strategiskt intensivt urval kontaktades Nelly med avsikterna att få intervjua någon på 

marknadsavdelningen. Enligt Johannessen och Tufte (2003) består ett intensivt urval av 

personer som präglas av ett speciellt kännetecken utan att vara extrema. Då Nelly är ett 

framgångsrikt modeföretag som endast verkar online och som har stor vana av 

onlinemarknadsföring ansåg vi att deras expertis kunde vara till hjälp för att förstå vilka 

aspekter som är viktiga när ett modeföretag ska marknadsföra sig på Internet. Via mejl 

kontaktades Kim Lennartsson, marknadskoordinator på Nelly där syftet förklarades 

tillsammans med en intervjuförfrågan. Dock hade Lennartsson begränsat med tid varpå en 

mejlintervju blev det slutliga resultatet. När mejl utnyttjas som insamlingsmetod används 

enligt Bryman och Bell (2011) en kommunikationsbaserad forskningsmetod och då frågorna 

inte svaras i realtid har en asynkron metod använts. Vi är medvetna att vissa kommunikativa 

nyanser går förlorade via mejl, såsom röstläge, kroppsspråk samt ansiktsuttryck. Då 

Lennartsson inte tillhör målgruppen utan är en källa för information och kunskap ansåg vi 

dock att intervjun ändå kunde genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Strukturerade 

intervjufrågor sammanställdes och skickades till Lennartsson där svar erhölls en vecka senare. 

Kompletterande frågor skickades även längre fram men där svar dock uteblev. Vi vill betona 

att denna empiriska del endast har varit ett mindre bidrag av uppsatsen helhet då det har varit 

Gina Tricots målgrupps resultat som har varit den mest betydelsefulla delen av analysarbetet 

samt möjliggjort till uppsatsens slutsatser.   

2.5 Undersökningens tillförlitlighet 

2.5.1 Validitet  

Validitet är enligt Johannessen och Tufte (2003) ett sätt att mäta giltigheten för den insamlade 

empirin då den endast representerar en del av den faktiska verkligheten. Begreppsvaliditet 

anger relationen mellan det fenomen som skall mätas med de mätmetoder forskarna valt samt 

till vilken grad de samspelar (Johannessen & Tufte 2003). Genom att jämföra svaren från 

webbenkäten med intervjuerna på stan kunde det urskiljas att datamaterialet harmoniserade 

med varandra samt att ingen av de två mätmetoderna var extrema i någon fråga vilket tyder på 

att vi lyckats fånga verkligheten med två olika insamlingsmetoder och fått snarlika resultat 

vilket ytterligare har stärkts med hjälp av gruppintervjuerna. Detta tyder på ett mått av kvalitet 

vilket vi anser höjer validiteten.  

För att ytterligare höja begreppsvaliditeten spelades samtalen på gruppintervjuerna in för att 

på så vis säkra att väsentliga svar och åsikter inte missades. Vi var även noga med att låta 

respondenterna tala till punkt och ge dem tid för eftertanke för att inte läsa in svaren på 

förhand. Då enkäten tillsammans med de strukturerade intervjuerna genererat över 300 

insamlade svar anser vi att validiteten har höjts och att en analys nära verkligheten har kunnat 
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genomföras. Vi kände även att en empirisk mättnad hade uppnåtts vid 300 svar. Dock är vi 

medvetna om att en högre svarsfrekvens hade ökat validiteten då en mer sanningsenlig avbild 

av verkligheten hade kunnat fångas. Då alla inte har haft samma chans att vara med i 

undersökningen måste detta tas i beaktande då ett missvisande resultat kan ha uppstått.  

En annan faktor som kan ha påverkat undersökningen omedvetet är våra egna åsikter och 

värderingar om fast-fashionföretag i allmänhet och Gina Tricot i synnerhet varför vi har haft i 

åtanke att genomföra denna studie med en så opartiskt syn som möjligt. Avslutningsvis tar vi 

även i beaktning att den information som erhållits i gruppintervjuerna, de strukturerade 

intervjuerna samt i webbenkäten kan visa på en snedvridning då vi fått en ojämn 

åldersspridning där intervallet 31-40 är högt underrepresenterat. Även andra grupper som 

boende i glesbygdskommun har varit högt underrepresenterade varför detta vid 

analysjämförelser minskar resultatets validitet. I analysen definierades stad i enlighet med 

Nationalencyklopedin där en stad befolkas av minst 20 000 invånare
16

. Därefter valdes mindre 

befolkade städer att definieras som glesbygdskommun. 

Den interna validiteten bestäms huruvida kausala kopplingar mellan variabler motsvarar 

verkligheten (Bryman & Bell 2011). I analysarbetet har vi velat påvisa orsak och verkan 

mellan olika variabler med hjälp av korstabeller i både webbenkäten samt intervjuerna på 

stan. De gånger utfallen har blivit densamma i flera empiriska undersökningar har slutsatsen 

kunnat dras att det är stor chans att resultaten motsvarar verkligheten vilket höjer den interna 

validiteten.  

Den externa validiteten förklarar generaliserbarhet och enligt Yin (2009) har enkelfallsstudier 

alltid haft dåligt rykte om sig när det gäller att kunna generaliseras på andra fall. Dock menar 

Yin (2009) att fallstudier kan förlita sig på en analytisk generaliserbarhet vilket betyder att 

undersökningens resultat kan bygga nya teorier som kan generaliseras på andra fall (Yin 

2009). Vi anser att studiens resultat har mynnat ut i nya synsätt samt stärkt tidigare forskning 

till den grad att en generaliserbarhet kan tillämpas på andra fall inom fast-fashionbranschen.        

2.5.2 Reliabilitet   

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och enligt Yin (2009) ska en undersökning kunna upprepas 

utan att resultat och slutsatser ändras. Målet med reliabilitet är att undvika fel och 

snedvridningar. För att uppnå hög reliabilitet ska undersökningens empiriska data, 

insamlingssätt samt bearbetningssätt vara noga dokumenterat (Johannessen & Tufte 2003). 

Därför har en loggbok förts där studiens arbete finns väl dokumenterat. Då även samma 

strukturerade intervju genomförts på samma geografiska platser, under olika tidpunkter och 

med samma resultat anser vi att det tyder på hög reliabilitet. Vi har även iakttagit försiktighet 

gällande bearbetningen av datamaterialet för att inte göra slarvfel eller dylikt. Dock tror vi 

undersökningen där Internet har en central roll kan bli svår att upprepa med samma resultat då 

Internet är så föränderlig där nya fenomen uppstår och blir populära snabbt.  

2.6 Källkritik 

Vi vill även diskutera validiteten hos de källor som använts för att öka trovärdigheten i det 

slutliga resultatet. Samtliga artiklar som presenteras i studien har varit akademiskt granskade 

och hämtats från databasen Business Source Premier vilket är en pålitlig källa för 

vetenskapliga artiklar. I den teoretiska referensramen har de källor som använts granskats 

kritiskt då vi i den utsträckning som varit möjligt försökt få samtliga teorier bekräftade av fler 

än en forskare för att försäkra studiens relevans, sanningsenlighet samt oberoendehet. Vi 
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anser Kim Lennartsson, marknadskoordinator på Nelly vara en tillförlitlig källa då hon arbetar 

med det aktuella ämnet samt då syftet med intervjun inte var att granska Nelly vilket minskar 

risken för en partisk syn.  

Avslutningsvis var avsikten även att endast använda aktuell forskning då Internet som 

fenomen är så föränderlig där mycket hänt de senaste åren. Den äldsta artikeln i den teoretiska 

referensramen är dock publicerad 1999 men då den endast handlar om fysiska butiker ansåg 

vi den vara en god källa. Utöver denna är den äldsta artikeln i den teoretiska referensramen 

publicerad 2006. Då vi skannat av aktuella artiklar genom olika sökord som passar studien 

kan vi inte med säkerhet säkerställa att relevanta artiklar inte har missats. Dock anser vi att 

den teoretiska referensramen har en bra spridning på den teori vi valt att använda. Förutom 

vetenskapliga artiklar har även, i vårt tycke, tillförlitlig litteratur i form av böcker från 

Högskolan i Borås bibliotek använts.   
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras valda grundläggande teorier utifrån aktuella forskningar inom det 

behandlade ämnet som tillsammans utgör den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med 

en presentation av onlinemarknadsföring där dess olika former diskuteras, följt av 

onlinemarknadsföringens irritationsuppfattning. Därefter presenteras konsumentbeteende på 

Internet inbegripande motiv till onlineshopping, word of mouth, riskuppfattning, 

interaktionens betydelse samt attityder gentemot onlinemarknadsföring. Kapitlet avslutas med 

en presentation av multikanalsåterförsäljning där produktsortiment och butikskategorier 

diskuteras.     

3.1 Onlinemarknadsföring 

I och med Internet skapades en helt ny kanal för företag att marknadsföra sig på. Med hjälp av 

Internet kan konsumenter hitta företag och produkter oavsett geografiskt avstånd. Internet har 

således gjort världen mindre och mer lättillgänglig. I Truongs och Simmons (2010 s. 240) 

artikel definieras onlinemarknadsföring som ”all form av kommersiellt innehåll tillgängligt på 

Internet, levererat av alla kanaler, i alla former, designad för att informera konsumenter om en 

produkt eller service i alla olika grader av djup”.   

3.1.1 Olika typer av pushinriktad marknadsföring 

Det finns tre stora beståndsdelar när det kommer till marknadsföring på Internet. Det första är 

synliga annonser, vilka kan grupperas in i banners, pop-ups, pop-unders och så kallade 

mellanläggswebbsidor. Med den sistnämnda menas att när en länk klickas på visas först 

reklam innan användaren slussas vidare till den faktiska webbsidan. Den andra delen av 

onlinemarknadsföring är SEO (search engine optimizing) och SEM (search engine marketing) 

vilket står för optimering och marknadsföring på sökmotorer, både betald och ickebetald. Den 

sista beståndsdelen är affiliateprogram vilket betyder att ägaren till en webbsida får betalt av 

annonsören för varje klick som en annons genererar. Ytterligare kan tilläggas mejl, eller spam 

som det kallas, där kunddatabaser kan köpas för att få tillträde till konsumenters mejladresser 

(Truong & Simmons 2010).  

En av de vanligaste typerna av marknadsföring online är banners på grund av den låga 

kostnaden att både designa och lägga upp dem på Internet. Banners har en hög synlighet 

genom att de enkelt kan visas på många olika webbsidor men har samtidigt en relativt låg 

klickfrekvens (Shatish, Kumar & Bharath 2011). Klickfrekvensen visar hur många gånger 

annonsen blivit klickad på och mäter effekten av annonseringen (Wang & Sun 2010; Truong 

& Simmons 2010).  

Ungefär hälften av alla köp online föregås av en nätsökning vilket visar på sökmotorernas 

betydelse på onlineköp och försäljning (Jansen, Sobel & Zhang 2011). Konsumenter tenderar 

att göra en sökning på en till tre ord där 80% stannar på den första sidans sökresultat vilket 

visar på vikten att som företag vara i topp i resultatlistan (Paraskevas et al. 2011). Sökmotorer 

utgör därför ett annat vanligt sätt för företag att marknadsföra sig på med hjälp av 

sökordsannonsering (pay per click) där företagens annonser blir en del av sökmotorns första 

resultat (Jansen, Sobel & Zhang 2011; Paraskevas et al. 2011). Jansen, Sobel och Zhang 

(2011) beskriver att konsumenten upplever en tidsmässig kostnad vid sökning av 

produktinformation eller produktpriser vilket sökmotorer underlättar. Sökordsannonser 

hjälper till att öka trafiken till företagens hemsidor och stärker på så sätt företagets 
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varumärkesprofil samt marknadstäckning (Jansen, Sobel & Zhang 2011). Andra sätt att 

marknadsföra sig via sökmotorer är sökmotorsoptimering (SEO) där företagets hemsida 

designas på ett sätt som möjliggör sidan att hamna i högsta möjliga position i sökresultatet när 

specifika nyckelord eller fraser eftersöks (Paraskevas et al. 2011). 

3.1.2 Påträngande marknadsföring 

Ying, Korneliussen och Grönhaug (2009) pekar på i deras engrupps-kvasiexperimentella 

studie om påträngande marknadsföring att meningen med reklam är att skapa positiva effekter 

som ger värde till både sändaren och mottagaren. McCoy et al. (2007) skriver att 

bannerannonsering på Internet, som förr var det vanligaste marknadsföringsredskapet online, 

då ansågs vara ett effektivt sätt att skapa både positiva attityder samt en medvetenhet till 

varumärket. På senare år har samma marknadsföring dock beskrivits som icke informativ, 

ineffektivt, meningslös och påträngande vilket har lett till att nya sätt introducerats för att 

budskapen ska nås ut på ett effektivt sätt (McCoy et al. 2007). 

Internetanvändare har varit relativt snabba på att lära sig att undvika och ignorera banners 

vilket har fått annonsörer att skapa allt större och mer påträngande bannerannonser för att 

fånga internetanvändarnas uppmärksamhet (Shatish, Kumar & Bharath 2011; Ying, 

Korneliussen & Grönhaug 2009). Annonserna kan vara svävande banners ovanför 

webbläsaren eller till och med täcka hela fönstret vilket innebär att mottagaren aktivt måste 

klicka bort annonsen för att undvika den (Ying, Korneliussen & Grönhaug 2009). Truong och 

Simmons (2010) stärker resonemanget genom att uppmärksamma att den traditionella 

marknadsföringen som utgår från kommunikationsmodellen en-till-många, där ett budskap 

skickas till mottagare utan möjlighet för direkt feedback, har blivit mindre effektiv. Vidare 

fortsätter Ying, Korneliussen och Grönhaug (2009) att beskriva att marknadsförare insett att 

klickfrekvensen till företagets hemsida för varje banner är så låg att de fyller varje annons 

med så mycket information som möjligt för att på så sätt nå ut med sitt budskap. 

I Yings, Korneliussens och Grönhaugs (2009) artikel presenteras en reaktionsteori som 

innebär att när en människa berövas på sin förväntade frihet bemöts det med en reaktion. När 

en människas förväntade beteende är begränsat eller hotat uppstår således en psykologisk 

reaktion vilket tar sin form i en negativitet mot det som begränsar deras handlingsfrihet. 

Denna teori kan tillämpas på marknadsföring generellt och onlinemarknadsföring i synnerhet. 

Ying, Korneliussen och Grönhaug (2009) pekar på att när marknadsföring påtvingas 

konsumenten och begränsar det egentliga syftet kan den uppfattas som påträngande och 

störande viket kan resultera i negativa känslor och ett annonsundvikande beteende. Enligt 

McCoy et al. (2007) är bannerannonser mer accepterat än till exempel pop-upfönster som 

anses störa användaren mer. Ying, Korneliussen och Grönhaug (2009) menar vidare att 

reklam inte är störande i sig utan att det är när den uppfattas som ett avbrott i det egentliga 

målet som den blir påträngande. McCoy et al. (2008) bekräftar föregående författares teori 

genom att peka på att det går att mäta intrång genom hur mycket en annons orsakar 

distraktion eller ger upphov till avvikelse i användarens intentioner. Ying, Korneliussen och 

Grönhaug (2009) fortsätter vidare att förklara att de negativa tankar som kan uppstå kan 

avvärjas med hjälp av reklamvärde vilket innebär ett informations- och underhållningsvärde 

hos marknadsföringen som är grundläggande för att skapa en kommunikation mellan sändare 

och mottagare. Om det inte finns något värde i reklamen är det större risk att den uppfattas 

som påtvingande och ovälkommen (Ying, Korneliussen & Grönhaug 2009). 

Vidare förklarar Ying, Korneliussen och Grönhaug (2009) att forskning visar att 

marknadsföring som överensstämmer med webbsidans innehåll kan skapa positiva effekter 

hos konsumentens attityd gentemot annonsen vilket även Truongs och Simmons (2010) 
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forskning visar på. På så sätt är annonsering för kläder på en modetidnings webbsida helt 

förväntat. Även internetanvändaren har genom erfarenhet fått en förväntad bild av vilken typ 

av marknadsföring varje webbsida skall erbjuda vilket ökar bilden av en mer informativ 

banner hos mottagaren som vidare ökar reklamvärdet samt minskar irritationen (Ying, 

Korneliussen & Grönhaug 2009).  

Truong och Simmons (2010) belyser i deras utforskande studie om konsumenters uppfattning 

om digital marknadsföring på Internet att tillit och förtroende är signifikanta faktorer gällande 

uppfattningen av onlinemarknadsföring. De medverkande i Truongs och Simmons (2010) 

studie uppfattade inte Internet vara lika kontrollerat som övriga marknadsföringskanaler vilket 

de associerade med möjligheten till mer hotfull och påträngande reklam. Vidare visade 

resultatet på den rädsla konsumenter kände inför uppfattningen av att vissa webbsidor kan 

lagra stora mängder konsumentdata som sedan kan säljas vidare i marknadsföringssyfte och 

som på så sätt kunde komma tillbaka i form av påträngande mejl som inte hade godkänts. 

Morimoto och Macias (2009) har i sin kvantitativa studie genomfört en omfattande 

webbenkät och fått liknande resultat där negativa attityder gentemot oönskad reklam i form av 

mejl resulterat i undvikande handlingar och en känsla av att privatliv samt frihet hade 

berövats där definition av oönskad reklam ligger i konsumentens uppfattning. Om 

konsumenten uppfattar mejlen som spam för att personen i fråga glömt bort eller missat att 

reklamen någon gång godkänts betraktas det också som spam (Morimoto & Macias 2009).  

Marknadsföring som använder sig av pushstrategier uppfattas således vara mycket 

påträngande där banners knappt uppmärksammas och pop-upfönster konsekvent klickas bort. 

När marknadsföringen blir olämplig i konsumenternas ögon formas således negativa 

varumärkesassociationer. Dock menar Truong och Simmons (2009) att inte all 

marknadsföring på Internet är negativ utan uppskattas när konsumenterna har kontroll och 

själva kan välja vad de vill se genom en pullstrategi. Bra källor för information anses enligt 

Truong och Simmons (2009) vara sociala nätverk, You Tube samt jämförelsesajter. 

3.1.3 Pullstrategisk marknadsföring 

Sociala medier som till en början främst lockade en yngre målgrupp har idag mer spridda 

åldrar då det finns sociala nätverk för alla typer av intressen och människor. Då världen blivit 

mer uppkopplad såg marknadsförare potentialen i att använda sociala medier som en 

marknadsföringskanal. Sociala nätverk beskrivs med en rad fördelar då det blir en plats för 

kundservice, produktbeskrivning samt ett sätt att rekrytera ny arbetskraft. Företag kan även 

locka fler kunder genom deras närvarande i sociala medier samt skapa ett större 

varumärkesvärde. Det kan även generera i en större igenkänningsfaktor för kunden med en 

chans att nå och kontakta företag på ett lättillgängligt sätt (Kwon & Sung 2009). Som viral 

marknadsföringskanal är sociala nätverk optimalt för företag som lyckats få konsumenter 

övertygade eller influerade av ett visst varumärkes budskap, då de sprider informationen 

vidare för att influera andra konsumenter (Chu 2011).  

Facebook är idag det största sociala nätverk som någonsin funnits och har samlat människor 

från hela världen (Lipsman et al. 2012). På Facebook kan medlemmar uttrycka åsikter och 

tillhörighet genom att gilla olika företag, organisationer samt offentliga människor. Att gilla 

ett varumärke på Facebook är ett sätt för båda parter att dela med sig av information på ett 

snabbt och lättvindigt sätt (Chu 2011). Tillsammans skapas en tvåvägskommunikation där 

både varumärket och konsumenten kan ta del av varandras statusuppdateringar, nyheter samt 

ge varandra feedback eller ställa frågor. Genom Facebook är det även lätt för användare att 

dela med sig av åsikter till vänner och andra facebookanvändare. Via statusuppdateringen kan 
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användare även visa vilka varumärken de sympatiserar med genom att berätta om produkter 

eller senaste köp (Lipsman et al. 2012).  

Företag har förstått att inom sociala nätverk är det pullinriktad marknadsföring som fungerar 

bäst (Truong & Simmons 2009). Dock finns det även möjlighet att annonsera på sociala 

nätverk som Facebook. För att nå ut med sitt budskap väljer företaget ut sin målgrupp efter 

geografiskt läge, ålder samt intressen
17

. I en kvalitativ studie av Diffley et al. (2011) pekar 

dock resultatet från fem fokusgrupper på att dessa annonser ignoreras och smälter in. Vidare 

visar studiens resultat att användarna på sociala nätverk vill vara sociala och inte klicka på 

annonser då det finns ett uppfattande samband mellan annonser och virushot (Diffley et al. 

2011).      

Sociala nätverk kan även vara mikrobloggar som Twitter där användarna kan interagera på en 

individuell nivå med de varumärken de har valt att följa. Användarna delar med sig av sina 

observationer, informerar om händelser och har åsikter om olika ämnen. De själva väljer 

vilken information de vill ta del av och vilka andra användare de vill följa. Fördelar med 

Twitter som marknadsföringskanal förutom att allt händer live är att det är snabbt, billigt och 

geografiskt oberoende. Användarna kan på ett lättillgängligt sätt få den senaste informationen 

om en produkt och genom att personifiera varumärket via tweets i realtid skapas 

kundrelationer. År 2011 hade Twitter 200 miljoner registrerade användare vilket gör det till 

ett av världens största sociala nätverk (Kwon & Sung 2011). 

Företag har idag funnit ett stort intresse i att marknadsföra sig genom mobila applikationer, så 

kallade appar som representerar deras varumärke (Bellman et al. 2011; Taylor, Voelker & 

Pentina 2011). Enligt Bellman et al. (2011) är varumärkesappar som marknadsföringskanal 

populärt då det visar på en hög nivå av användarengagemang. I motsats till andra 

marknadsföringskanaler tycker konsumenter att appar är praktiska och användbara vilket 

tyder på en marknadsföring som står sig stark bland andra (Bellman et al. 2011). I Bellman 

med fleras (2009) experimentella studie påvisas även att varumärkesappar har en positiv 

övertygelseeffekt då de ökar intresset för både varumärket och varumärkets produkter.     

3.2 Konsumentbeteende online 

Den snabbt växande e-handeln har gjort konsumentbeteende på Internet till ett intressant 

ämne att forska i. Onlinebeteendet som fenomen skapas utifrån många olika oberoende 

faktorer så som marknadsföring, sociologi, informationssystem etcetera och är således något 

väldigt komplext som inte kan förklaras utifrån en ensam modell (Lee & Chen 2010).  

3.2.1 Anammandet av onlineshopping 

Vanligt är att dela in konsumenter på Internet i olika segment där flertalet metoder har 

uppvisats i enskilda studier. Jayawardhena, Wright och Dennis (2007) beskriver i en 

kvantitativ studie om onlinekonsumenters köpintentioner två kategorier indelade utefter 

konsumenters anlag för shopping. Den första kategorin inbegriper den aktiva och engagerade 

konsumenten som är den kund som främst associeras till onlineshopping följt av den andra 

motsatta kategorin som inbegriper den mer inaktiva och apatiska konsumenten. Soopramanien 

och Robertson (2007) väljer dock att dela in konsumenter i tre olika kategorier baserat på 

deras shoppingvanor på Internet. Första kategorin utgörs av köparna som är dem som faktiskt 

handlar online medan den andra kategorin browsers utgörs av de konsumenter som söker 

information på Internet men som endast handlar i fysiska butiker. Den sista kategorin 

inbegriper de som inte använder Internet alls som ett hjälpmedel för deras shopping och är 
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således den kategori som befinner sig längst ifrån ett eventuellt anammande av 

onlineshopping (Soopramanien & Robertson 2007).  

 

Huruvida konsumenter anammar Internet som en shoppingkanal har visat sig påverkas av 

geografiska faktorer där skillnader mellan landsbygd och städer har uppmärksammats. 

Faktorer som positionering och butikstillgänglighet har här visat sig vara av betydelse då det 

har en direkt påverkan på konsumenters eventuella anammande av onlineshopping 

(Soopramanien & Robertson 2007). Samtidigt som demografiska förhållanden så som ålder 

och kön på senare år blivit allt mer obetydliga faktorer gällande anammandet av 

onlineshopping (Dennis et al. 2009; Soopramanien & Robertson 2007) har högre inkomst 

visat sig vara en beståndsdel med ökad sannolikhet att shoppa online (Soopramanien & 

Robertson 2007). Enligt Dennis et al. (2009) beror detta på det ökade informationsbehov som 

personer med en högre utbildning tenderar att ha. Högre utbildning har ett positivt samband 

med högre inkomst vilket resulterar i att konsumenter med mer pengar tenderar att ha ett 

större behov av alternativa vägar till tillfredsställelse (Dennis et al. 2009).  

Konsumentens köpprocess på Internet kan enligt Thirumalai och Sinha (2011) indelas i 

beslutsprocess samt transaktionsprocess. Beslutsprocessen inleds med en identifiering av ett 

behov som måste tillfredställas och grundar sig ofta i nyinskaffad information. Därefter sker 

utvärdering av olika produktalternativ där produktrelaterad information analyseras följt av 

nästa steg i beslutsprocessen där val av leverantör sker. Här jämförs bland annat priser, 

leveranstider och betalningsmetoder för att slutligen välja det företag som bäst tillfredsställer 

konsumentens krav och önskemål. Därefter börjar transaktionsprocessen som inbegriper 

själva köpgenomförandet, leveransen samt en efterföljande utvärdering (Thirumalai & Sinha 

2011). Dennis et al. (2009) beskriver på samma sätt den traditionella köpprocessen bestående 

av informationssökning, evaluering av alternativ, köpgenomförande samt efterevaluering 

vilket visar på stora likheter de båda processerna emellan.  

3.2.2 Motiv till onlineshopping 

Enligt Jayawardhena, Wright och Dennis (2007) utgör priskänslighet samt bekvämlighet de 

största motiven till onlineshopping. Genom att spara konsumenten tid och ansträngning 

skapas en högre tillfredställelse och bekvämlighetskänsla. Bekvämlighet har således blivit ett 

sätt för e-handeln att profilera sig samt differentiera sig gentemot den traditionella handeln 

(Dennis et al. 2009). Andra omdiskuterade motiv till Internetshopping är det breda 

sortimentet, möjligheten att kunna skapa en unikhet samt chansen till en social interaktion 

under navigeringen på Internet (Kinney, Ridgway & Monroe 2009). Hur konsumenten 

uppfattar onlineshopping i jämförelse med traditionell shopping har även visat sig påverka 

den attityd som finns hos konsumenten gentemot Internets shoppingmiljö där konsumentens 

acceptans gentemot Internet som ett nytt kommunikationsmedium studerats. Även denna 

studie visade att bekvämlighetsfaktorn utgjorde det främsta syftet till onlineshopping hos 

kategorin köparna där Internets många fördelar så som öppningstider och butikstillgänglighet 

var av stor betydelse. De som inte shoppar online ansåg dock inte att internetshoppandet hade 

blivit eller blir något lättare (Soopramanien & Robertson 2007). Riskfaktorn spelar här en stor 

roll enligt Soopramanien och Robertson (2007) då osäkerhet att få sitt kort kapat och 

felanvändning av personuppgifter fortfarande innebär ett stort hinder för e-handelns tillväxt.  

3.2.3 Riskupfattning online 

Studier har visat att betydelsen av tidigare erfarenheter ligger främst i det faktum att 

onlineshopping ofta anses vara en riskfylld aktivitet i jämförelse med traditionell shopping 

(Dennis et al. 2009; Jayawardhena, Wright & Dennis 2007). Konsumenter som tidigare 
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handlat på Internet blir därför mer riskbenägna än de som aldrig handlat online då de har egna 

erfarenheter att relatera till vilket gör att de skapat en tryggare bild av e-handeln som 

shoppingkanal. Detta då de skapat en lägre riskuppfattning som har visat sig innebära en 

större möjlighet till ett anammande av onlineshopping (Jayawardhena, Wright & Dennis 

2007). Riskuppfattningen på Internet som är mycket högre än i traditionella butiker är även 

extra hög gällande höginvolverade produkter så som kläder (Kwon & Lennon 2009). 

Attityden till att köpa kläder online har visat sig vara mindre positiv än till andra produktköp 

på Internet då konsumenter är vana att kunna utvärdera plaggens olika attribut som material 

samt passform innan ett eventuellt köp. Bristen av att fysiskt kunna utvärdera produkter 

online skapar således en hög riskuppfattning hos konsumenter vid klädköp på Internet. Risken 

innebär på så sätt att produktens uppfattade attribut kan vara missbedömda och inte motsvara 

konsumentens förväntningar (Almousa 2011). Enligt tradition visualiseras produkter online 

med hjälp av tvådimensionella bilder med tillhörande produktbeskrivning (Park, Stoel & 

Lennon 2008). Dock pekar Park, Stoel och Lennon (2008) på de fördelar nya tekniker som 

virtuell produktpresentation möjliggör. Park, Stoel och Lennon (2008) menar att samma 

erfarenhet som ges vid produktutvärderingar i förköpsprocessen i fysiska butiker möjliggörs 

av virtuella presentationer online då det skapar en liknande nivå av produktinformation.  

Positiva erfarenheter av e-shopping innebär en ökad tillit och en ökad tendens att shoppa på 

Internet igen (Dennis et al. 2009) där tillit och Internetshopping har ett direkt samband (Omar, 

Bathgate & Nwankwo 2011). Tidigare personliga erfarenheter blir således en viktig faktor för 

ett köpövervägande online (Doyle 2007). Köp från redan välkända varumärken skapar därför 

vanligtvis en lägre riskuppfattning hos konsumenten då någon slags tillit till företaget redan 

finns etablerad (Soopramanien & Robertson 2007; Kwon & Lennon 2009). Tillit är ett viktigt 

begrepp inom e-handel där säkerhet och integritet står i fokus och har en direkt påverkan på 

köpintentionerna (Dennis et al. 2009; Hsu & Tsou 2011; Omar, Bathgate & Nwankwo 2011). 

Bristen på tillit är en grundläggande anledning till varför många konsumenter väljer att inte 

handla i e-butiker, där enkelhet enligt Ofunye et al. (2008) är en viktig faktor vid skapandet av 

tillit då det påverkar webbsidans uppfattade pålitlighet.  

Vidare pekar även en kvalitativ studie av Taylor och England (2006) på betydelsen av 

enkelhet då det största hindret för köp online skapas genom att konsumenten inte kan hitta den 

information eller produkt som eftersöks. Ju svårare det är desto mindre chans att konsumenten 

genomför ett köp eller överväger framtida köp på samma e-butik igen (Taylor & England 

2006). Jayawardhena, Wright och Dennis (2007) förespråkar därför att företag borde fokusera 

på att underlätta förstaköp på Internet för att kunna generera fler kunder med positiva 

erfarenheter och på så sätt öka deras riskbenägenhet. Den uppfattade risken som Internet 

innebär kan således avgöra huruvida ett anammande av onlineshopping sker eller ej (Omar, 

Bathgate & Nwankwo 2011). De konsumenter som redan shoppar på Internet har därför även 

en högre sannolikhet att se onlineshoppingens bekvämlighetsfördelar (Soopramanien & 

Robertson 2007). Riskbenägenheten tenderar även enligt Dennis et al. (2009) att vara 

beroende av den demografiska faktorn kön där män har visat sig vara mer benägna att ta 

risker än kvinnor. Kvinnor däremot tenderar att se shopping mer som något underhållande 

vars aktivitet görs främst för nöjets skull (Dennis et al. 2009).   

3.2.4 Sociala nätverks påverkan på word of mouth 

Den stora utveckling som skett inom Internet har idag möjliggjort ett aktivt informationsflöde 

med skapandet av plattformar där andra konsumenters åsikter och erfarenheter kan delas och 

kommuniceras fritt (Chen, Fay & Wang 2011). För att lyckas skapa en effektiv 
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marknadsföring krävs en förståelse för vad som faktiskt influerar kunder under 

köpbeslutsprocessen (Doyle 2007). Doyle (2007) visar vidare i en studie om sociala nätverk 

att hela 76 % av de tillfrågade konsumenterna väljer att rådfråga en vän innan ett köp vilket 

visar att en väns rekommendation har störst påverkan i ett köpbeslut. Fenomenet word of 

mouth (WOM) har således blivit ett viktigt verktyg för marknadsförare att nå ut och påverka 

sina kunder (Doyle 2007). Internet har sedan medfört en utveckling av fenomenet WOM då 

även främmande konsumenters erfarenheter är något alla kan ta del av genom olika 

webbplatser. WOM-effekten som tidigare endast var ett kraftfullt sätt att sprida kommentarer 

offline har således även fått en stor påverkan på onlinebeteende och köpbeslut genom hela 

köpprocessen (Soares, Pinho & Nobre 2011). Den effekt som WOM skapar har på så sätt fått 

en enorm inverkan och kraft hos konsumenter som idag kan välja att ignorera egna personliga 

instinkter då tillförlitligheten av andras erfarenheter och åsikter väger tyngre (Chen, Fay & 

Wang 2011).  

Sociala nätverk har skapat ett sätt för WOM att spridas konsumenter emellan då det blir 

möjligt för likasinnade människor att samlas och dra nytta av varandras erfarenheter. Sociala 

nätverk och WOM-effekten bidrar även till möjligheten för företag att kommunicera med sina 

kunder och på så sätt skapa ett ökat informationsflöde. Detta då den snabba 

informationsspridning som sker konsumenter emellan gör WOM på Internet till ett viktigt 

marknadsföringsverktyg (Soares, Pinho & Nobre 2011). Tidigare forskningar visar att 

konsumenters motivation och vilja att dela med sig av sina upplevelser motiveras främst av en 

önskan att få visa upp sin kunskap samt att kunna få utlopp för sitt missnöje (Chen, Fay & 

Wang 2011).  

På sociala nätverk skapas en interaktion företag och konsument emellan där tillit blir en viktig 

motiverande faktor till kommunikation. Genom att skapa förtroende hos konsumenten skapas 

en tillit för den information som förmedlas vilket även gör att konsumenten känner sig 

bekväm nog att själv dela med sig av sina erfarenheter. Även tillit konsumenter emellan 

motiverar till kommunikation och WOM (Soares, Pinho & Nobre 2011). Det blir således 

viktigt för företag att förstå konsumenters sätt att agera och kommentera på Internet för att 

kunna dra fördelar av deras pågående beteendet (Chen, Fay & Wang 2011).  

En huvudgripande anledning till att sprida positiva kommentarer om en produkt på Internet 

grundar sig i den sociala acceptansen samt i självacceptansen som skapas genom att kunna 

påvisa bra genomförda köp. Spridning av positiva kommentarer blir således ett sätt att kunna 

demonstrera sin egen expertis på området samt att kunna uppvisa social status. En annan 

vanlig orsak är att få utrycka sin nöjdhet eller missnöjdhet till andra, där en spridning av 

missnöjdhet ofta motiveras av hämnd eller fientlighet gentemot företagets produkt. Den 

största gruppen av Internetanvändare motiveras främst av att visa sin nöjdhet eller 

missnöjdhet varför denna motivering är av hög relevans. Oftast är konsumenter med extrema 

fall av nöjdhet eller missnöjdhet mer benägna att posta kommentarer på Internet där lågt pris 

är en av de många faktorer som driver nöjda konsumentkommentarer (Chen, Fay & Wang 

2011). 

3.2.5 Bloggars påverkan på word of mouth 

Ett annat sätt för WOM att sprida sig är genom bloggar och idag uppskattas det att det finns 

184 miljoner bloggare i världen (Kerr et al. 2012). Bloggarnas effekt på marknadsföring har 

idag fått allt större uppmärksamhet och det nya sättet att interagera på Internet har inneburit 

stora fördelar för många branscher (Chian & Hsieh 2011). Att socialt interagera på Internet 

har visat sig vara en motiverande faktor till onlineköp då det på sociala nätverk samt bloggar 

skapas en möjlighet att influera konsumentens köpintentioner (Dennis et al. 2009). En stor 
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fördel med just bloggar sett från ett marknadsföringsperspektiv är att de många gånger kan 

uppnå flera av de mål som reklamkampanjer strävar efter fast till ett lägre pris. Bloggar kan 

även bidra till både högre informationssökningseffektivitet samt lägre psykisk kostnad för 

konsumenten vilket skapar både möjligheter och utmaningar för företagen (Chian & Hsieh 

2011).  

 

Bloggarnas stora inverkan på konsumenters köpbeteende ligger främst i förköpsprocessen där 

ett förstående samt intresse för produkten skapas främst genom andra konsumenters 

upplevelser och erfarenheter (Chian & Hsieh 2011). Chian och Hsieh (2011) identifierade i en 

kvantitativ studie om olika faktorers påverkan på blogganvändandet fyra huvudgripande 

anledningar till konsumenters behov av bloggar bestående av socialt utbyte, 

informationssökning, underhållning samt nästkommande trender där socialt utbyte samt 

nästkommande trender utgjorde de motiv som uppmanade mest till word of mouth-spridning. 

Genom att en blogg innehåller mer personlig information ökar det både bloggens uppfattning 

av interaktivitet samt uppfattningen av hemsidans fördelar hos besökaren. Detta eftersom 

interaktion innebär en möjlighet att få ta del av andras erfarenheter vilket är en viktig 

beaktande faktor för konsumenter på Internet. Bloggarens profil och status spelar också stor 

roll då en bloggs övertygelse är beroende av expertisen hos den som bloggar (Chian & Hsieh 

2011). Bloggens trovärdighet är därför viktigt vid skapande och formning av köpintentioner 

hos användaren samt för möjligheten att bidra till positiva erfarenheter. Erfarenheter är en 

viktig faktor för köpintentioner online där bloggar kan ha en stärkande effekt relationen 

emellan (Hsu & Tsou 2011).  

 

Många konsumenter har ett ständigt behov av ny information. I köpprocessen innebär det att 

informationssökning frambringar en viss känsla av spänning vilket leder till en medvetenhet 

om en produkts existens. Detta i sin tur leder till ett eventuellt köp av produkten som gör att 

personlig erfarenhet skapas (Chian & Hsieh 2011). Studier har även visat att i B2C (business 

to consumer) är betydelsen stor av att erbjuda ett forum i webbutiken där konsumenter kan 

dela erfarenheter emellan då dessa forum, trots brist på strukturering skapar en högre 

attraktionskraft än andra sektioner på webbsidan (Chian & Hsieh 2011). Möjlighet till 

interaktivitet med företaget är också av stor betydelse då inga expediter finns tillgängliga som 

vid traditionell shopping. Shopping som utöver ett produkterövrande även innebär skapandet 

av nöje och nya erfarenheter erhålls av just webbplatsens interaktivitet med konsumenten 

vilket vidare skapar attityder gentemot e-butiken och påverkar butikens tillit (Dennis et al. 

2009). Genom att använda sig av bloggar som ett sätt att interagera med kunden kan företag få 

tillgång till direkt feedback från sina kunder samt en möjlighet till större positiv WOM-

spridning (Hsu & Tsou 2011). Studier har även visat att interaktioner kunder emellan kan vara 

av stor betydelse då antal kommentarer på en produkt kan uppfattas som graden av popularitet 

hos produkten. Detta då konsumenter kan tolka många kommentarer som något positivt där 

flertalet andra kunder varit nöjda, vilket kan öka chansen till nya köp (Chian & Hsieh 2011). 

3.2.6 Konsumentens makt på Internet 

Marknadsföringen på Internet jämfört med den traditionella marknadsföringen innebär en 

större makt för konsumenten då Internet möjliggör en högre interaktion och kommunikation. 

Internets karaktär kan beskrivas som ett ”många till många” fenomen där konsumenter känner 

att de har kontroll och är aktiva vilket skapar en motivation hos konsumenten i sin köpprocess 

(Kerr et al. 2012). Kerr et al. (2012) menar på att konsumenten innehar makten i förhållandet 

med marknadsförare då möjlighet finns att aktivt kunna välja bort delar av marknadsföringen 

online. Genom att undvika specifika företags hemsidor, välja bort mejl, använda sig av spam- 

och annonsfilter etcetera kontrollerar konsumenten informationsflödet på ett sätt som inte är 
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möjligt offline. Detta gör att makten kan utnyttjas till konsumentens egna behov där endast 

information av intresse för den specifika individen exponeras. Makten kan på samma sätt 

även nyttjas till företagens fördel om konsumenten aktivt väljer att engagera sig och bli 

mottaglig för information i de sammanhang där intresse och vilja finns (Kerr et al. 2012). 

Även sociala nätverk och WOM-effekten skapar makt hos konsumenten då negativa 

erfarenheter lätt kan få stor spridning och starka reaktioner från omvärlden. Detta skapar 

möjlighet till förhandlingar för konsumenten på grund av de sociala nätverkens påverkan som 

lätt skapar stor media-effekt (Soares, Pinho & Nobre 2011).  

3.2.7 Attityder och värderingar gentemot onlinemarknadsföring 

Att olika konsumentgrupper har olika attityder gentemot Internet som shoppingkanal kan 

förklaras genom de olika gruppernas uppfattningar om vilka risker och fördelar det finns med 

att shoppa online (Soopramanien & Robertson 2007). Hur attityden gentemot 

onlinemarknadsföring ser ut hos konsumenten kan ha en stor inverkan på marknadsföringens 

slutliga effektivitet (Wang & Sun 2012). Attityden anses även vara den faktor som ligger till 

grund för skapandet av konsumentens köpintentioner (Dennis et al. 2009).  

 

Enligt Wang och Sun (2012) tenderar användare som anser onlinemarknadsföring vara 

informativt att ha positiva attityder gentemot onlinemarknadsföring. En annan påverkande 

faktor på attityder online är underhållning med innebörden att marknadsföring ska vara 

intressant och underhållande samt skapa en relation konsument och företag emellan. När 

konsumenter dock anser att marknadsföring på Internet skadar det sociala värdesystemet samt 

bidrar till ökad materialism tenderar attityderna att vara negativa. Attityden som sedan 

påverkar responsen hos konsumenten gör att hela köpbeteendet påverkas. En konsument med 

positiv attityd är mer benägen att låta sig övertalas av marknadsföring, att söka mer 

information samt att se marknadsföring som något roligt vilket resulterar i ett högre 

köpintresse. Attityder gentemot onlinemarknadsföring påvisar således köpintentionerna hos 

konsumenten där negativ attityd förknippas med låg köpintention och tvärt om (Wang & Sun 

2010). Köpintentionen grundar sig även i attityden gentemot den specifika e-butiken där 

funktion har blivit en viktig faktor för konsumenten vid skapandet av en positiv attityd. Den 

bild som konsumenten skapar av en webbplats blir viktig för nivån av köpbenägenhet. 

Konsumenter tenderar att köpa mer när företaget lyckas skapa en positiv bild av de faktorer 

konsumenten värdesätter högst. Inom e-handeln har faktorer så som sortiment, leverans och 

kundservice visat sig vara extra betydelsefulla (Dennis et al. 2009). Positiva attityder 

gentemot onlinemarknadsföring innebär även att konsumenterna ifråga är mer benägna att 

klicka på annonser, shoppa oftare och spendera mer pengar på Internet (Wang & Sun 2010). 

3.3 Multikanalsåterförsäljning 

Det senaste årtiondet har multikanalsåterförsäljning växt och förändrats. Att som traditionell 

fysisk butik vara närvarande på Internet och erbjuda en webbutik har blivit en standardiserad 

affärsstrategi för de flesta företag inom detaljhandeln (Schramm-Klein et al. 2011). Kwon och 

Lennon (2009) menar att företag som erbjuder flera försäljningskanaler ökar antalet platser 

där produkter blir synliga, erbjuder kunden fler val vid köp samt möjliggör ett 

tillhandahållande av en rad olika servicemöjligeter. Kwon och Lennon (2009) förklarar vidare 

att med en integrerad multikanalsverksamhet kommer en rad fördelar. Genom att erbjuda både 

en online- och en offlinekanal (brick-and-click) kan det förbättra kundens vetskap om 

företaget vilket stärker varumärkets image samt ökar kundlojaliteten. Dock finns det andra 

aspekter, till exempel, om en kund är missnöjd med en av kanalerna kan det även påverka de 

andra kanalerna på ett negativt sätt som kan skada varumärket (Kwon & Lennon 2009).  
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Enligt Noble, Guggenheim-Shenkan och Shi (2009) är inte det viktigaste att ha så många 

kanaler som möjligt utan att varje kanal spelar sin del i ett större integrerat maskineri. Noble, 

Guggenheim-Shenkan och Shi (2009) menar då att fysiska butiker, Internet, postorder och 

mobilapplikationer behöver samarbeta för att tillsammans bygga och förstärka företagets 

varumärkesvärde (Noble, Guggenheim-Shenkan & Shi 2009). 

I Schramm-Klein med fleras (2011) studie om hur kunder uppskattar integrerade 

flervalskanaler visar resultaten att det viktigaste för att uppnå en optimal flervalskanalmix 

skall företaget hålla ett starkt fokus på både kundens uppfattning av varje enskild kanal samt 

uppfattningen av mixen av dem. Schramm-Klein et al. (2011) menar då att företaget kan 

skapa långsiktiga kundrelationer och öka kundtillfredsställelsen. 

3.3.1 Produktsortiment och butiksupplägg 

Varje ny säsongs produktmix kräver noggrann planering av modeföretagen för att kunna 

tillfredsställa kundens behov (Easey 2009). Mantrala et al. (2009) menar att för butiker är en 

av de viktigaste strategierna att erbjuda ett balanserat produktsortiment till kunden. Butikens 

sortiment ska innehålla olika kategorier i varierat djup och servicenivå, det vill säga att om en 

kategori är klänningar, ska butiken erbjuda ett antal olika klänningar (djup) med varje enskild 

klänning i olika storlekar (servicenivå). En faktor att ta hänsyn till är dock det fysiska 

utrymmet, både i butik och lager. Ett begränsat utrymme kräver ett begränsat sortiment. Dock 

menar Mantrala et al. (2009) att genom att ta hänsyn till kategori, djup och servicenivå, göra 

en kompromiss i förhållande till butikens storlek. Med rätt sortiment, i rätt butik, vid rätt 

tidpunkt hoppas företag kunna uppfylla kundens behov. Mantrala et al. (2009) fortsätter att 

förklara att butiken kan förlora försäljning och kunder på alla tre olika nivåerna. I första nivån 

krävs en variation i kategorierna för att kunden ska kunna komponera en hel outfit. Andra 

nivån kräver att det finns en variation i varje enskild kategori så att kunden kan hitta just sin 

stil. I den sista och tredje nivån är det avgörande att butiken kan tillhandahålla rätt storlek för 

att kunden ska genomföra ett köp. Att som affärskedja ha olika sortiment i olika butiker 

menar Grewal et al. (1999) är ett sätt att optimera försäljningen då regionala skillnader kan 

förekomma och det blir viktigt att tillgodose behoven hos mindre grupper.  
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4. Resultat av den empiriska undersökningen 

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska material som samlats in genom fyra olika 

undersökningar. Här presenteras resultaten från den upplagda webbenkäten, de 

strukturerade intervjuerna på stan, två gruppintervjuer samt en strukturerad intervju via mejl 

med en professionell marknadskoordinator. De empiriska insamlingsmetoderna ger 

tillsammans en huvudgripande bild av urvalets internetbeteenden samt attityder gentemot 

fallföretaget Gina Tricot. Vidare redovisas även de professionella åsikter som mottagits 

angående onlinemarknadsföring inom modebranschen. För vidare redogörelser angående 

tillvägagångssätt, se metodkapitlet.   

4.1 Webbenkät 

För att få möjlighet att kartlägga shoppingvanor och internetbeteende hos en större del av 

målgruppen utgörs den första empiriska insamlingsmetoden av en webbenkät. Enkäten 

länkades på Internet både via mejl och Facebook för att på så sätt optimera spridningen. 

Enkäten fanns tillgänglig online i 16 dagar och insamlandet genererade sammanlagt 181 svar 

där alla svarade på samtliga frågor. För ett mer specifikt tillvägagångssätt, se metodkapitlet. 

Som visas i tabell 1 nedan utgörs respondenterna främst av en kundgrupp mellan 21-25 år där 

hela 54% har uppgett att de tillhör detta åldersspann, följt av 26-30-åringar på 28,5% vilket 

betyder att de resterande åldersintervallen är något underrepresenterade då ingen överstiger 

10%. Mer än hälften av respondenterna, 57% är studenter och 37% är heltids- eller 

deltidsarbetande.  

Tabell 1. Webbenkätens respondenter 

 

Även om insamlandet har skett på Internet och enkäten då är geografiskt obunden kommer 

43% av respondenterna från Göteborg och 20% från Borås vilket mycket väl kan förklaras 

med att studenter från Textilhögskolan i Borås ofta är bosatta i en av de två kommunerna samt 

då snöbollsurvalet grundar sig i Göteborg. Andra kommuner som finns representerade med 

mer än 5% är Karlstad, Stockholm och Malmö. Av alla respondenter bor 85% av dem i en 

kommun med en eller flera Gina Tricotbutiker fördelat på 12 olika av de totala 29 

kommunerna. 

Enkätens fyra första frågor tar upp modeintresse, shoppingfrekvens, antal köpta plagg i 

månaden samt i vilka butiker respondenterna föredrar att göra sina klädinköp. Med dessa 

frågor vill vi se huruvida respondenterna är relevanta för undersökningen. 85% av de 

svarande ansåg att de hade ett ganska högt modeintresse eller högre medan 11% svarade att 

deras intresse var ganska lågt. De resterande respondenterna visade lågt eller ännu lägre 

intresse för mode men fångade vårt intresse i andra frågor. Till exempel var deras främsta 

181 respondenter 12-20 år 21-30 år 31-40 år Över 40 år Totalt

Student 3,5% 52% 1% 0,5% 57%

Heltid/deltidsarbetande 0,5% 26,5% 8% 2% 37%

Föräldraledig 0% 2.5% 0,5% 0% 3%

Sjukskriven 0% 1% 0% 0% 1%

Arbetssökande 0% 0,5% 0,5% 1% 2%

Totalt 4% 82,5% 10% 3,5% 100%
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butiker att handla kläder i fast-fashionföretag där vissa även nämnt Gina Tricot som en av de 

främsta. Hela 54% av respondenterna besöker fysiska klädbutiker minst en gång i veckan och 

endast 12% besöker klädbutiker en gång per månad eller mer sällan. Det är hela 79% av de 

som gjort enkäten som handlar två plagg eller fler per månad där majoriteten angav 2-3 

klädinköp per månad. 29% har nämnt Gina Tricot som en av de främsta butikerna de handlar 

kläder i, vilket kan jämföras med H&M där hela 82% angav företaget som en av deras främsta 

butiker. Den tredje butiken respondenterna gärna gör sina klädinköp i är Monki på 27%. De 

som inte valt något av de fast-fashionföretag som fanns som alternativ utgörs endast av 4% 

där 1% har nämnt andra fast-fashionföretag, 1% uppgav second-handbutiker som deras 

främsta alternativ vid klädinköp och 2% utgav sig från att föredra att handla dyrare 

märkeskläder.  

4.1.1 Konsumentbeteende på Internet 

På frågan hur många timmar som respondenten spenderar i genomsnitt på Internet per dag 

som inte är jobb- eller skolrelaterade svarade 71% en, två eller tre timmar där två timmar var 

det största blocket med 37% svarande. Då respondenternas ålder var så pass koncentrerad i 

denna undersökning kan ingen direkt jämförelse ålder emellan ske. Så många som 85% 

uppgav att de har Internet på mobiltelefonen som de använder.  

I enkäten frågades även vilka typer av kanaler respondenterna väljer att göra sina klädköp på 

där 53% svarade att e-handel utgjorde ett av alternativen. För de respondenter som inte 

handlar kläder online i nuläget kunde ändå 77% av dem tänka sig att göra det vilket betyder 

att 89% av alla respondenter ställer sig positivt gentemot e-handel gällande klädinköp. 

Diagram 1 nedan visar hur ofta respondenterna som valt Internet som försäljningskanal väljer 

att handla kläder på Internet.  

 

 

Vidare svarade respondenterna på vilka e-butiker de handlar ifrån där H&M fick störst 

respons på 53% följt av Asos och Nelly. Endast 5% angav Gina Tricot som en av de e-butiker 

de handlar kläder ifrån. 

I diagram 2 är det inte svårt att urskilja de sociala nätverkens och bloggarnas stora del av 

målgruppens internetbeteende tillsammans med vikten att kommunicera via mejl. 66% 

svarade ja på frågan om de läser bloggar och 97% uppgav att de har en facebookprofil. I och 

med att enkäten även lades upp på just Facebook måste detta tas i beaktning då det blev ett 

krav för stora delar av respondenterna att ha Facebook för att få tillgång till enkäten.  

0% 

19% 

28% 

21% 

12% 

20% 

Hur ofta handlar du kläder online? 

Varje vecka 

Varje månad 

Varannan månad 

Varje kvartal 

Varje halvår 

Mer sällan 

Diagram 1. Frekvens av onlineköp 
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Diagram 2. Främsta sysslor på Internet 

 

Vilka specifika bloggar som läses mest flitigt uppvisas vidare i diagram 3 nedan där Style by 

Kling angavs av cirka var tredje respondent som uppgav att de läser bloggar. Kolumnen annan 

är väldigt stor och utgör en mängd olika bloggar där de flesta inte angavs av fler än en 

respondent. Bland annat nämner många respondenter att de läser sina vänners bloggar som 

kan vara väldigt små och ibland till och med privata för de som inte har tillåtits tillträde. En 

kategori bloggar vi utelämnat som svarsalternativ är street stylebloggar som nämndes en del 

där The Sartorialist var den som utmärkte sig mest med en svarsfrekvens på 3%. Vissa 

nämnde även att de inte läser några speciella bloggar utan oftast slumpas runt av misstag och 

börjar läsa lite här och där. 

 

 

4.1.2 Onlinemarknadsföring 
För att se hur målgruppen ställer sig gentemot marknadsföring på Internet och om de finner 

den inspirerande innehöll enkäten en rad frågor om just detta. Diagram 4 nedan visar tydligt 

att bloggar samt modeföretagens egna hemsidor utgör stora kanalerna att hitta 

modeinspiration på, följt av företags nyhetsbrev och sociala nätverk. För företag är det vanligt 

att ha en facebookprofil och för de respondenter som uppgav att de är med på Facebook är det 

lite mer än hälften som aktivt ”gillat” ett modeföretag. I utbyte är det vanligt att företaget 

postar inlägg som användaren kan ta del av på sitt nyhetsflöde där sådana inlägg har lett till att 

82% av respondenterna klickat sig vidare till företagets hemsida då de har känt sig inspirerade 

av inläggen och vill veta mer.   

Diagram 3. Populära bloggar 
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34,8% 
13,3% 17,1% 
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Vilka är dina tre främsta sysslor på Internet? 
 (Ej jobb/skolrelaterade) 
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Diagram 4. Modeinspiration på Internet 

 

30% anger att de använder Internet för att läsa modetidningar där den mest populära tidningen 

är Elle följt av Sofis Mode. Dock är det endast 15% som inspireras av dessa varför 

modetidningar online inte ses som någon större källa till modeinspiration i resultatet.   

Hur frekvent respondenterna går in på modeföretags hemsidor för att fönstershoppa visas i 

diagram 5. Förutom de som besöker hemsidorna 4-7 gånger i veckan är det relativt jämn 

fördelat mellan de olika svarsalternativen. Då företags hemsidor var en stark källa till 

modeinspiration kunde en högre besöksfrekvens ha förväntats, dock kan en gång varannan 

vecka eller en gång i månaden vara ofta för vissa individer och alltför sällan för andra varför 

det är därför viktigt att ta hänsyn till varje individs internetvanor.  

Diagram 5. Frekvens av fönstershopping online 

 

Genom följande frågor om modeannonser på Internet som visas i diagram 6 går det att 

konstatera att nyfikenheten för en produkt gärna lockar målgruppen till hemsidan men inte 

alltid slutar i ett köp. I vissa fall kan en modeannons på Internet istället leda till att 

konsumenten besöker den fysiska butiken.   
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Diagram 6. Modeannonsers/banners effekt 

 

I resultatet som framgår valdes att fråga respondenterna i vilken grad de anser sig stå i 

specifika utvalda frågor. Alternativen innebar att de skulle anse något i mycket låg grad, i låg 

grad, i ganska låg grad, i ganska hög grad, i hög grad eller i mycket hög grad.  Först frågades i 

vilken utsträckning de blev inspirerade av modeannonser på Internet där hela 82% ställde sig 

negativt och svarade i ganska låg grad eller lägre och där 15% svarade i ganska hög grad. 

Nästföljande fråga tog upp huruvida respondenterna ansåg att banners och modeannonser är 

informativa och även här ställde sig majoriteten, nämligen 74% av respondenterna negativt till 

frågan då de ansåg att banners informerar i ganska låg grad eller lägre. Dock ansåg 22% av 

respondenterna att banners ger bra information i ganska hög grad.  

Vid frågan om respondenterna anser att annonser och banners kan förhöja surfupplevelsen på 

Internet var svarsresponsen att hela 37% anser att den förhöjer i mycket låg grad. Endast 13% 

tycker att banners förhöjer surfupplevelsen där 12% ansåg den vara förhöjande i ganska hög 

grad. Nedan visas två stapeldiagram vad respondenterna anser om onlinemarknadsföring 

generellt och sedan om onlinemarknadsföring för mode. Genom att jämföra siffrorna från 

diagram 7 samt 8 går det att konstatera att marknadsföring för mode anses mer acceptabelt 

och inte fullt lika störande som övrig marknadsföring på Internet.  

Diagram 7. Generell onlinemarknadsförings irritationsuppfattning 
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Diagram 8. Onlinemarknadsföring för modes irritationsuppfattning 

 

4.1.3 Gina Tricot 

69% av de som har genomfört enkäten har någon gång besökt ginatricot.com och hela 72% 

känner till att de har en webbshop trots det låga antalet som faktiskt nämner att de handlar 

från företagets hemsida. Därefter frågades hur ofta respondenterna besöker en Gina 

Tricotbutik inklusive e-butiken som visas i diagram 9 där det vanligaste svaret var mer sällan 

än en gång i månaden.   

 

Som en följdfråga till dem som endast besöker Gina Tricot en gång i månaden eller mer sällan 

vilka utgjorde 76% av respondenterna undrades varför så var fallet. Diagram 10 visar att 

hälften tycker det är en fråga om bristande kvalitet samt att de har svårt att hitta något som de 

gillar. Kolumnen annat innefattar svar som att respondenterna saknar mammakläder, att det 

finns andra butiker som de tilltalas mer av samt att utbudet är riktat till tonåringar. Några 

respondenter klagar över sättet de skyltar med sina kläder genom underviktiga modeller i 

annonser och onaturligt smala skyltdockor i butikerna. De mest återkommande svaret inom 

kategorin annat var att de inte stödjer slit- och slängideologin som de anser Gina Tricot 

representerar samt att de inte vill stödja masskonsumtionssamhället till för hög grad. Av alla 

alternativ utgör den åsikten 3%. Dock har dessa personer ändå angett att de handlar på Zara 

samt Weekday vilket visar på att de mer förknippar Gina Tricot med massproduktion än andra 

massproducerande företag.  
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Diagram 9. Besöksfrekvens Gina Tricot 
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4.2 Strukturerade intervjuer på stan  

Den andra empiriska insamlingsmetoden utgörs av strukturerade intervjuer på stan där 149 

konsumenter ombeddes svara på deras shopping- och internetvanor varav 29 personer valde 

att inte delta. Intervjuerna utfördes vid de tre olika platserna Frölunda Torg, Kungsgatan samt 

Femmanhuset, samtliga belägna i Göteborg. Intervjuerna utfördes på olika tider på dygnet 

samt vid både helgdag och vardag för att få en så stor spridning av målgruppen som möjligt. 

Dryga hälften av de strukturerade intervjuerna utfördes i direkt anslutning till Gina Tricots 

butiker i samband med att kunder passerade ut från butiken. För ett mer specifikt 

tillvägagångssätt, se metodkapitlet.  

Tabell 2. Strukturerade intervjuers respondenter 

 

Undersökningen resulterade i 120 medverkande där alla svarade på samtliga frågor. 

Respondenterna utgörs främst av en yngre kundgrupp där hela 59% är mellan 11 och 20 år. 

26% av de medverkande var i åldern 20-30 år och 13% över 40 år vilket gjort att vi fått ett 

stort glapp på intervallet 31-40 år. 58% av de tillfrågade var studenter medan 33% var heltid- 

eller deltidsarbetande. Då intervjuerna utfördes i Göteborg var 61% av respondenterna bosatta 

i Göteborgs kommun med en majoritet av övriga, bosatta i närliggande kommuner. Detta 

innebar att 77% av de tillfrågade var bosatta i en kommun där Gina Tricot finns beläget.    

De första fyra frågornas syfte var att undersöka huruvida de respondenter som inte tillfrågades 

i anslutning till en Gina Tricot butik var relevanta för undersökningen. Här sållades 8 

respondenter bort då de enligt våra krav inte kvalificerade sig som fast-fashionkunder (för att 

ta del av kraven, se metodkapitlet). Av de tillfrågade angav 83% att de var ganska 

modeintresserade eller i ännu högre grad. Hela 63% av de tillfrågade besöker klädbutiker 

varje vecka och endast 5 % av respondenterna besöker klädbutiker en gång i månaden eller 

mer sällan. Det mest förekommande svaret (43%) var att de i genomsnitt köper ca 2-3 

klädesplagg i månaden med 48% som handlar fler än 3 plagg. 62% av de tillfrågade angav 

120 respondenter 12-20 år 21-30 år 31-40 år Över 40 år Totalt

Student 50% 7,5% 0% 0% 57,5%

Heltid/deltidsarbetande 6% 16% 1,5% 9% 32,5%

Föräldraledig 0% 3% 0% 0% 3%

Sjukskriven 0% 0% 0% 1,5% 1,5%

Arbetssökande 3% 0% 0% 0% 3%

Pensionär 0% 0% 0% 2,5% 2,5%

Totalt 59% 26,5% 1,5% 13% 100%

Diagram 10. Anledning till låg besöksfrekvens 
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Fråga 28: Hur gammal är du? * Fråga 5: Hur många timmar spenderar du i genomsnitt på Internet per dag? Crosstabulation 

Count 

 Fråga 5: Hur många timmar spenderar du i genomsnitt på Internet per dag? Total 

Mindre än 1 

timma 

1 timma 2 timmar 3 timmar 4 timmar 5 timmar Över 5 timmar 

Fråga 28: Hur gammal är du? 

15 år eller yngre 0 3 7 10 2 5 4 31 

16-20 år 1 2 9 9 2 2 15 40 

21-25 år 1 3 4 6 2 0 2 18 

26-30 år 2 1 6 4 0 0 0 13 

31-40 år 1 0 1 0 0 0 0 2 

Över 40 år 8 4 1 1 1 0 1 16 

Total 13 13 28 30 7 7 22 120 

 

Gina Tricot som en av de främsta butiker de handlar i medan 37% endast angav andra fast-

fashionbutiker. Det är således 2 % av de medverkande som inte kvalificerar sig som fast-

fashionkund men som ändå kommit med i undersökningen då de tillfrågats i direkt anslutning 

till en Gina Tricotbutik.     

4.2.1 Konsumentbeteende på Internet 

På frågan hur många timmar som spenderas på Internet i genomsnitt per dag som inte var 

jobb- eller skolrelaterad svarade 48% två eller tre timmar vilka var de två största blocken. 

Hela 84% av de tillfrågade angav även att de har Internet på mobiltelefonen. I tabell 3 visas 

att typvärdet för de tillfrågande mellan 16-20 år ligger på över 5 timmar och de båda 

närliggande åldersintervallen på ett typvärde på 3 timmar per dag. Skillnaden i ålder syns då 

typvärdet för över 40 år ligger på mindre än en timma per dag och då endast 33 % av de 

tillfrågade över 40 år spenderar mer än 1 timma på Internet per dag. Detta kan jämföras med 

att hela 89% av respondenterna mellan 12 och 25 år spenderar mer än 1 timma per dag på 

Internet. Resultatet visar således att antal timmar på Internet kan ha ett samband med åldern 

inom målgruppen. På grund av lågt antal medverkande mellan 31-40 år kan inget specifikt 

sägas om detta åldersspann. 

 

 

En majoritet på 58% angav att de använder sig av Internet som shoppingkanal medan 33% 

angav att de inte shoppar på Internet men att de ändå skulle kunna tänka sig göra detta. 

Resultatet visar på så sätt att 91% av de tillfrågade inom målgruppen är positivt inställda till 

onlineshopping. I diagram 11 visas hur ofta respondenterna shoppar på Internet där det 

filtrerade bortfallet utgörs av de som inte shoppar online. 

Diagram 11. Frekvens av onlineköp 

Tabell 3. Crosstabulation fråga 18 samt 5 
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De e-butiker med högst popularitet utgjordes av Nelly och H&M där hela 52% av de som 

handlar online respektive 47% angav just dessa butiker. Dock var det endast 3,5 % av 

Internetshopparna som angav Gina Tricot.  

I diagram 12 visas tydligt de sociala nätverkens samt bloggarnas stora del av konsumenternas 

liv. 69% av de tillfrågade svarade att de läste bloggar och hela 95% svarade att de har en 

facebookprofil. 

 

 

I diagram 13 redovisas även vilka kända bloggar respondenterna läser där Kenza var en 

storfavorit. Många av de tillfrågade läste även privata bloggar eller mindre, för oss okända 

bloggar som inte andra respondenter nämnde vilka blir synliga i spalten annan.   

 

 

4.2.2 Onlinemarknadsföring 

I diagram 14 visas tydligt att bloggar och sociala nätverk utgör stora modeinspirationskällor 

för de tillfrågade där även företagens egna hemsidor inspirerar många. Något som 

uppmärksammades ur kategorin annat var bilddelning på Internet som angavs av ett fåtal. 

Hela 46% av respondenterna angav att de gillar ett modeföretag på Facebook och 88% 
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svarade att de har besökt företagens hemsidor efter att ha sett ett inlägg på Facebook, där 66% 

gjorde detta regelbundet. Resultatet visar dock att endast 10% av de tillfrågade läser 

modetidningar på Internet varför modetidningar online inte visar sig vara en betydelsefull 

inspirationskälla för en stor grupp av respondenterna. Av de som läser modetidningar online 

angav 40% Elle och 25% Sofis mode som var de två tydligt populäraste tidningarna på 

Internet.  

 

 

I diagram 15 visas hur ofta de tillfrågade fönstershoppar på företags hemsidor där 1-3 gånger i 

veckan var det mest förekommande svaret. Även 75% angav att de någon gång efter att ha sett 

en modeannons på Internet gått in på företagets hemsida. Dock hade endast 61% angivit att de 

någon gång klickat på annonsen. Detta kan tyda på att det för många känns osäkert att klicka 

på en banner varför de hellre väljer att skriva in webbaddressen själva. Hela 57% ansåg att 

onlinemarknadsföring så som banners etcetera inte inspirerade till framtida köp. Diagram 16 

visar i vilken grad respondenterna anser onlinemarknadsföring för mode vara ett störande 

moment där en majoritet anser att det inte är speciellt störande. 

Diagram 14. Inspiration på Internet 

Diagram 16. Frekvens av fönstershopping online Diagram 15. Onlinemarknadsföring för modes irritationsuppfattning 
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Fråga 28: Hur gammal är du? * Fråga 24: Hur ofta besöker du en Gina Tricotbutik? (inkl. online) Crosstabulation 

Count 

 Fråga 24: Hur ofta besöker du en Gina Tricotbutik? (inkl. online) Total 

3-7 gånger i 

veckan 

1-2 gånger i 

veckan 

1 gång varannan 

vecka 

1 gång i 

månaden 

mer sällan 

Fråga 28: Hur gammal är du? 

15 år eller yngre 7 7 8 5 4 31 

16-20 år 5 8 13 9 5 40 

21-25 år 2 5 3 4 4 18 

26-30 år 2 3 2 5 1 13 

31-40 år 0 0 2 0 0 2 

Över 40 år 1 1 2 5 7 16 

Total 17 24 30 28 21 120 

 

4.2.3 Gina Tricot 

68% av de tillfrågade har besökt ginatricot.com och hela 72% känner till att de har en 

webbshop. Trots detta är det endast 1,5 % som angett hemsidan som en av de e-butiker de 

handlar från online. Vid frågan om hur ofta de besöker en Gina Tricotbutik, onlinebutik 

inkluderad var en gång varannan vecka det mest förekommande svaret med 25%. I tabell 4 

nedan visas även besöksfrekvensen på Gina Tricot samlat med åldern som visar att 22% av de 

som är 15 år eller yngre besöker Gina Tricot 3-7 gånger i veckan medan endast 6% av de över 

40 år besöker Gina Trcicot lika ofta. Genom att även titta på tabellens typvärden inom varje 

ålderskategori syns en tydlig skillnad på besöksfrekvensen där äldre över 40 år tenderar att 

besöka Gina Tricotbutiker mer sällan än de yngre. Detta stärks av att 88% av de tillfrågade ur 

målgruppen över 40 år angett att de går i affärer varannan vecka eller oftare.   

4.2.4 Övriga kommentarer 

Under intervjuerna har även övriga kommentarer uppmärksammats där flera respondenter 

spontant påpekat att de anser företaget ha dålig kvalitet samt att plaggen ser billiga ut. Andra 

kommentarer har varit att alla bär Gina Tricotkläder, att H&M känns bredare samt att det är 

väldigt ungt mode på Gina Tricot. Positiva kommentarer som uppmärksammats har varit att 

Gina Tricot har ett bra bassortiment, bra underkläder, roliga färger samt utgör en bra 

komplettering till H&M. Vi uppmärksammade även att mor och dotter var ett relativt vanligt 

förekommande par som passerade ut ur butik. Dock angav ingen av de tillfrågade mödrarna 

Gina Tricot som en av deras tre främsta butiker och flera menade att de inte handlar på 

företaget till sig själva utan endast till sina döttrar där både online samt fysisk butik angavs. 

Andra kommentarer som uppmärksammandes var även intresset för fotodelning online vilket 

vi dock inte hade tagit i beaktning vid utformandet av intervjuns formulär.  

4.3 Gruppintervjuer 

Den tredje empiriska insamlingsmetoden utgörs av gruppintervjuer. Totalt genomfördes två 

gruppintervjuer där den första gruppen representerar en yngre del av målgruppen medan den 

andra gruppen representerar en något äldre del av målgruppen. En betydligt äldre del av 

målgruppen valdes att inte djupare analyseras då de strukturerade intervjuerna på stan visat på 

ett lågt intresse för onlinemarknadsföring, bloggar och Internet överlag hos de äldre.  

Syftet med gruppintervjuerna var att på ett djupare plan kunna identifiera shoppingvanor och 

internetbeteende hos Gina Tricots målgrupp. Vidare information som önskades var 

inställningen till marknadsföring online samt attityder och åsikter gentemot Gina Tricot som 

fast-fashionföretag men även i förhållande till liknande företag. De två gruppintervjuernas 

Tabell 4. Crosstabulation fråga 28 samt fråga 24 
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sammansättning och samtal som följde framgår av resultatet nedan. Nedan visas en tabell över 

respondenternas ålder samt sysselsättning. 

Tabell 5. Gruppintervjuernas respondenter 

4.3.1 Gruppintervju 1 

Den första gruppintervjun bestod av sex tjejer i åldern 15-16 år. De är alla elever från samma 

klass i årskurs 9 på Nygårdsskolan i Askim, Göteborg. Den första frågan som togs upp var 

huruvida respondenterna ansåg att de var modeintresserade och alla vidhöll att så var fallet. 

Respondenterna angav att antal plagg inhandlas helt och hållet efter säsong och efter vad som 

behövs i garderoben. Samtliga i gruppen brukar besöka butiker i centrala Göteborg varje 

vecka till varannan vecka och favoriten toppas av H&M varför deras medverkande är av 

relevans för studien. Även det göteborgsbaserade modeföretaget Fiorucci var en favorit.  

4.3.1.1 Konsumentbeteende på Internet 

Alla tjejer berättar att de har Internet på sina mobiltelefoner, att de mer eller mindre är 

uppkopplade dygnet runt och att de använder Internet så fort de får en stund över. Det 

respondenterna gör allra helst online är att gå in på Facebook, läsa bloggar samt titta på 

kläder. Favoritsidorna för kläder angavs vara H&M och Nelly. Vidare berättade tjejerna att de 

besöker modeföretags hemsidor minst två gånger i veckan. 

Respondenterna angav att de sällan eller aldrig handlar kläder på Internet. De är rädda att 

plaggen ska sitta konstigt vilket gör att de mest tittar runt på Internet för att sedan köpa 

kläderna i fysiska butiker. De anser att bilder på kläder online sällan stämmer överens med 

verkligheten. Tjejerna angav att det var väldigt viktigt att rätt uppfattning skapades av 

produkten och belyste vikten av att ha tydliga bilder och andra hjälpmedel för att lyckas. 

Dock ansåg tjejerna att osäkerheten ändå är väldigt stor och de få gånger tjejerna har beställt 

kläder online har det blivit från H&M med blandade resultat som följd. Förutom det faktum 

att det inte går att prova kläder online fanns det en del andra aspekter som bidrog till att 

gruppen drog sig för att köpa kläder på Internet. Dels dolda kostnader så som frakt- och 

eventuella tullkostnader samt dels det faktum att de inte får kläderna direkt utan måste vänta. 

En fjärde aspekt är att gruppen anser att det är omständigt och jobbigt att returnera plagg som 

inte passar och att de då måste vänta ytterligare. Dock medgav dem att de har skickat tillbaka 

kläder till H&M och tyckte att det varit relativt lättvindigt och kom fram till att det främst 

känns svårare när det ska beställas och returneras till utlandet. Respondenterna lockades inte 

av den unikhet som Internet medför då de angav att de inte har behov av att hitta unika plagg 

som ingen annan bär. De menade att om ett plagg är snyggt spelar det ingen roll om andra har 

det också. Dock ansåg de Internets breda sortiment vara en stor fördel. När vi frågade om de 

brukar beställa andra produkter på Internet så som böcker etcetera svarade samtliga att så inte 

var fallet. Dock angav samtliga att de inte skulle känna lika hög osäkerhet gällande dessa 

produkter då det inte lika lätt kan bli fel som vid beställning av plagg. 

Alla respondenter angav att de läser bloggar regelbundet. Till favoriten hör Kenza samt 

vänners bloggar som är relativt små och okända utanför den närmaste bekantskapskretsen. De 

berättar att hos Kenza kan de finna klädinspiration och att bloggens styrka ligger i att hon 

10 respondenter 15-16 år 21-26 år Totalt

Student 60% 10% 70%

Heltid/deltidsarbetande 0% 30% 30%

Totalt 60% 40% 100%
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länkar mycket till företagens hemsidor och har en bra stil. Vidare ansåg de att det är en bra 

mix när bloggaren bjuder både på modeinspiration och privatliv. Tjejerna angav att de aldrig 

kommenterar på stora bloggares inlägg men att det händer att de ibland kommenterar på sina 

vänners bloggar. 

När det gäller tidigare erfarenheter angav samtliga respondenter att vänner har en stor 

påverkan på deras köp och att positiva samt negativa erfarenheter bland vänner alltid tas i 

beaktning. Dock brukar ingen av de medverkande aktivt söka efter främmande människors 

erfarenheter av specifika produkter då de nästan aldrig handlar online. När vi ställde frågan 

om de ansåg det viktigt att kunna ta del av andras erfarenheter på e-handelssidor angav de 

detta vara ett bra sätt att minska osäkerheten i köpet. De angav även att de gärna delar med sig 

och visar upp bra köp för sina vänner samt berättar om dåliga köp för att få ut sin frustration.   

När det kommer till Facebook instämmer alla vid frågan om de är medlemmar och nästan alla 

”gillar” något företag. Ett företag de flesta gillar är Fiorucci där samtliga angav att det är 

väldigt bra när de postar inlägg om vilka nyheter som har kommit till butiken och vad 

kläderna kostar. Dock brukar respondenterna inte kommentera eller gilla några av inläggen 

men har sett att andra gör det. Inte heller brukar de klicka sig vidare till företagets hemsida 

utan anser att företagets facebookprofil fungerar som en hemsida och att de hellre åker till en 

fysisk butik om de ser något de gillar för att titta, prova samt eventuellt handla. Kriterierna för 

en bra facebookprofil hos ett modeföretag är enligt respondenterna att det finns många bilder 

och att den uppdateras ofta. Att ha modekollage anser de vara inspirerande samt att det finns 

ett smidigt sätt att kommunicera med företaget. Det är viktigt att få svar på eventuella frågor 

snabbt. 

Andra källor till modeinspiration på Internet berättade tjejerna är bilddelningssajter så som 

We Heart It och Instagram som är speciellt framtagen för smartphones. De angav att 

Instagram är roligare än Facebook och att de följer både sina vänners samt företags Instagram.  

Trots det låga intresset för onlineshopping angav respondenterna att de alltid får hem H&M-

katalogen i brevlådan. De tycker att den är väldigt bra, bättre än att gå i butik och att de gärna 

ber sina föräldrar att beställa hem kläder via H&Ms postorder. De tycker att allt ser så fint ut i 

katalogerna, att det är fotat i vackra miljöer och att kläderna exponeras på ett bättre sätt 

jämfört med i butikerna där de hänger på en tråkig galge i en smutsig hörna. De tycker inte att 

det är förlegat jämfört med e-butiker och bryr sig inte att katalogen inte kan uppdateras på 

samma sätt utan berättade att det känns mer som en tradition.  

4.3.1.2 Onlinemarknadsföring 

En annan undersökande faktor var hur respondenterna ställde sig till marknadsföring online. 

Känslorna ändrades snabbt beroende på vilken form av marknadsföring som nämndes. 

Vanliga banners längst upp på till exempel bloggar lade respondenterna ingen större vikt vid. 

Faktum är att de hävdade att de knappt lade märke till dem och att de aldrig hade klickat på 

någon. De berättade att de har lärt sig att bara koncentrera sig på den redaktionella texten och 

bilderna. Däremot beskrev de rörliga banners eller banners som blockerade text och bild samt 

pop-upfönster som väldigt irriterande. En av tjejerna berättade att när hon läser bloggar på sin 

telefon zoomar hon in så pass mycket att bara den redaktionella texten syns för att på så sätt 

slippa all reklam. Dock tror respondenterna ändå att de undermedvetet lägger märke till och 

skapar en bild av varumärket som annonseras. 

Ingen i gruppen läser några modetidningar online, en anledning till detta är att ingen har tänkt 

på att de flesta papperstidningar faktiskt har onlineversioner som det går att ta del av. Vid 
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frågan om de prenumererar på nyhetsbrev från företag via mejl svarande alla ja. Dock är det 

ingen som läser dem då de angav nyhetsbrevsprenumerationen som ett misstag då de någon 

gång ”råkat” klicka i ett medgivande. Respondenterna berättade att de ser nyhetsbreven på 

deras mejl men slänger dem då de egentligen inte vill ha dem men att de inte orkar avsluta 

prenumerationen.    

När sökmotorer kom på tal var det Google som var det självklara valet för gruppen att söka 

information, både via vanlig sökning samt bildsökning. De berättade att Google är ett bra sätt 

att hitta modeinspiration. Respondenterna som ska ha en avslutningsbal i maj berättade att de 

just nu söker mycket efter balklänningar där bloggar som tipsar om snygga klänningar har 

visats i sökresultatet. Tjejerna angav att de känner till den reklam som visas vid 

googlesökningar och att de är medvetna om att den lägger sig högst upp i sökresultaten men 

anser att den oftast inte har någonting med deras sökning att göra. Gruppen ställde sig tvär till 

den typen av marknadsföring och klickade sällan på dessa resultat. Även reklamen som 

hamnar på sidan av sökresultaten ignorerades och respondenterna ansåg att den sorten var 

ännu mer missvisande och ofta verkade som billigare alternativ.  

När det gäller reklam på Facebook är det inget som gruppen uppmärksammat och samtliga 

angav att de tänker bort den. När det talades om att marknadsföringen på Facebook är riktad 

angav endast några få sig vara medvetna om detta. Samtliga kom senare fram till att det var 

lite läskigt att allt de gör registreras men ändå bra eftersom det betyder att annonser som 

faktiskt skulle kunna tänkas intressera dem exponeras.  

De flesta i gruppen har appar från olika modeföretag på sina smartphones. Vissa av apparna 

ligger oanvända på telefonen, andra har raderats. Dock berättade tjejerna att de gärna tittar på 

de filmer några av företagen lägger upp på sina appar då de inspirerar dem samt då de är 

roliga att titta på.  

Om respondenterna själva fick bestämma skulle de inte använda sig av banners för att 

marknadsföra ett modeföretag då de tycker att banners bara ignoreras. De skulle absolut inte 

välja pop-upfönster eller banners som svävar framför den redaktionella texten. Dessa 

associerar gruppen med virus och att det kan skada deras datorer. De berättar att de tycker att 

de kan se om en annons är seriös eller inte och att utseendet spelar en stor roll för att avgöra 

om företaget som marknadsförs är trovärdigt eller ej samt att det självklart är positivt om de 

känner igen företagen sen innan. Till exempel berättade de att när de ser H&M-banners känns 

det mer accepterat att de breder ut sig över webbläsaren än om det hade varit ett okänt företag. 

Även modeannonser ansågs vara mer acceptabelt än annonser för produkter de inte intresserar 

sig av. Det värsta de vet anger de vara när bloggare har vävt in reklam i sina texter och det 

endast räcker att muspekaren dras över texten för att ett pop-upfönster ska dyka upp, som 

enligt gruppen, är omöjliga att ta bort då de måste klicka ner hela webbläsaren. Om de fick 

välja marknadsföringskanal på Internet skulle de skicka kläder till stora erkända bloggare som 

kan marknadsföra plaggen genom att länka till hemsidorna samt tala positivt om deras köp. 

Slutligen hade ingen av respondenterna funderat kring de negativa aspekter 

onlinemarknadsföring kan frambringa.  

4.3.1.3 Gina Tricot 

När det gäller Gina Tricot så framgick det snabbt att tjejerna föredrar H&M. De anser att på 

H&M går det att hitta snygga kläder som inte jättedyra medan synen på Gina Tricot har 

försämrats. Respondenterna tyckte att många av Gina Tricots kläder är fula och att de känns 

mer massproducerade på det sättet att köpta plagg från Gina Tricot kommer alla att bära. 

Gruppen berättar att de tycker att kläderna är riktade till en yngre målgrupp än de själva, de 
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definierar målgruppen till 10-åringar och när vi berättar att Gina Tricots egna 

målgruppsdefinition är kvinnor i alla åldrar blev de väldigt förvånade och hävdade att deras 

mammor aldrig skulle handla där. En anledning till detta angavs vara att de tycker kläderna 

känns så färgglada, att det är så många färger vilket angavs ge en chock när de kliver in i 

butikerna.  

När det kommer till butikskoncept anser gruppen att både H&M och Gina Tricot känns röriga, 

kläderna hänger för tätt och att det är svårt att hitta. De fortsätter att berätta att speciellt Gina 

Tricotbutiken på Kungsgatan i Göteborg känns trång och det är svårt att ta sig fram. Oftast 

ligger det kläder på golvet och det är smutsigt. Butiken ger klaustrofobikänslor berättar de. 

Trots all negativ kritik besöker respondenterna ändå en Gina Tricotbutik då och då. De 

berättade att det händer att de handlar där och att det ändå finns vissa plagg de gillar. Oftast 

när de besöker Göteborgs centrum tar de ett ”varv” i en Gina Tricotbutik, ibland utan att 

egentligen titta vad butiken har att erbjuda, utan bara för att det har blivit ett måste, en vana. 

Gina Tricots aktuella marknadsföring tyckte gruppen är tråkig och inte speciellt inspirerande. 

Att det bara är någon blond tjej som dansar, uttryckte de sig. Vi informerade tjejerna om Gina 

Tricots upplägg där de minsta kvantiteterna endast hamnar i de största Gina Tricotbutikerna 

och att dessa butiker inte finns representerade i Göteborg men att alla plagg alltid hamnar på 

webben. Respondenterna talade då om att detta var ingenting de visste om och att det kunde 

bli en anledning att besöka Gina Tricots webbshop oftare dock ställde de sig lika avtagande 

till att beställa något från Internet som förr men berättade att fler besök på hemsidan kunde 

inspirera dem att hitta något som även finns i butikerna i Göteborg.       

4.3.2 Gruppintervju 2 

Den andra gruppintervjun genomfördes med fyra kvinnor i åldrarna 20-26 år där tre var 

heltidsarbetare och en var student. Samtliga medverkande är bosatta i Göteborg. De 

medverkande är samtliga aktiva klädshoppare då de alla beskrev att de gillar att köpa kläder 

och att deras klädintresse leder till att de går i butiker varje vecka. Vid frågan om vilka butiker 

de främst shoppar i var det två av respondenterna som angav Gina Tricot medan de resterande 

menade på att de prioriterar andra butiker först och besöker Gina Tricot i mån om tid. H&M 

var en storfavorit hos majoriteten och även andra modeföretag som Lindex, Bikbok och 

Monki nämndes. Samtliga medverkande kunde således kategoriseras in som fast-

fashionkunder där alla även har en relation till Gina Tricot varför deras internetvanor och 

åsikter var av intresse för studien. 

4.3.2.1 Konsumentbeteende på Internet 

Samtliga respondenter angav att de spenderar ca 2-4  timmar varje dag på Internet som inte är 

jobb- eller skolrelaterade. De huvudsakliga aktiviteterna angavs vara fönstershopping, 

bloggar, sociala nätverk samt informationssökning. Kvinnorna menade att fönstershopping 

ofta görs på spårvagnar, sent på kvällen samt andra tillfällen då tid finns över vilket de ansåg 

vara fördelaktigt med Internet. Tre av respondenterna är vana internetshoppare och brukar 

köpa något på Internet varje månad då de anser att det breda sortiment som Internet erbjuder 

skapar en unikhet och exklusivitet som inte går att erhålla i fysiska butiker. Den fjärde 

respondenten handlar dock mer sällan på Internet.  

Riskuppfattningen hos de medverkande är relativt låg när det kommer till onlineshopping då 

ingen av dem oroar sig för att få sitt kort kapat eller för att bli lurad. Dock är osäkerheten 

gällande produkten i fråga en stor riskfaktor som beaktas av samtliga, varför respondenterna 

väljer att handla i fysiska butiker när möjlighet finns. Riskuppfattningen hos den respondent 

som handlar väldigt sällan online var väldigt hög gällande produktens uppfattade attribut 



 - Resultat av den empiriska undersökningen - 

42 
 

varför hon väljer att endast handla kläder online som hon provat i butik. För att minska 

riskuppfattningen hos produkten anser samtliga att catwalks är ett utmärkt hjälpmedel då en 

möjlighet ges att få se plagget i rörelse. Även information om längd på modellen samt vilken 

storlek som bärs visade sig vara mycket uppskattat. Respondenterna angav att de ser väldigt 

kritiskt på företag som endast använder sig av dockor vid fotografering av plagg då de tycker 

att det skapar en stor osäkerhet. En annan fördel med modeller angavs även vara den 

inspiration som ges genom att visa en hel outfit. Den stora osäkerheten hos produkten var 

tydligt beskrivet av respondenterna gällande kläder. Kvinnorna angav dock att 

riskuppfattningen gällande böcker, elektronik och liknande produkter inte alls var lika hög då 

detta kändes säkrare att beställa online. Dessa produkter angavs även kräva prisjämförelser då 

det ofta skiljer sig markant mellan olika återförsäljare.     

Vid frågan om vilka företag gruppen handlar kläder från online nämnde endast en av 

respondenterna Gina Tricot. Resterande angav företag som Nelly, H&M, Topshop, Asos samt 

Tradera. Hälften av gruppen enades om att fönstershopping online är något som görs varje 

dag medan den andra hälften angav varannan vecka eller när de mottagit specifika nyhetsbrev. 

Alla instämde på att nyhetsmejlen har en stor effekt på deras fönstershoppande då de alltid 

blir väldigt nyfikna när nya kollektioner släpps. Dock ansåg gruppen att nyhetsmejlen inte får 

komma för ofta och att de måste innehålla relevant information som just nya kollektioner eller 

rabatter för att mejlen inte skall förbises. Alla instämde även på att det är just bilder på kläder 

som lockar då alla anser att det är ett bra sätt att inspireras på samt att få veta vad som finns i 

butik.  

Hälften av respondenterna angav att de läser bloggar där främst Kenza, Style by Kling, 

Columbine Smille samt bloggar från Elle utgjorde de angivna. Här är det återigen 

klädinspiration som lockar där bilderna är det som fokuseras mest på. Bilder från pressrum 

anser de vara extra roliga då dessa plagg ännu inte finns tillgängliga i butik. Kvinnorna 

berättade även att plagg som bloggare köper ofta inspirerar dem till köp och minskar 

riskuppfattningen då bloggaren fungerar som en bekräftelse på plaggets kvalité och utseende. 

Ingen av de medverkande brukar dock kommentera på bloggarna.  

Alla kvinnor angav att vänner har en stor inverkan på framtida köp då en rekommendation 

från en vän innebär en trygghet. Samtliga angav även att vänners negativa erfarenheter 

påverkar deras köpbeslut i väldigt stor utsträckning då tilliten till sina vänner är stor. Vid 

frågan hur de förhåller sig till främmande människors erfarenheter uppgav samtliga att de 

söker tidigare recensioner från okända människor på Internet gällande produkter där en större 

osäkerhet finns. När det gäller kläder var betydelsen hos de som är vana internetshoppare stor 

gällande kommentarer från tidigare konsumenter som ofta finns att tillgå på den webbsida 

som säljer produkten. De menade här att det är jättebra att direkt kunna läsa andras 

upplevelser och erfarenheter av produkten innan de själva genomför ett eventuellt köp. Detta 

för att se om produkten motsvarar de förväntningar som finns utifrån bilden men även för att 

få tips om storlekar och passform vilket gör att de kan få svar på oklarheter som annars hade 

kunnat hindra dem från att utföra köpet. Dock brukar de inte själva lämna omdömen och tips 

men pratar gärna med vänner när riktiga fynd har inhandlats. Även negativa erfarenheter delas 

med till vänner för att inte dessa ska göra samma misstag. Vid frågan om många 

produktkommentarer skapar en positivare bild av produkten i fråga sa respondenterna att så 

inte var fallet då de alltid läser kommentarerna och på så sätt lägger märke till både positiva 

samt negativa kommentarer. 
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När det kommer till tidningar på Internet är det främst nyhetstidningar gruppen läser då en 

majoritet föredrar att läsa traditionella modetidningar. Den respondent som aktivt läser 

modetidningar online angav Elle samt Chic med återigen modeinspiration som syfte.       

När sociala nätverk kom på tal angav samtliga respondenter att de har en aktiv facebookprofil 

där tre av respondenterna även ”gillat” modeföretag. Dock berättade kvinnorna att ingen 

kommenterat på de inlägg som företagen förmedlar trots att de uppmärksammat att många 

andra gjort detta. De påpekade även att de lagt märke till att många kommunicerar med 

företag via Facebook genom att ställa produkt- och sortimentsfrågor där företagen snabbt 

förmedlar svar tillbaka. Trots att de inte själva aktivt kommunicerar med företag anser ändå 

samtliga att det är ett jättebra tillvägagångssätt att interagera på om behov finns då det är 

smidigt samt skapar en personlig kontakt med företaget. En majoritet av de som ”gillat” 

modeföretag på Facebook ansåg även att inläggen som görs är av intresse och inspirerar till 

framtida köp. Ett företag som tas som exempel är det göteborgsbaserade modeföretaget 

Raglady som med sina inlägg även förmedlar nödvändig informations så som nyheter och 

priser vilket gjort att inläggen genererat besök till den fysiska butiken. Respondenterna ser 

även väldigt positivt på tävlingar via Facebook då det skapar ett engagemang. De som inte 

”gillat” något företag på Facebook angav att de valt detta då de inte vill utsättas för företagens 

reklam konstant.  

Respondenterna angav att Facebook ofta uppmärksammar dem om olika ryktesspridningar 

och specifika händelser gällande företag. Respondenterna angav bland annat att de sett vänner 

posta bilder på Gina Tricots smala skyltdockor där starka åsikter väckts hos många. De angav 

även H&M som ett exempel där de uppmärksammat den stora kritik som väckts mot företaget 

då ryktet spridit sig att de stulit en ung designers print till deras egna kollektion. En av 

respondenterna angav att hon hade hört att H&M i efterhand hade velat förhandla med 

designern i fråga. Samtliga respondenter trodde detta endast berodde på den stora negativa 

kritik företaget fått från kunder världen över genom Facebook.    

4.3.2.2 Onlinemarknadsföring 

När det gäller bannerannonsering på Internet ansåg gruppen att det är ett irriterande moment 

om det stör deras pågående aktivitet. Ett exempel här var reklam på bloggar där 

respondenterna angav att de blir väldigt irriterade när stora annonser dyker upp framför den 

text de vill läsa. När det gäller banners placerade i bakgrunden menade gruppen att de inte 

störde då de är lätta att ignorera när de inte skapar ett intresse. Kvinnorna medgav att 

modebanners med tilltalande kläder kan inspirera samt göra dem medvetna om vad som sker 

hos specifika modeföretag. Exempel här var banners från Nelly där respondenterna angav att 

de sett snygga klänningar som gjort att de gått in på företagets hemsida. Även banners från 

H&M utgjorde ett exempel där deras reklam om ”Conscious Collection” gjort dem medvetna 

om kollektionens existens. Samtliga respondenter enades om att marknadsföring för mode på 

Internet inte var påfrestande i jämförelse med annan marknadsföring online som exempelvis 

pokersidor. Vid frågan om kvinnorna associerar onlinemarknadsföring med negativa 

påverkningar var det ingen som gjorde detta.   

Vid informationssökning använder sig samtliga respondenter av Google men endast en av 

kvinnorna kunde uppge att hon lagt märke till den reklam som exponeras på webbsidan. Dock 

ansåg gruppen att de vid sökningar vet vilken slags information de är ute efter vilket gör att de 

lätt kan sålla bort obetydlig information som annonser. När en sökning dock sker på något 

mer ospecifikt eller främmande för respondenterna angav de samtidigt att de lätt av misstag 

kan råka klicka på annonser. Samtliga medverkande sa även att de använt sig av Google i 

modesyfte men då endast för att hitta återförsäljare till specifika klädmärken. Respondenterna 
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påpekade att de vid detta tillfälle även kunnat dra nytta av den reklam som finns på Google då 

det underlättat deras sökning. När det gäller attityder kring reklam på Facebook känner en 

majoritet av gruppen att det inte är ett störande moment medan en respondent angav att hon 

aktivt klickar bort reklamannonser då hon anser de vara irriterande. Dock kan ingen av 

respondenterna påminna sig om att de har klickat på annonserna på Facebook.  

Appar gillar samtliga deltagare då det är ett sätt att ta del av företagens kollektioner samt få 

tillgång till eventuella rabattkuponger. Dock påpekade respondenterna att ett stort intresse 

måste finnas för företaget för att en app ska bli nedladdad på telefonen. Samtliga respondenter 

var även överens om att You Tube inte utgjorde någon som helst inspirationskälla till mode.   

4.3.2.3 Gina Tricot   

När det kommer till Gina Tricot besöker samtliga respondenter företagets butiker varannan 

vecka. Samtliga respondenter angav även i början av intervjun att de går i affärer varje vecka 

varför frågan ställdes hur det kommer sig att de inte besöker Gina Tricot lika ofta. Här angav 

kvinnorna att de anser att butikerna förmedlar en stressad upplevelse där hög musik, starkt 

ljus, mycket folk och en stökig miljö gör att det omöjligt att bara lugnt strosa runt. Just den 

stökiga miljön belystes som en extra betydelsefull aspekt då detta var den främsta anledningen 

hos en majoritet av respondenterna att de inte besökte butikerna oftare. En annan respondent 

menade att Gina Tricot bortprioriterades då hon ändå oftast bara tog varvet in för att sedan 

direkt gå ut då hon väldigt sällan hittar något hon vill köpa. En av de två respondenter som var 

väldigt positiv till Gina Tricot ansåg dock det starka ljuset som något tilltalande då det gjorde 

butiken lättöverskådlig och lättare att hitta plagg. Hälften av respondenterna angav även att de 

anser butikerna vara bra sorterade på det sätt att alla plaggens färger hänger på samma ställe 

vilket skapar en överskådlighet över vilka varianter som finns. Samtliga respondenter angav 

dock att de förknippar Gina Tricot med massproduktion och mainstream och menar på att ett 

plagg från företaget ofta produceras i väldigt stora kvantiteter där en majoritet av 

konsumenterna består av tjejer i väldigt unga åldrar.    

Vid en diskussion om företagets webbshop visade det sig att samtliga varit inne på hemsidan 

men att det endast skett vid något enstaka tillfälle. En fråga som ställdes var om 

respondenterna hade varit inne på hemsidan oftare om de visste att webbutiken erbjuder 

produkter som inte butiker i Göteborg gör, det vill säga om de visste att webbutiken erbjuder 

en högre exklusivitet samt ett bredare utbud på nyheter. Denna fråga fångade kvinnornas 

uppmärksamhet då detta var helt främmande information och samtliga blev genast mer 

positiva och angav att det absolut hade ökat intresset för hemsidan. De menade här att den 

främsta anledningen till att Gina Tricot som webbutik inte lockar är på grund av att deras 

kläder finns att tillgå i butiker på stan varför det endast är av intresse att handla online när de 

hittat något som är slut i butik.  

Eftersom exklusivitet är något respondenterna värdesätter högt och Gina Tricot som företag 

för dem förknippas med massproduktion har inte företagets hemsida varit något som lockat. 

Vidare angav respondenterna att de tycker det är viktigt att veta vilka produkter som görs i få 

kvantiteter och valde här att skapa en liknelse med H&M och deras underkollektion Trend. 

Gruppen menar här på att dem som kunder lockas extra av exklusiviteten och att det är just 

detta de anser att H&M har i jämförelse med Gina Tricot. Genom att H&M kategoriserar in 

deras underkollektioner vet respondenterna vart i butiken de kan nå deras önskade produkter. 

Respondenterna menade även att H&M tillverkar plagg där det inte syns vart de är köpta 

medan Gina Tricot ofta gör små detaljer för att visa plaggets härkomst vilket inte uppskattas.                
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Vidare ställdes frågan om de tror att stämpeln massproduktion som de anser att Gina Tricot 

har gör att de förlorar något segment av ålderspann. Här ansåg samtliga respondenter att de 

trodde så var fallet då de drog relationer till sig själva samt till deras mammor. De menade på 

att yngre tjejer i tonåren inte bryr sig om att många äger samma kläder medan unikhet är en 

viktigare aspekt vid äldre åldrar. En respondent förklarade även att hennes mamma inte skulle 

gå in på Gina Tricot för att hon automatiskt tänker att det inte är något för henne. Detta då hon 

förknippar företaget med kläder för tonåringar även om det faktiskt kan finnas många 

basplagg som kan vara av intresse för hennes smak. Respondenterna förklarade att de trodde 

att Gina Tricot fått en sådan stark tonårsstämpel för att de inte använder sig av olika 

underkollektioner med labels för olika åldersgrupper och klädkategorier. ”Det känns mer som 

att allt hänger blandat” ”Om det är så att butiken är uppdelad så har inte jag märkt det” sade 

två av de medverkande. Dock ansåg de alla att den nya sportkollektionen samt 

jeansavdelningen är väldigt tydligt placerade i butiken vilket var positivt. 

Vid en diskussion om företagets kvalité ansåg en majoritet av respondenterna att de höll 

samma kvalité som övriga lågpriskedjor med undantag från en respondent som ansåg att 

H&M höll bättre kvalité än Gina Tricot. Dock tyckte samtliga att många plagg från Gina 

Tricot ser väldigt billiga ut men konstaterade samtidigt att de plaggen var lätta att förbise.    

4.4 Intervju- Nelly 

Den sista empiriska insamlingsmetoden utgörs av en kortfattad strukturerad mejlintervju med 

Kim Lennartsson, professionell marknadskoordinator på modeföretaget Nelly. Intervjun 

genomfördes i syfte att få en inblick i hur ett väletablerat e-handelsföretag som Nelly 

marknadsför sig samt för att få en experts synvinkel på onlinemarknadsföringens betydelse i 

modebranschen. Nelly erbjuder varumärken för män, kvinnor och barn där kvinnor utgör 80% 

av fördelningen. Målgruppens genomsnittsålder är beräknad till 29 år och företaget har valt att 

lägga störst fokus på onlinemarknadsföring då deras försäljningskanal endast inbegriper 

Internet.    

4.4.1 Onlinemarknadsföring 

Enligt Lennartsson använder sig Nelly av många egna kanaler så som webbsidan, nyhetsbrev, 

Facebook och Nelly TV för att nå ut till deras kunder. Även bannerannonsering, sökmotors 

optimering, sökmotors annonsering, re-targeting samt dynamisk re-targeting där möjligheten 

att visa mycket riktade och relevanta annonser förekommer. Lennartsson menar på att de två 

viktigaste aspekterna vid val av hemsidor som marknadsföringskanal är sidans 

överensstämmelse med målgruppen samt nivån av trafik som hemsidan genererar. 

Lennartsson anger att företaget själva riktar in sig på modesajter samt bloggar där trafiken är 

hög och belyser vikten av modeföretags närvaro i olika modesammanhang på Internet. 

Lennartsson anser sociala nätverk, bloggar samt sökmotorer vara de viktigaste 

marknadsföringskanalerna på Internet följt av annonsering på hemsidor. Sist anges 

företagsappar som hon anser har minst betydelse av de nämnda. Vid val av sökord på 

sökmotorer anser hon det viktigt att länka till rätt landningssidor, att utesluta irrelevanta 

sökord samt att det ska finnas ett bra och tydligt budskap som uppdateras kontinuerligt. 

Lennartsson belyser betydelsen i att göra det så lätt för kunden som möjligt på Internet och 

menar på att bannerannonsering ökar effekten av bekvämlighet då det endast kräver ett klick 

för att ta sig vidare medan traditionell reklam kräver att kunden memorerar företagsnamn tills 

nästa tillfälle på Internet. Hon menar även att onlinemarknadsföring handlar om att känna sin 

kund och veta vad kunden vill ha. Genom att veta vem kunden är kan marknadsföringen 

anpassas efter produkt lämpad för olika kunder samt olika tidpunkter. Även anpassning efter 
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kundens beteende belyses då hon menar på att facebookinlägg har större effekt på en del av 

målgruppen medan ett sms kan ha större inverkan på en annan. Lennartsson menar även att 

val av marknadsföringsmetod på Internet samt vad som är effektivast står i relation till typ av 

bolag och vilka produkter som erbjuds. Hon menar således att det inte finns något simpelt 

recept på val av marknadsföringsmetoder. 

4.5 Sammanfattning av empiriskt resultat 

En sammanfattande kartläggning av de empiriska resultat som införskaffats visar att sociala 

nätverk och bloggar utgör två starka marknadsföringskanaler på Internet. De bloggar som 

överlag var populärast var Kenza, Style by Kling, Blondinbella samt Kissie. För att finna 

modeinspiration online vände sig respondenterna främst till olika bloggar men även 

modeföretagens hemsidor, sociala nätverk och nyhetsbrev i form av mejl. En väldigt hög 

procent av respondenterna hade Internet på sina mobiltelefoner dock visade det sig att mobila 

appar inte var någon större källa till modeinspiration hos en majoritet av respondenterna på 

stan samt på Internet. Dock ansåg respondenterna från gruppintervjuerna att appar kan vara 

underhållande samt inspirerande vid filmklipp men att ett stort intresse för företaget måste 

finnas. Intresset för att läsa modetidningar online var även det relativt svalt men för de som 

läste modetidningar hörde Elle och Sofis mode till favoriterna. Viktigt för onlineshopparna är 

att kunna få en tydlig bild av produkten för att undvika osäkerhet i modell och passform. 

Motivet till att shoppa kläder online utgörs främst av det breda utbud Internet erbjuder där 

andra kläder kan hittas som inte finns att tillgå i fysiska butiker.    

Ett missnöje mot Gina Tricots butiker och sortiment kunde hittas bland de många som inte är 

hängivna Gina Tricotkunder där röriga butiker och dålig kvalitet på plaggen var de åsikter 

som var starkast. Andra menade även att de kände att kläderna riktade sig till en yngre 

målgrupp, att företaget representerar massproducerade kläder i större utsträckning än andra 

fast-fashionföretag samt att det var svårt att hitta något som tilltalade dem.    
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5. Analys 

I kapitlet analyseras det empiriska datamaterial som erhållits genom att sammankoppla 

empiri med teori utifrån den teoretiska referensramen. En analys av empirin kommer även 

utföras genom att jämföra de olika undersökningarna emellan för att se huruvida skillnader i 

resultaten förekommer samt på vilket sätt.  

5.1 Indelning av målgruppens urval 

Enligt Soopramanien och Robertson (2007) kan konsumenter på Internet indelas i köpare, 

browsers samt ickeköpare och på så sätt kategoriseras utefter deras köpintentioner online samt 

utefter deras eventuella anammande av onlineshopping. I tabellen nedan visas tydligt 

respondenternas indelning i de tre empiriska undersökningsmetoderna. Av respondenterna på 

stan tillhörde 58% av de 120 tillfrågade kategorin köpare då de angett att de handlar kläder 

online medan 38,5% utgör kategorin browsers då deras köpbeteende på Internet endast består 

av informationssökning. 3,5% av respondenterna tillhörde kategorin ickeköpare då de varken 

handlar kläder på Internet eller letar produktinformation på företagens hemsidor. Genom att 

kategorisera in respondenterna i gruppintervjuerna på samma sätt blir kategorin köpare och 

browsers lika stora då de utgör 50% vardera. Av webbenkätens respondenter utgör 54% av de 

181 respondenterna kategorin köpare samt övriga kategorin browsers då de samtliga angett att 

de använder företags hemsidor för att undersöka produktutbudet. Genom att använda 

Soopramaniens och Robertssons (2007) konsumentindelning blir det tydligt hur långt 

målgruppens urval kommit i ett eventuellt anammande av onlineshopping. 

Tabell 6. Konsumentindelning av samtliga respondenter 

 

Här finns således stor potential för ginatricot.com att generera kunder då 168 respondenter av 

301 (56%) idag handlar kläder online. Dock är det 25% av de som handlar online och hela 

32% av det totala målgruppsurvalet som aldrig besökt ginatricot.com. Eftersom 129 

respondenter totalt från de båda målgruppsundersökningarna på 301 personer (43%) kan 

kategoriseras som browsers finns även stor potential att generera besök till företagets 

hemsida.  

5.1.1 Urvalets relation till Gina Tricot 

För att utreda hur stor del av den undersökta målgruppen som anammat Gina Tricots e-handel 

samt för att få en tydlig bild över urvalets relation till Gina Tricot har följande modell i figur 1 

nedan framtagits. Här visas tydligt att den första kategorin inbegripande de respondenter som 

handlar på ginatricot.com utgör en väldigt liten del av det totala urvalet där samtliga även är 

hängivna Gina Tricot kunder i fysisk butik. Den andra kategorin tillhörande de respondenter 

som angett Gina Tricot som en av deras främsta butiker men som inte handlar på Gina Tricot 

online utgörs av 39% av de totala 311 respondenterna. Här finns det stora möjligheter till 

utökning av onlinegruppen då denna del av urvalet redan har starka positiva attityder till 

företaget. Den största och tredje kategorin av det undersökta målgruppsurvalet utgörs av fast-

fashionkunder som handlar på Gina Tricot men som inte angett Gina Tricot som en av deras 

Konsumentindelning Köpare Browsers Ickeköpare

Strukturerade Intervjuer på stan (120 personer) 58% 38,5% 3,5%

Webbenkät                                           (181 personer) 54% 46% 0%

Gruppintervjuer                                   (10 personer) 50% 50% 0%
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främsta butiker. Av resultatet att döma besöker denna grupp Gina Tricot mer sällan än den 

hängivna gruppen. Då majoriteten av gruppintervjurespondenterna tillhörde den tredje 

kategorin ses även här stor potential till ett utökande av onlinegruppen då många av de 

negativa aspekter som här angavs i Gina Tricots butiker kan undvikas online. Även de 

faktorer respondenterna ansåg saknas hos företaget så som exklusiviteten i plaggen kan 

tillfredsställas online varför potential finns till att kunna skapa ytterligare en cirkel och 

kategori som endast utgörs av hängivna onlinekunder. Den sista, fjärde kategorin utgörs av 

konsumenter som inte alls handlar på företaget av olika skäl men som ändå utgör en del av 

målgruppen då de alla är kvinnor och fast-fashionkunder. Dock är denna kategori längst ifrån 

ett anammande av ginatricot.com samt svårast att locka till sig då de har starka negativa 

associationer till företaget.          

Figur 1. Indelning av målgruppens urval (De tre empiriska undersökningarna sammanslagna) 

 
 

5.2 Olika faktorers påverkan på onlineshopping  

Enligt Soopramanien och Robertson (2007) utgör det skillnader mellan landsbygd och städer 

gällande anammandet av onlineshopping då konsumenter påverkas av faktorer så som 

butikstillgänglighet. För att undersöka huruvida empirin kan styrka denna teori har 

respondenternas angivna kommuner kategoriserats in utefter stad samt glesbygdskommun i 

enlighet med Nationalencyklopedins definition på stad (se metodkapitlet). Det empiriska 

resultatet från de strukturerade intervjuerna på stan visar att 86% av de som bor i en 

glesbygdskommun handlar online medan endast 57% av respondenterna bosatta i städer 

handlar på Internet. Webbenkätens resultat visade att 63% av de respondenter bosatta i 

glesbygdskommuner handlar online i jämförelse med 53% av respondenterna bosatta i städer. 

Det empiriska resultatet styrker således den beskrivna teorin. Då samtliga respondenter i 

gruppintervjuerna är bosatta i Göteborg kunde inte en jämförelse respondenterna emellan 

göras. Dock är de respondenter bosatta i glesbygdskommuner i de två andra undersökningarna 

högt underrepresenterade vilket kan ge ett snedvridet resultat.     
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Enligt Soopramanien och Robertson (2007) samt Dennis et al. (2009) har högre inkomst en 

direkt påverkan på onlineshopping då det ökar sannolikheten att shoppa online. Då 

respondenturvalet har kategoriserats in i de två huvudgripande kategorierna student samt 

arbetande kan en jämförelse kategorierna emellan göras. Dock hittas ingen skillnad av ett 

onlineanammande mellan arbetande och studenter varken på webbenkäten eller på de 

strukturerade intervjuerna på stan då lika stor del av grupperna angett att de handlar på 

Internet. Vid en vidare analys av onlineshoppingfrekvensen hos respondenterna på stan inom 

de båda grupperna hittades inte heller någon skillnad då fördelningen var väldigt jämn. Dock 

såg fördelningen en aning annorlunda ut på webbenkäten där 14% av de arbetande handlar 

kläder online varje månad medan endast 9% av de studerande handlar lika ofta. Dock är 

skillnaden så pass liten att ingen vidare analys kan göras utifrån resultatet. Genom att endast 

titta på typvärdet inom de strukturerade intervjuerna på stan kan dock en skillnad uttydas då 

varannan månad var det alternativ med flest respondenter hos studenterna med hela 19% av 

svaren. Typvärdet hos de arbetande utgjordes dock av mer sällan än varje halvår som 15% av 

respondenterna angett. Dock kan ingen motsatt teori till den tidigare forskningen hävdas då 

webbenkäten inte fick samma resultat. Denna teori har valts att inte undersökas gällande 

gruppintervjuerna då 60% av de medverkande är under 18 år vilket gör att de inte kan handla 

online på egen hand.     

Konsumenter med tidigare erfarenheter av onlineshopping är enligt Dennis et al. (2009) samt 

Jayawardhena, Wright och Dennis (2007) mer riskbenägna och villiga att shoppa på Internet 

igen. Detta kan jämföras med de respondenter från gruppintervjuerna som endast handlat 

någon enstaka gång på Internet då de ansåg riskbenägenheten hos produkten vara mycket 

högre än hos dem som regelbundet handlar online. Osäkerheten i om produkten stämmer 

överens med bilder, storlekar, passform etcetera var således större hos de som inte 

regelbundet handlar kläder på Internet. Omar, Bathgate och Nwankwo (2011) menar på att 

den uppfattade risken hos konsumenten kan avgöra huruvida onlineshopping anammas eller ej 

vilket vidare styrks i det insamlade empiriska materialet då den höga riskuppfattningen främst 

låg hos konsumenter som väljer att inte handla online.  

Dock kände denna grupp av respondenter ingen otrygghet gentemot säkerheten att handla 

online vilket innebär att riskuppfattningen som hindrar konsumenter från att köpa kläder på 

Internet ligger främst hos produkten. Denna riskuppfattning menar Almousa (2011) existerar 

då kläder utgör en produktkategori som konsumenter fysiskt vill kunna utvärdera. Almousa 

(2011) menar att det är den stora osäkerheten på huruvida den uppfattade produkten kommer 

att motsvara konsumentens förväntningar som skapar riskuppfattningen vilket tydligt stöds av 

den empiriska undersökningen i båda gruppintervjuerna. De medverkande belyste även 

betydelsen av catwalks samt andra virtuella hjälpmedel vilket även Park, Stoel och Lennon 

(2008) menar är ett bra sätt för konsumenter att skapa en bättre nivå av produktinformation 

online, mer lik den som erhålls i fysisk butik. Således hittas inget som stödjer Soopramaniens 

och Robertsons (2007) teori om att riskfaktorer med utlämning av kreditkortsuppgifter samt 

personuppgifter fortfarande utgör ett stort hinder för e-handeln i vår studie om Gina Tricots 

svenska målgrupp.  

Kläder som är en höginvolverad produkt och som innebär en högre riskuppfattning (Kwon & 

Lennon 2009) stämmer dock in på vårt urval av målgruppen då andra produkter som 

elektronik och böcker kändes mindre riskfyllt hos samtliga medverkande. Detta stöds även av 

Almousa (2011) som beskriver att attityden till klädköp på Internet är mindre positiv än till 

andra produkter som exempelvis böcker. De respondenter ur gruppintervjuerna som inte 

handlar regelbundet online angav även att när de väl handlar är det från välkända företag vars 

produkter är slut i butik eller som de har stort förtroende för. Detta är i enlighet med studier 
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från Soopramanien och Robertson (2007) samt Kwon och Lennon (2009) som menar på att 

välkända och etablerade varumärken utgör en lägre riskuppfattning. 

Enligt Ofunye et al. (2008) genererar enkelhet i en e-butik tillit hos konsumenten där 

enkelheten inbegrips av att kunna navigera och hitta produkter samt produktinformation. 

Även Taylor och England (2006) menar att enkelhet är av stor relevans för att inte förhindra 

köp online. Lennartsson, marknadskoordinator på Nelly belyser även hon betydelsen i att göra 

det så lätt för kunden som möjligt på Internet. Av respondenterna från webbenkäten är det 

endast 10% som köper kläder online varje månad medan hela 78% fönstershoppar online 

minst lika ofta. Liknande resultat visas hos respondenterna på stan där endast 11% genomför 

klädköp online varje månad eller oftare medan hela 80% fönstershoppar online minst en gång 

i månaden. Respondenterna från den första gruppintervjun handlar aldrig eller väldigt sällan 

kläder online men de besöker modeföretagens hemsidor minst två dagar i veckan. 

Respondenterna från den andra gruppintervjun besöker även de webbutiker ofta, upp till så 

mycket som varje dag men genomför endast klädköp online en gång i månaden eller mer 

sällan. Resultatet visar således att av de tillfällen respondenterna fönstershoppar online är det 

få gånger shoppingen genererar i ett faktiskt köp. Det finns således ett problem att få 

konsumenter att genomföra köp på Internet som av teorin att döma kan bero på webbsidans 

funktion då enkelhet är en viktig faktor gällande genererandet av köp online. Även den 

tidigare beskrivna riskuppfattningen kan vara en orsakande faktor då även denna faktor 

påverkar onlineköp (Omar, Bathgate & Nwankwo 2011). 

5.3 Beslutsprocessen online  

Thirumalai och Sinha (2011) beskriver konsumenters beslutsprocess på Internet där en 

identifiering av ett behov inbegriper första steget följt av utvärdering av produktalternativ och 

val av leverantör vilket leder fram till det slutliga köpet. Denna process kunde inte identifieras 

hos gruppintervjurespondenterna då de på Internet oftast identifierar ett behov först efter att 

de blivit exponerade av ett klädesplagg de fattat tycke för, genom exempelvis en blogg. 

Behovet fanns således inte innan de såg plagget varför utvärdering av alternativ inte inbegrips 

i beslutsprocessen. När de hittat ett plagg de vill ha från en blogg, en hemsida eller liknande 

finns plagget oftast endast att tillgå hos ett specifikt företag vilket gör att steget val av 

leverantör elimineras. Detta på grund av att respondenterna är klassificerade som fast-

fashionkunder vilket gör att de inte fokuserar på märkeskläder som utgör den typ av plagg 

som kan finnas att tillgå i olika e-butiker.  

5.4 Motiv till onlineshopping 

Enligt Jayawardhena, Wright & Dennis (2007) samt Dennis et al. (2009) utgör bekvämlighet 

tillsammans med priskänslighet de främsta motiven till onlineshopping. Då respondenterna i 

gruppintervjuerna inte angav bekvämlighet som ett motiv till deras onlineköp kan denna teori 

inte styrkas i empirin. Dock angav kvinnorna i fråga att tillgängligheten av e-butiker med 

möjligheten att kunna fönstershoppa dygnet runt skapar en större bekvämlighet då det går att 

anpassa shoppingen efter olika tidsbehov vilket även gör att de fönstershoppar oftare. Dock 

angav den yngre gruppen att Internet inte skapar bekvämlighet gällande själva köpet utan 

snarare tvärt om då de anser det vara krångligt att returnera produkter samt krävande att 

behöva vänta på leverans. Denna information styrker således endast att bekvämlighet utgör en 

positiv aspekt gällande Internet som försäljningskanal i syfte att inspirera men inte att det 

skulle vara en betydelsefull motiverande effekt gällande faktiska köp online. På så sätt kan 

den empiriska undersökningen heller ej bekräfta att de som shoppar online tenderar att se 

Internets bekvämlighetsfördelar (Soopramanien & Robertson 2007) då varken kategorin 

köpare eller browsers ansåg att bekvämlighet var ett motiv till onlineshopping. Dock visas det 
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tydligt att kategorin browsers ser de tidigare angivna nackdelarna som gör köpet mindre 

bekvämt som en större betydande faktor än kategorin köparna. En annan faktor att ta i 

beaktande är att alla kvinnor i fråga angav att de är klädintresserade och tycker om att shoppa 

i enlighet med Dennis med fleras (2009) teori som visar att just kvinnor tenderar att se 

shopping som något underhållande.  

Även priskänslighet utgjorde en mindre motivation till onlineshopping hos våra respondenter 

då kläder som valt ämne oftast inte skiljer sig prismässigt mellan online- och offlinebutiker. 

Priskänslighet gällande kläder fick delvis en motsatt effekt hos våra yngsta respondenter då de 

förknippade onlineshopping av kläder med något kostsamt då fraktavgifter samt eventuella 

tull- och returavgifter tillkommer vilket undviks i fysiska butiker. Dock fick prismotivering en 

större betydelse inom andra produktkategorier där skillnader mellan fysisk och virtuell butik 

kan vara markant vilket styrker den beskrivna teorin på en generell nivå. Då utländska e-

handelsföretag inom modebranschen diskuterades nämndes dock prismotiv som något 

betydelsefullt då butiker som Topshop erbjuder lägre priser online än i Sverige vilket visar på 

att prismotivering kan utgöra en viktig faktor i modebranschen de få tillfällen priset skiljer sig 

åt. 

Kinney, Ridgway & Monroe (2009) diskuterar även det breda utbud samt möjligheten att 

skapa en unikhet som ytterligare motiv till onlineköp. Detta visade sig vara viktiga faktorer 

hos våra gruppintervjurespondenter och utgjorde de främsta motiven till onlineköp då ett 

bredare sortiment innebar en möjlighet till unika plagg som ingen annan har. Aspekten 

unikhet var dock inget de yngre ansåg vara en motiverande faktor för onlineköp då de inte 

ansåg unikhet vara något viktigt eller något de strävar efter vilket även de äldre 

gruppintervjurespondenterna menade var obetydligt vid lägre åldrar.            

5.5 Betydelsen av interaktion på Internet 

Att vänners erfarenheter enligt Doyle (2007) har störs påverkan på köpbeslut kan bekräftas i 

våra gruppintervjuer där respondenterna ansåg vänners kommentarer och åsikter vara en 

viktig beslutsgrund. Här diskuterades även faktorn tillit som är ett viktigt begrepp inom e-

handel (Dennis et al. 2009; Hsu & Tsou 2011; Omar, Bathgate & Nwankwo 2011) och var 

den aspekt respondenterna belyste mest vid vikten av vänners tidigare erfarenheter. De 

medverkande angav även att de brukar använda Internet och främmande människors 

upplevelser som informationskälla vid mer osäkra köp och bekräftar således även betydelsen 

av andra människors åsikter och kommentarer vid ett köpbeslut (Soares, Pinho & Nobre 

2011).  

Graden av uppfattad tillfredställelse hos kunden påverkar motivationen att dela med sig av 

sina erfarenheter där extrema fall nöjdhet eller missnöjdhet ökar motivet (Chen, Fay & Wang 

2011). Våra respondenter i gruppintervjuerna anger att de inte brukar kommentera eller dela 

med sina erfarenheter online varför denna teori var omöjlig att analysera i ett 

onlinebeteendesyfte. Dock angav kvinnorna att dessa faktorer främjar WOM inom 

vänskapskretsen då de gärna delar med sig av köp som uppfattats som riktiga kap samt varnar 

vänner vid negativa erfarenheter vilket ändå påvisar teorins betydelse offline.  

Möjligheten av att kunna interagera på Internet belyses av Dennis et al. (2009) då Internets 

miljö inte erbjuder fysisk kontakt med företaget i form av butiksbiträden. Författarna 

beskriver att interaktiviteten med företag skapar attityder vilket formar den tillit som finns för 

företaget (Dennis et al. 2009). Ingen av gruppintervjurespondenterna angav dock att de aktivt 

brukar kommunicera med företag men påvisade ändå betydelsen av dess möjlighet. De 

menade att de sett många andra kommunicera med företag online där snabba svar erhållits 
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vilket har skapat positiva attityder gentemot företaget hos respondenterna. De menade även att 

interaktionen är bra då det skapar en personlig relation till företaget. Bland respondenterna på 

stan var det hela 46% som aktivt gillat ett företag på Facebook och likaså 51% av 

respondenterna på webben, vilket visar att stora delar av målgruppsurvalet värdesätter 

interaktivitet med företag. Denna tvåvägskommunikation är enligt Lipsman et al. (2012) en av 

de fördelar Facebook erhåller. Interaktiviteten har vidare lett till en tillit för företag då hela 

82% av de båda undersökningarna inspireras av företagens inlägg och klickar sig vidare till 

hemsidan. Även marknadskoordinatorn Lennartsson anser att Facebook utgör en av de 

viktigaste marknadsföringskanalerna på Internet. Detta i relation till teorin innebär att den 

personliga relationen som värderades av respondenterna som inte erhålls online i e-butikerna 

knyts an med interaktionens betydelse för konsumenten samt dess skapande av positiva 

attityder (Dennis et al. 2009).          

Bloggares stora inverkan på konsumenter i förköpsprocessen innebär en stor fördel för många 

företag då det är främst här ett intresse skapas (Chian & Hsieh 2011). De empiriska 

undersökningarna visar tydligt på detta då en majoritet av respondenterna på stan angav att de 

läser bloggar och 52% av samtliga tillfrågade angav att de hittar modeinspiration på bloggar. 

Även på webbenkäten har bloggar visat sig vara ett viktigt fenomen då en majoritet angav att 

de läser bloggar och där hela 47,5% av de tillfrågade angav bloggar som en modeinspiration 

på Internet. I våra gruppintervjuer angav 8 av 10 att de läser bloggar där modeinspiration var 

det främsta syftet. De menade att bloggare påverkade deras framtida köp enormt då de ofta 

hittar inspiration och nya produkter de vill köpa, vilket styrker teorin om bloggares påverkan i 

förköpsprocessen (Chian & Hsieh 2011). Enligt Lennartsson, marknadskoordinator på Nelly 

är bloggar en av de viktigaste marknadsföringskanalerna på Internet vilket även det påvisar 

den beskrivna teorin.  

Underhållning, informationssökning samt nästkommande trender som utgör tre av de 

huvudgripande anledningarna till varför behov av bloggar finns (Chian & Hsieh 2011) angavs 

även vara stora motiv för bloggläsning hos respondenterna i gruppintervjuerna. Tidigare 

erfarenheter utgör en viktig påverkande faktor på köpintentioner (Doyle 2007) och även 

bloggares erfarenheter har tydligt visats sig ha en påverkan på studiens respondenter. De 

menar att en tillit finns till den som bloggar då denna person representerar sitt eget varumärke 

som kan ta stor skada om det skulle utnyttjas felaktigt varför deras erfarenheter känns 

pålitliga. Denna tillit skapas således beroende på bloggarens uppfattade profil och rykte som 

även belyses av Chian och Hsieh (2011) som menar att bloggarens profil och status spelar en 

avgörande roll i den övertygelse som bloggen skapar. De yngre gruppintervjurespondenterna 

förklarade att de använder bloggar för att hitta alternativa klänningar till deras kommande bal 

då det är ett bra och enkelt sätt att bli medveten om bra alternativ. Även den andra gruppen 

talade om bloggar som ett bra och enkelt sätt att bli medveten om vad som finns i butik samt 

om kommande trender. Detta kan knytas an till den teori beskriven av Chian och Hsieh (2011) 

om att bloggar kan bidra till högre informationseffektivitet samt lägre psykisk kostnad för 

konsumenten. 

Soares, Pinho och Nobre (2011) menar att det är viktigt för företag att skapa ett forum där 

konsumenter kan dela produkterfarenheter emellan. Detta ansåg gruppintervjurespondenterna 

vara väldigt viktigt inom ett köpövervägande då otydlig information och osäkerheter kunde 

förtydligas av andra kunder som redan sett och provat produkten. Detta skapade även positiva 

associationer till e-butiken ifråga. Interaktiviteten på webbsidan skapar således en positiv 

attityd som skapar en tillit till webbsidan som Denis et al. (2009) beskriver interaktivitetens 

betydelse för skapandet av tillit. De respondenter som shoppar på Internet regelbundet angav 

främst företag som Nelly och Asos vilka erbjuder just detta samt tydliga produktbilder med 
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modeller tillsammans med möjligheten att se en catwalk. Detta förenklar deras köpprocess då 

oklarheter i passform, storlek etcetera blir mer tydligt. Chian och Hsieh (2011) menar även att 

antal kommentarer på en produkt kan öka köpintentionen hos konsumenter då det associeras 

som något positivt där många kunder varit nöjda. Dock angav respondenterna i den andra 

gruppintervjun att antalet kommentarer inte nödvändigtvis ökar uppfattningen av produktens 

popularitet då de ofta läser alla kommentar och på så sätt uppmärksammar eventuella negativa 

erfarenheter.  

5.6 Konsumenters makt på internet 

Kerr et al. (2012) beskriver relationen mellan konsument och marknadsförare på Internet som 

ett förhållande där makten främst innehas av konsumenten. Detta då konsumenter till större 

utsträckning kan välja den information och reklam som exponeras online i jämförelse med 

traditionell media. Samtliga gruppintervjurespondenter angav att nyhetsmejl var ett bra sätt att 

utnyttja denna makt genom att endast få information från företag där ett stort intresse finns 

samt då nyhetsbrev vars prenumeration ångrats lätt kan slängas. Även information via 

Facebook angav de medverkande att de påverkar då några valt att inte gilla företag på 

Facebook då de inte vill se företagens inlägg konstant. Andra har tvärtom aktivt valt att gilla 

specifika företag för att på så sätt regelbundet få tillgång till information och reklam som 

företagen publicerar. På så sätt kan konsumentens makt även nyttjas av företagen då de får 

tillfälle att gratis publicera information i reklamsyfte (Kerr et al. 2012). En respondent angav 

även att hon valt att aktivt klicka bort specifika reklambanners på Facebook vilket återigen 

påvisar den stora makt konsumenterna innehar online. Störande annonser på bloggar angavs 

undvikas enkelt genom att zooma in den redaktionella texten och genom att klicka bort 

eventuella pop-upfönster. Även de hemsidor respondenterna regelbundet besöker utgör en 

marknadskanal men baseras på ett intresse hos respondenterna som således aktivt har valt att 

ta del av informationen. Makten utnyttjas således enligt Kerr et al. (2012) efter konsumentens 

egna behov där de själva väljer vilken information de exponeras för.  

De sociala nätverken skapar även en möjlighet till stor informationsspridning genom WOM-

effekten vilket möjliggjort konsumentförhandlingar med företag på grund av dess stora 

mediaeffekt (Soares, Pinho & Nobre 2011). Detta uppmärksammades av de äldre 

gruppintervjurespondenterna då de angav att Facebook förmedlat företagsskandaler inom 

modebranschen hos både Gina Tricot samt H&M under de senaste månaderna. Först talade 

respondenterna om den uppmärksamhet och de starka reaktioner som Gina Tricots smala 

skyltdockor skapat vilket är ett tydligt exempel på hur negativa åsikter lätt kan spridas genom 

WOM på Facebook (Soares, Pinho & Nobre 2011). Det andra exemplet respondenterna angav 

var H&M, då företaget anklagades för att ha stulit en ung designers print till deras egna 

kollektion. Enligt respondenterna var detta något som väckt stor kritik och uppmärksamhet 

hos världens H&M-kunder där företaget senare möjliggjorde en förhandling med designern i 

fråga. Detta trodde respondenterna att företaget inte hade valt att göra om det inte fått den 

stora geografiskt spridda uppmärksamhet, tack vare Facebook. Detta påvisar den stora makt 

som skapas hos konsumenter genom sociala nätverk (Soares, Pinho & Nobre 2011).    

5.7 Skapandet av attityder gentemot onlinemarknadsföring  

Enligt Wang och Sun (2012) finns det en rad olika faktorer som påverkar konsumenters 

attityder gentemot onlinemarknadsföring. Konsumenter som anser onlinemarknadsföring vara 

informativ tenderar att ha positiva attityder gentemot onlinemarknadsföring (Wang & Sun 

2012). I den empiriska undersökningen på Internet ställdes därför frågan till vilken grad 

respondenten ansåg modeannonser på Internet vara informativa samt till vilken grad 

onlinemarknadsföring för mode skapar en irritation. Av de som ansåg modeannonser vara 
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informativa angav hela 69% att de inte ansåg onlinemarknadsföring för mode vara irriterande. 

Av de som ansåg att onlinemarknadsföring för mode vara ett irriterande moment på Internet 

svarade endast 19% att marknadsföringen även ansågs vara informativ. På så sätt styrker det 

empiriska resultatet den nämnda teorin.  

Wang och Sun (2012) beskriver även underhållning som en påverkande faktor där de som 

anser onlinemarknadsföring vara underhållande tenderar att ha en positiv attityd gentemot 

onlinemarknadsföring. I det empiriska resultatet på Internet påvisas även denna teori då hela 

76% av de respondenter som anser att modeannonser förhöjer surfupplevelsen inte anser 

onlinemarknadsföring för mode vara ett irriterande moment. Av de som anser 

onlinemarknadsföring för mode vara irriterande var det endast 2% som ansåg det 

underhållande. I webbenkätens resultat kunde även tydliga skillnader urskiljas mellan 

onlinemarknadsföring för mode samt generell onlinemarknadsföring då den förstnämnda inte 

skapade lika hög irritation hos respondenterna. Då en majoritet på 86% av respondenterna 

från webbenkäten angett att de har ett modeintresse överensstämmer detta med teorin i fråga 

och förklarar varför onlinemarknadsföring för mode anses vara mer acceptabelt.  

Av webbenkätens respondenter angav 100 personer att de var positivt inställda till 

onlinemarknadsföring för mode där 85 respondenter även angav att de var modeintresserade. 

De strukturerade intervjuerna på stan visade även att av de 81 personer som var positivt 

inställda till onlinemarknadsföring av mode, har 67 av dem även angett ett modeintresse. 

Således styrker även dessa empiriska resultat den beskrivna teorin. Respondenterna i 

gruppintervjuerna angav att de ansåg onlinemarknadsföring för mode vara betydligt mer 

acceptabelt än annan marknadsföring. Då samtliga respondenter angivit att de är väldigt 

intresserade av kläder styrker även gruppintervjuerna denna teori.  

Wang och Sun (2010) beskriver konsumenter med positiva attityder gentemot 

onlinemarknadsföring vara mer benägna att klicka på banners. Vid en jämförelse av 

respondenterna på stan angående vilka som klickar på modeannonser kontra vilka som ser 

onlinemarknadsföring som ett störande moment klickar 73% av de som är positivt inställda 

till marknadsföring på Internet på banners. Av de med en negativ inställning till 

onlinemarknadsföring var det endast 36% som klickar på banners. Skolungdomarna från 

första gruppintervjun hade en väldigt negativ attityd gentemot banners och klickade aldrig på 

dessa medan respondenterna från den andra gruppintervjun överlag var mer positiva och 

klickade på modebanners när de såg något som inspirerade dem. Med denna empiriska 

information kan således teorin hävdas stämma.  

5.8 Onlinemarknadsföringens påverkan på köpintentioner 

Vidare diskuterar Wang och Sun (2012) att attityden mot onlinemarknadsföring påverkar 

köpintentionen online där en positiv attityd förknippas med hög köpintention. Resultatet av 

den empiriska undersökningen på stan med strukturerade intervjuer stödjer detta då 76% av de 

som handlar online inte anser onlinemarknadsföring vara störande vilket visar på en positiv 

attityd. Av de som inte handlar på Internet ansåg 78% att onlinemarknadsföring är ett störande 

moment. Dock stödjer webbenkätens resultat ej teorin lika starkt då endast 54% av de som 

handlar online ansåg att onlinemarknadsföring inte är ett störande moment och då endast 40% 

av de som inte handlar på Internet anser marknadsföringen vara irriterande. De båda 

gruppintervjuerna bestod sammanlagt av 7 respondenter som var mer negativt inställda till 

onlinemarknadsföring samt tre personer som var mer positiv inställda. Av de 7 respondenter 

som ansåg onlinemarknadsföring mest vara irriterande handlade endast en online och då 

väldigt sällan i jämförelse med övriga. De andra tre som var mer positivt inställda handlar alla 

tre regelbundet online varför även denna empiriska underökning stöds av teorin. När det 
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gäller andra faktorers påverkan på attityder gentemot onlinemarknadsföring där skapandet av 

materialism och onödiga behov samt bidragandet till ekonomisk välfärd var det ingen av 

gruppintervjurespondenterna som tidigare reflekterat över detta varför ingen jämförelse teori 

och empiri emellan kan göras. 

Köpintentionen online påverkas även av attityden gentemot den specifika e-butiken där en 

högre köpintention skapas vid positiva attityder gällande de faktorer konsumenten värdesätter 

högst (Wang & Sun 2012). I den empiriska undersökningen bestående av gruppintervjuer 

värdesattes exponeringen av produkten högst och spelade en betydande roll för samtliga 

respondenter. Detta då osäkerheten i produktens utseende, passform etcetera var det som hos 

dem främst hämmade köp på Internet. Genom att exponera produkterna tydligt med hjälp av 

modeller, catwalks, inspirerande bilder, forum för kommentarer etcetera skulle således 

konsumenters köpintentioner på Internet kunna främjas.         

5.9 Onlinemarknadsföring med en pushstrategi 

Enligt McCoy et al. (2007) anses pushinriktad marknadsföring såsom banners vara ineffektivt 

och meningslöst. Av respondenterna från de strukturerade intervjuerna på stan hade dock 61% 

någon gång klickat på en modebanner. Fler respondenter, nämligen 75% hade även sett en 

modebanner och blivit nyfikna, men istället för att klicka på annonsen valt att skriva in 

adressen manuellt. Av respondenterna från webbenkäten var det 79% som angav att de hade 

besökt företagets hemsida efter att ha sett en modebanner och 34% hade besökt varumärkets 

fysiska butik. De medverkande i den andra gruppintervjun uppgav att de vanligtvis inte 

klickar på banners men att det händer emellanåt om det är ett välkänt modeföretag vars 

annons inspirerar dem. Av resultatet att döma är banners således inte ineffektiva och 

meningslösa då konsumenter trots allt klickar på banners och då stora modeföretag som Nelly 

använder sig av banners för att marknadsföra sig online. Detta tyder på att det empiriska 

resultatet inte styrker den beskrivna teorin.  

Respondenterna från gruppintervjuerna angav även att de trodde de undermedvetet registrerar 

banners om det är produkter som tilltalar dem. Dock väljer ett högre antal att besöka 

hemsidan utan att klicka på själva annonsen eller att bara klicka när det är kända företag som 

marknadsförs vilket gör att den uppfattade effekten annonsen medför inte motsvarar den 

verkliga. Att respondenterna från de strukturerade intervjuerna på stan hellre väljer att 

manuellt gå in på företagens hemsidor kan bero på den osäkerhet banners medför vilket 

överensstämmer med Diffley et al. (2011) samt Truongs och Simmons (2010) teorier om det 

potentiella virushot konsumenter känner inför banners. Skolungdomarna från gruppintervjun 

berättade att de aldrig klickar på några banners och helst ignorerar dem då de är rädda för just 

virus vilket styrkes Troungs och Simmons (2010) teori.  

Enligt Jansen, Sobel och Zhang (2011) är sökmotorer och sökordsannonsering ett sätt att öka 

trafiken till företags hemsidor samt minska konsumentens tidskostnad. Jansen, Sobel och 

Zhang (2011) menar även att annonseringarna stärker företagens varumärkesprofil samt att 

hälften av alla onlineköp föregås av nätsökningar vilket gör sökmotorer hårt trafikerade. 34% 

respektive 22% av respondenterna från webbenkäten och intervjuerna på stan har uppgett 

informationssökning som en av deras tre främsta sysslor på Internet vilket överensstämmer 

med att sökmotorer genererar mycket trafik. Respondenterna från gruppintervjuerna angavs 

använda endast Google vid informationssökning och tyckte att det var ett bra sätt att hitta 

produkter. De angavs även använda Google för att hitta specifika återförsäljare och angav att 

sökordsannonserna ibland kan underlätta deras sökning. Lennartsson från Nelly menar att 

sökordsannonser med en tydlig strategi där relevanta sökord och rätt landningsplatser med ett 

tydligt budskap används, gör sökmotorer till en av de viktigaste marknadsföringskanalerna 
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som finns att tillgå på Internet. Denna empiriska information stärker således teorin och 

påvisar att sökmotorer är ett bra och viktigt marknadsföringsverktyg för att öka trafiken till 

företags webbsidor (Jansen, Sobel & Zhang 2011). 

Diffley et al. (2011) menar även att de annonser som finns på sociala nätverk så som 

Facebook ofta smälter in och ignoreras. Respondenterna från gruppintervjuerna stärker denna 

teori då nio av tio berättar att de inte störs av dessa annonser då de knappt lägger märke till 

dem och har vidare aldrig klickat på dem. 

Ett sätt för banners att framställas på ett mer positivt och informativt sätt är enligt Ying, 

Korneliussen och Grönhaug (2009) att de ska överensstämma med det redaktionella innehållet 

på webbsidorna. Genom att annonsera på de webbsidor där konsumenter förväntar sig att den 

typ av produkt ska finnas ökas reklamvärdet och minskas irritationen. Enligt Kim Lennartsson 

jobbar Nelly på samma sätt, hon säger att förutom att webbsidan ska dra trafik är det viktigt 

att annonserna stämmer överens med webbsidans innehåll vilket stärker teorin. Även den 

första gruppintervjun ansåg att modebanners var något bra att ha på modesidor då det finns ett 

intresse för ämnet i fråga hos besökarna.  

Truong och Simmons (2010) betonar irritationen konsumenter känner när de får oönskade 

mejl i form av spam från företag då de känner en rädsla att konsumentdata har samlats in utan 

deras samtycke. Morimoto och Macias (2009) har en liknande teori där oönskade mejl 

resulterar i undvikande handlingar samt en känsla av frihetsberövande. De yngre 

medverkande från gruppintervjuerna prenumererar på nyhetsbrev men bryr sig aldrig om att 

läsa dem utan raderar dem direkt. De finner inget intresse i mejlen utan blir mest irriterade att 

de någon gång har klickat i ett godkännande men nu inte orkar avsluta prenumerationen. Detta 

stärker teorin i den mån att Morimoto och Macias (2009) även definierar samtyckta 

nyhetsbrev som spam så fort konsumenten uppfattar mejlen som oönskade. Vid önskvärda 

mejl angav dock gruppintervjurespondenterna att de inspirerar. 

Enligt Yings, Korneliussens och Grönhaugs (2009) reaktionsteori uppfattas marknadsföring 

som begränsar konsumenten i det egentliga syftet som frihetsberövande vilket kan skapa 

negativa reaktioner. McCoy et al. (2008) pekar på samma sak genom teorin att intrång kan 

mätas genom hur mycket en annons distraherar internetanvändarens egentliga avsikter. 

Samtliga gruppintervjurespondenter angav att de känner stor irritation när de av misstag drar 

musen över en annons som förstoras och täcker hela webbläsaren. De är då omöjliga att ta 

bort och respondenterna måste klicka ner webbläsaren helt och hållet. Med denna empiriska 

information kan teorin om att marknadsföring som inkräktar på det egentliga handlandet möts 

av negativa reaktioner och irritation styrkas.   

5.10 Pullstrategiska marknadsföringskanaler 

Truong och Simmons (2009) menar att användningen av en pullstrategi för att nå ut till rätt 

målgrupp på ett effektivt sätt är mer accepterat av konsumenterna än en pushstrategisk 

marknadsföring såsom banners, pop-upfönster och spam. Att den pushstrategiska 

marknadsföringen bemöttes med negativitet kunde ses från resultaten från båda 

gruppintervjuerna. De medverkande var negativa till banners och pop-upfönster när de 

inkräktade på deras faktiska handlingar samt att nyhetsbrev som inte var av intresse 

ignorerades och slängdes bort. Vidare påvisas det att pushstrategisk marknadsföring inte är 

lika accepterat som pullstrategisk marknadsföring då 82% av respondenterna från 

webbenkäten inte inspireras av banners och då 57% av de medverkande från de strukturerade 

intervjuerna på stan angav samma svar. Däremot var det 82% av de respondenter på stan och 

de från webbenkäten som gillar ett eller flera modeföretag på Facebook som blir inspirerade 
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av företagens inlägg och går vidare till deras hemsida. De medverkande från 

gruppintervjuerna sade sig också gilla företagens inlägg på Facebook. De ansåg det vara bra 

när bilder på nya produkter lades upp och att det finns en möjlighet att kontakta företagen på 

ett lättvindigt sätt. På så sätt överensstämmer det empiriska resultatet med teorin då 

pullstrategisk marknadsföring är mer accepterat och skapar en mer positiv inställning hos 

konsumenterna. 

Kwons och Sungs (2011) teori om att även Twitter är en bra marknadskanal för 

tvåvägskommunikation då allt sker i realtid och på en individuell nivå har inte fått någon 

vidare medhåll från studiens respondenter. Som en källa till modeinspiration var det ingen av 

respondenterna på stan som angav Twitter som ett alternativ och endast 3% av respondenterna 

på webben angav Twitter. När det talades om sociala nätverk och bloggar i de båda 

gruppintervjuerna var det ingen av respondenterna som pratade om Twitter. Intervjun med 

Martinsson på Nelly bekräftade även att detta inte var något företaget främst använde sig av i 

deras marknadsföring. De fyra empiriska undersökningarna visar således på att det finns 

starkare kanaler för Gina Tricot att använda för att nå sin målgrupp.  

Truong och Simmons (2007) angav även You Tube vara en stor källa till information på 

Internet. Detta kunde dock inte påvisas i de någon av de empiriska undersökningarna då 

endast 3% av respondenterna på webben samt på stan angivit You Tube som en 

inspirationskälla. Vidare talade ingen av gruppintervjurespondenterna om You Tube som 

modeinspiration och de äldre menade även att ingen av dem skulle gå in där för att inspireras. 

Lennartsson, marknadskoordinator på Nelly angav inte You Tube vara en av de viktigaste 

marknadskanalerna på Internet. De empiriska undersökningarna stödjer således inte teorin. 

Enligt teorin av Bellman et al. (2011) har mobila varumärkesappar både en positiv 

övertygelseeffekt samt ökar varumärkesintresset. Respondenterna från gruppintervjuerna har 

alla någon app från modeföretag och de tycker att det är ett bra sätt att få ta del av nyheter, se 

på bilder och filmklipp samt få eventuella rabatter. De påpekar dock att de måste ha ett stort 

intresse av företagen redan innan appen laddas ner på telefonen. Resultatet från webbenkäten 

visar att det är 6% som har valt appar som en av källorna till modeinspiration och på stan var 

resultatet något svalare med endast 1%. Lennartsson från Nelly anser att appar är en bra 

marknadsföringskanal att verka på men menar att det finns starkare mer effektiva kanaler. 

Teorin kan således stärkas till den grad att en varumärkesapp är en god källa till ett ökat 

varumärkesintresse när den väl laddas ner men kräver ett tidigt starkt engagemang från 

konsumenten för att detta ska ske samt för att appen ska få en effekt. 

5.11 Butiker och sortiment 

Teorin av Kwon och Lennon (2009) belyser aspekten att missnöje inom en försäljningskanal 

även kan påverka en annan kanal negativt. En kund som inte gillar ett företags fysiska butik 

kan således även skapa negativa känslor för webbutiken. Resultatet från webbenkäten visar att 

24% av de som endast handlar på Gina Tricot en gång i månaden eller mer sällan anser att 

butikerna är för röriga. Även 42%% angav att de har svårt att hitta något ur sortimentet de 

gillar och hela 23% angav att kläderna inte tilltalar dem alls. Respondenterna från den första 

gruppintervjun tycker att butikerna är röriga, smutsiga och att det är svårt att navigera då allt 

hänger så tätt. Från den andra gruppintervjun nämnde respondenterna att de ansåg butikerna 

stressframkallande med hög musik, stökig miljö samt svårt att hitta något de gillar då det 

kläderna inte känns sorterade utefter stil. Denna empiriska information tillsammans med 

teorin kan tyda på att ginatricot.com förlorar de många kunder som har svårt att hitta plagg i 

butik på grund av den stökiga miljön samt de som har svårt att veta vart plaggen finns. Denna 

kundgrupp handlar heller i dagsläget inte online. Från webbenkäten och på stan har endast 5% 
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respektive 3% angett gintricot.com som en av deras främsta e-butiker att handla från och i 

gruppintervjuerna är det bara 1 av 10 som någon gång handlat på ginatricot.com. Vidare är 

samtliga av de som shoppar online hängivna Gina Tricotkunder vilket styrker den beskrivna 

teorin då de negativa associationerna till den fysiska butiken har påverkat onlinebutiken 

negativt. Detta då ingen av de som angivit anledningar som ”röriga butiker” samt ”svårt att 

hitta något jag gillar” faktiskt handlar på företagets webbshop där dessa aspekter kan 

undvikas.   

Enligt Mantrala et al. (2009) är det även av stor vikt för butiker att erbjuda ett välbalanserat 

produktsortiment till kunden för att inte förlora försäljning där ett djup i de olika kategorierna 

skall finnas där alla storlekar representeras. Av 137 respondenter från webbenkäten är det 

23% som angett att de inte tilltalas alls av företagets sortiment samt 8% som inte hittar rätt 

storlek när de besöker Gina Tricot. En majoritet av respondenterna från båda 

gruppintervjuerna angav att de ofta hade svårt att hitta kläder de gillar vilket kan bero på 

produktsortimentet. Även kvalitén på sortimentet kritiserades i webbenkäten då hela 38% av 

samtliga respondenter inte besökte Gina Tricot oftare på grund av dålig kvalité. Andra 

produktsortimentskommentarer var även bristen på mammakläder samt att produkterna 

kändes riktade mot ungdomar. Den sistnämnda har flertalet respondenter angivit i samtliga 

undersökningsmetoder. Samtliga undersökningsmetoder har även angivit massproduktion och 

mainstream som en negativ aspekt angående Gina Tricots produktsortiment där unika kläder 

inte är något som företaget förknippas med. Dessa aspekter i relation till teorin gör att Gina 

Tricot kan tappa värdefull försäljning då deras produktsortiment inte motsvarar stora delar av 

målgruppurvalets förväntningar.  

Dessa två teorier kan tillsammans förklara varför så många som 76% av respondenterna från 

webbenkäten väljer att besöka Gina Tricot endast en gång i månaden eller mer sällan.    
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5.12 Översikt av analysarbetet 

I tabell 7 har några av de viktigaste analyserna sammanfattats för att ge en helhetssyn över 

vilka teorier de empiriska undersökningarna kan styrka. I de fall där teorin inte undersökts 

anges not available (N/A).   

 

 

Teori Webbenkät

Strukturerade 

intervjuer på stan Gruppintervju 1 Gruppintervju 2

Intervju

 Nelly

Teorretisk 

referensram

Riskuppfattningen stor gällande

betalning och kredituppgifter på Internet N/A N/A Nej Nej N/A Ja

Kläder som höginvolverad produkt 

innebär högre riskuppfattning N/A N/A Ja Ja N/A Ja

Sökmotorer utgör en viktig marknadsföringskanal Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Större utbud stort motiv till onlineshopping N/A N/A Ja Ja N/A Ja

Interaktion med företag viktigt online Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Viktigt för företag att skapa ett forum där

konsumenter kan dela produkterfarenheter 

emellan. N/A N/A Ja Ja N/A Ja

Bloggar har stor påverkan i förköpsprocessen Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Andra personers erfarenheter

påverkar  köpprocessen Ja Ja Ja Ja N/A Ja

Bloggarens profil och status spelar en avgörande

 roll i den övertygelse som bloggen skapar. N/A N/A Ja Ja N/A Ja

Positiva attityder gentemot onlinemarknadsföring

 innebär en högre tendens att klicka på annonser Ja N/A Ja Ja N/A Ja

Positiva attityder gentemot onlinemarknadsföring

påverkar köpintentionerna online Delvis Ja Ja Ja N/A Ja

Underhållande marknadsföring skapar positiva 

attityder gentemot marknadsföringen Ja Ja Ja Ja N/A Ja

Attityder gentemot den specifika

 e-butiken gällande de faktorer konsumenten 

värdesätter högst påverkar köpbeteendet N/A N/A Ja Ja N/A Ja

Pushinriktad marknadsföring är ineffektiv Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Twitter en bra marknadsföringskanal Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Marknadsföring som stör användaren

 i sin process uppfattas som mer irriterande N/A N/A Ja Ja N/A Ja

Annonser på webbsidor där konsumenten förväntar 

sig den ökar reklamvärdet och minskar irritationen N/A N/A Ja N/A Ja Ja

Missnöje i en försäljningskanal kan

påverka en anna kanal negativt Delvis Ja Ja Ja N/A Ja

Ett välbalanserat produktsortiment

 krävs för att inte förlora försäljning Ja Delvis Ja Ja N/A Ja

Tabell 7. Sammanfattande analys 
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6. Slutsatser 

I kapitlet presenteras de slutsatser som framkommit ur studiens analys för att svara på 

studiens huvudgripande problemformuleringar samt syfte. Slutsatserna har i kapitlet 

rangordnats där de presenteras utefter de empiriska undersökningarnas bekräftelse på den 

beskrivna teorin för att tydligt urskilja starka slutsatser från svaga. Då samtliga teorier inte 

har testats i alla de empiriska undersökningarna kan en slutsats dock anses vara svag på 

grund av outforskad information och inte på grund av motsägelser i de empiriska resultaten. 

För att förtydliga dessa skillnader se tabell 7.   

I uppsatsens arbete har ett urval av Gina Tricots målgrupps internet- och shoppingvanor 

studerats för att se hur företaget kan generera fler besök till e-butiken genom marknadsföring 

online. Studien visar påtagligt att marknadsföring på Internet genom pullstrategi är mer 

accepterat hos målgruppsurvalet. Samtliga empiriska undersökningar har även tydligt påvisat 

den stora marknadsföringseffekt som bloggare har på målgruppsurvalet där Kenza, Style by 

Kling, Blondinbella samt Kissie visat sig vara stora då deras erfarenheter är viktiga i ett 

köpövervägande. Genom att låta dessa specifika bloggare uppvisa nyheter kan stor effekt 

erhållas då målgruppsurvalet tydligt har visat tillit till bloggarna i fråga samtidigt som de 

påverkar urvalet stort i köpprocessen varför detta utgör en väldigt stark slutsats.  

Möjligheten att kunna interagera samt kommunicera med företag online via Facebook har 

även visat sig vara av betydelse i samtliga undersökningar där en stark slutsats kunnat dras. I 

gruppintervjuerna kunde det även konstateras att kunden inte endast förväntar sig 

modeinspiration på sitt nyhetsflöde utan även en aktiv relation där kommunikation med 

företaget inbegriper svar på de frågor och kommentarer som ställts. Den aktiva delen kan även 

till fördel innehålla tävlingar samt andra möjligheter att få konsumenten att delta.  

Vidare har sökmotorer visat sig ha stor effekt i samtliga undersökningar då Google enligt 

gruppintervjurespondenterna används frekvent vid informationssökningar varför främst 

sökmotorsoptimering visat sig ha en positiv effekt. Sökordsannonsering har vidare fått en 

svagare respons i studien men visar ändå på en betydande marknadsföringsmetod då det i 

många fall underlättar sökningen.  

Genom att kategorisera in målgruppsurvalet efter deras shoppingvanor på Internet kunde vi 

urskilja att över hälften av de tillfrågade respondenterna redan köper kläder online samt att en 

övergripande majoritet av övriga ställer sig positivt till att handla kläder på Internet. Genom 

att även dela in urvalet efter typ av Gina Tricotkund kunde fyra olika kategorier urskiljas i 

enlighet med figur 1, s.48. Indelningen visade att samtliga som handlar på ginatricot.com även 

angett Gina Tricot som en av deras främsta butiker. Vårt urval visar således att e-butiken 

endast lockat till sig hängivna Gina Tricotkunder med en viktig slutsats att övriga kategorier 

gått förlorade vilket kan styrkas utifrån alla tre empiriska undersökningsmetoder. En fjärdedel 

av de som handlar online samt en tredjedel av det totala målgruppsurvalet har aldrig besökt 

företagets hemsida vilket kan tyda på att Gina Tricot inte lyckats uppmärksamma målgruppen 

om webbshoppens existens. Dock angav hela 73% av samtliga respondenter att de känner till 

företagets webbshop vilket tydligt visar att den största orsaken inte ligger i ovetskapen om 

företagets e-butik. 

En stark slutsats i studien är även att banners är ett bra sätt för modeföretaget att 

marknadsföra sig online utan att skapa irritation hos användaren då underhållande 

marknadsföring skapar positiva attityder vilket modeannonser tydligt påvisat. Detta då 
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respondenterna på webben samt i gruppintervjuerna visade sig vara mer positiva gentemot 

modeannonser än generell onlinemarknadsföring vilket kan förklaras av deras modeintresse. 

Även respondenterna på stan med ett modeintresse visade låg irritation mot 

onlinemarknadsföring för mode vilket ytterligare stärker slutsatsen. De empiriska 

undersökningarna tillsammans med teorin belyser just vikten av att marknadsföringen måste 

generera positiva attityder då detta även påverkar köpintentionerna online.  Underhållning 

som i samtliga empiriska undersökningar visat sig vara en viktig faktor för skapandet av 

positiva attityder utgör därför en stark slutsats.  

En annan slutsats om banners är även att de är effektiva vilket tydligt har påvisats i 

webbenkätens resultat där de visat sig påverka användaren på olika sätt. Den effekt banners 

ger kan dock inte rättvist mätas genom enbart klickfrekvens då tre av fyra i de strukturerade 

intervjuerna på stan samt en majoritet av gruppintervjurespondenterna väljer att skriva in 

webbaddressen manuellt istället för att klicka. Slutsatsen visar således att banners har en 

effekt på målgruppsurvalet även om de många gånger också ignoreras. Marknadsföring som 

stör användaren i sin pågående aktivitet visade sig dock skapa en hög irritation hos samtliga 

gruppintervjurespondenter, vilket uppmärksammats på främst bloggar, med en slutsats att det 

är en mer riskfylld marknadsföringsstrategi.  

Vidare visar studiens webbenkät, gruppintervjuer samt övriga kommentarer på stan att Gina 

Tricot hos flertalet konsumenter skapat associationer om massproduktion samt stökiga 

butiker. Slutsatsen att företagets image och associationer inverkar e-butikens utveckling då 

missnöje i en försäljningskanal påverkar andra försäljningskanaler negativt visas tydligt i 

samtliga empiriska undersökningar då inga konsumenter med dessa associationer idag handlar 

på Gina Tricot online.       

Marknadskanaler som i studien visade på svagare effekter i samtliga empiriska 

undersökningar trots den motsatta teorin var Twitter samt modetidningar online då de endast 

utgjorde en del av väldigt få respondenters internetvanor. Även You Tube fick ett svagt 

resultat i samtliga empiriska undersökningar och respondenterna i den andra gruppintervjun 

menade att de aldrig aktivt går in på You Tube för att inspireras. Slutsatsen är således att det 

finns starkare och mer effektiva kanaler för Gina Tricot att marknadsföra sig på.    

Även huruvida positiva attityder skapas till marknadsföring som anses vara informativ har 

studerats med ett svagare resultat där endast en empirisk undersökning finns som stöd. 

Positiva attityder som påverkar köpintentionerna visades även påverka tendensen att klicka på 

annonser i teorin, webbenkäten samt gruppintervjuerna. Slutsatsen att skapa marknadsföring 

som genererar positiva attityder hos konsumenten är därför av stor vikt.   

Den empiriska undersökningen har tillsammans med teorin även påvisat vikten av att minska 

produktens riskuppfattning på Internet då kläder utgör en produktkategori som konsumenter 

fysiskt vill kunna utvärdera innan ett eventuellt köp. Hur produkten exponeras är således av 

stor vikt där funktioner så som detaljerade modellbilder samt catwalks belysts då det skapar 

en större liknelse till den utvärdering som sker i fysisk butik. Då lägre riskuppfattning innebär 

en ökad möjlighet till ett onlineshoppinganammande är denna aspekt av stor betydelse i 

modebranschen samt för fallföretaget Gina Tricot. Samtliga empiriska undersökningar visade 

att fyra respondenter av fem fönstershoppade varje månad medan endast en av tio faktiskt 

köper något lika ofta. Det finns således ett problem att få kunden att genomföra köp online 

varför slutsatsen ligger i betydelsen av virtuella produktpresentationer. Tydligare 

produktinformation gör det även lättare för konsumenten att fatta ett beslut vilket leder till att 

köpprocessen förenklas som vidare ökar möjligheten till köp. Att som företag erbjuda ett 

diskussionsforum konsumenter emellan har även visat sig vara av stor vikt då det utgör ett 
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hjälpmedel för att minska osäkerheten hos produkten i fråga. Detta då passform, storlekar 

samt andra attribut kan kommenteras av konsumenter som tidigare köpt produkten. På Gina 

Tricots webbsida fotas överdelar på dockor samt underdelar på modeller som visas i 

halvkropp där ingen catwalk finns att tillgå. För att kunna kommentera på plagg måste kunden 

registrera sig vilket försvårar och talar emot den enkelhet Internet måste erbjuda. Genom att 

skapa tydliga hjälpmedel för konsumenten samt förenkla möjligheten till diskussionsforum är 

slutsatsen att hemsidans popularitet kan öka med ett åstadkommande av fler köp då enkelhet 

och minskad riskuppfattning ökar möjligheten till köp av kläder online.       

För att undersöka hur konsumenter kan lockas till den virtuella butiken har deras motiv till 

onlineshopping studerats. Det största motivet till onlineshopping hos målgruppsurvalet har i 

gruppintervjuerna visat sig vara det stora utbud samt hos de över 20 år den unikhet som finns 

att tillgå på Internet. Motivet unikhet var något som värdesattes högt hos de något äldre 

respondenterna vilket gör motivet extra viktigt då de utgör den delen av målgruppen med 

möjlighet att handla online då de yngre kräver målsmans godkännande. De associationer till 

massproduktion samt mainstream som respondenter ur samtliga undersökningar förknippat 

Gina Tricot med kan således göra att webbutiken förlorar kunder då deras främsta motiv till 

onlineköp inte anses tillfredställas på ginatricot.com. Detta kan även förklara det svagare 

intresse som finns för Gina Tricot hos de äldre respondenterna då massproduktion som 

företaget förknippats med har visat sig vara mer acceptabelt hos yngre konsumenter enligt 

samtliga gruppintervjurespondenter. Genom att jämföra Gina Tricot med H&M kunde det 

tydligt urskiljas i gruppintervjuerna samt via kommentarer på stan att H&M inte fått samma 

stämpel som Gina Tricot då de erbjuder en mer unik underkollektion kallad Trend som görs i 

mindre kvantiteter vilket förmedlas till kunden. På H&M vet konsumenten således vart de 

olika underkollektionerna kan köpas vilket gör att de aktivt kan välja den butik som passar 

dem bäst.  

När det gäller Gina Tricot var det ingen av gruppintervjurespondenterna som var medvetna 

om att företaget fördelar plagg utefter interna butikskategorier där den största kategorin, 

Mega, är den som erhåller hela sortimentet. Då Göteborg samt andra småstäder inte har någon 

megabutik når aldrig trendiga plagg i små kvantiteter ut till de konsumenter som endast 

befinner sig i fysisk butik. Detta kan förklara varför associationen massproduktion verkar vara 

vanligt hos målgruppsurvalet då unika plagg för många aldrig kan köpas på Gina Tricot. 

Eventuella skillnader i resultatet hade således kunnat förekomma om studien gjorts i en 

storstad som Stockholm där den största butikskategorin finns representerad.  

Slutsatsen är således att större utbud samt unikhet är en viktig faktor fallföretaget Gina Tricot 

kan dra fördel av då de i dagsläget erbjuder hela deras sortiment online vilket dock är fakta 

som konsumenter enligt studien inte är medvetna om. Detta innebär således att det största 

motivet till målgruppsurvalets onlineshopping faktiskt erbjuds hos ginatricot.com men har vid 

bristande kommunikation inte nått ut till konsumenten varpå webbsidan som försäljningskanal 

i dagsläget inte utnyttjas optimalt. Gruppintervjuerna visar även tydligt på en positiv respons 

hos respondenterna vid uppmärksammandet av denna information varför slutsatsen är att 

motivet kan utgöra en viktig marknadsföringsstrategi. 

Slutsatsen att nyhetsbrev är ett positivt sätt för konsumenter att erhålla ny information vid 

medgivet samtycke visades både hos respondenterna i webbenkäten samt gruppintervjuerna. 

Dock är vikten av nyhetsbrevens relevans samt frekvens där relevant innehåll enligt 

gruppintervjuerna främst utgjordes av nya kollektioner med bilder och inspiration samt 

tillfälliga rabatter varför dessa faktorer är av vikt att beakta. Nyhetsbreven får inte heller 

komma för frekvent då det skapar en irritation hos användaren vilket leder till att de ignoreras. 
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Nyhetsbrev som inte längre är av intresse anses dock som spam vilket skapar hög irritation 

varför det är viktigt att göra det enkelt för konsumenten att avsluta en pågående 

prenumeration.  

Mobila applikationer visade i webbenkäten samt de strukturerade intervjuerna på stan sig vara 

en svag källa till inspiration samtidigt som Lennartsson belyste betydelsen av främst andra 

kommunikationssätt framför mobila applikationer. Appar visade sig dock ändå delvis stämma 

i enlighet med den positiva teorin i gruppintervjuerna då de filmklipp som presenteras via 

appar angavs öka deras varumärkesintresse hos företag de verkligen gillar. Slutsatsen gällande 

mobila applikationer blir således att appar som marknadsföringskanal inte utgör en av de 

främsta men att det ändå kan vara viktigt för företag med många hängivna kunder att erbjuda 

en mobilapplikation då det uppskattas hos dem som verkligen har ett intresse för företaget.      

Sammanfattningsvis är våra slutsatser att Gina Tricot med hjälp av flertalet beskrivna kanaler 

kan marknadsföra sig online och på så sätt öka deras besöksfrekvens till webbutiken. Då 

dåliga associationer hos en kanal kan påverka en annan kanal negativt ligger slutsatsen även i 

betydelsen för företaget att stärka varumärket samt bygga relationer så att positiva 

associationer till företaget kan skapas hos en större del av målgruppen för att på sikt generera 

fler kunder till butiken online.  
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7. Avslutande diskussion 

I följande kapitel kommer en avslutande diskussion återknyta det empiriska resultatet till 

forskningsproblemet där vidare implikationer diskuteras för hur fallföretaget Gina Tricot 

samt andra fast-fashionföretag kan dra fördel av studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring resultatens relevans för andra fast-fashionföretag samt förslag på vidare 

forskning. 

I studien har det framkommit att ett bredare utbud samt unikhet utgör de främsta motiven till 

onlineshopping hos målgruppsurvalet vilket i dagsläget inte används som en 

marknadsföringsstrategi på Gina Tricot. Detta trots att e-butiken i fråga erbjuder denna aspekt 

då samtliga produkter erbjuds via deras försäljningskanal Internet. Vidare kan många av de 

missnöjen som butikerna skapar undvikas online då stökig miljö samt svårigheter att hitta rätt 

plagg underlättas på Internet. Detta anser vi bör framhävas i ett marknadsföringssyfte för att 

göra kunder medvetna om dessa faktorer och på så sätt skapa en större kundgrupp online. På 

så sätt kan en ny kategori av Gina Tricotkund skapas som inte kunde urskiljas i denna studie, 

bestående av kunder endast trogna onlinebutiken. Vi anser det viktigt för e-butikens framtida 

expandering ut i EU att lyckas etablera denna kundkategori i Sverige först, där marknaden är 

känd, då vi anser det vara svårt att göra på ett framgångsrikt sätt på okända marknader när e-

butikens fördelar ännu inte lyckats förmedlas på hemmaplan. En ökad popularitet på 

webbsidan skulle även på sikt kunna innebära ökad popularitet i fysisk butik då gamla 

associationer till företaget som massproduktion, med hjälp av e-handeln kan motbevisas. 

Med den empiriska undersökningens gruppintervjuer till grund där konsumentens 

riskuppfattning gällande kläder var väldigt hög tyder det på att en förbättring av Gina Tricots 

produktexponeringen i dagsläget kan vara nödvändig för att kunna utnyttja butikskanalen 

maximalt. Detta då studien tydligt visar att den höga riskuppfattningen hämmar köp online 

samt då studien visat att konsumenter ur målgruppsurvalet shoppar mest från e-butiker som 

erbjuder just virtuella lösningar. Vidare kan betydelsen av virtuell exponering samt enkelhet 

bli ännu viktigare vid en framtida expansion då studien visat att riskuppfattningen även från 

företag i Sverige är hög där frakt samt eventuella returer kan ske på ett smidigt sätt. Vidare 

känner inte konsumenter som befinner sig i länder där Gina Tricot ännu inte verkar till 

varumärket, vilket enligt studien har en påverkan gällande riskuppfattningen online. Vidare 

har dessa kunder ingen möjlighet att besöka butikerna för att få en uppfattning om produkten i 

fråga varpå produktexponering kan komma att bli av hög betydelse för ett onlineköp. Utifrån 

ett marknadsföringsperspektiv skulle denna förändring även kunna skapa en positiv effekt 

genom word of mouth-effekt konsumenter emellan samt till fördel länkas och användas vid 

produktexponeringar på Facebook. 

I studien har det även framkommit att en stor del av målgruppsurvalet har svårt att hitta något 

de gillar på Gina Tricot. Gruppintervjurespondenterna menade att det var svårt då butiken inte 

är sorterad efter stilar och underlinjer som till exempel på H&M. De menade att produkterna 

idag känns väldigt stilmässigt blandade där det unga modet tar över helhetsintrycket. Vidare 

menade respondenterna att underlinjerna på H&M även tydligt delar in kläderna utefter olika 

målgrupper både gällande stil samt ålder. Att använda sig av underlinjer på Gina Tricot skulle 

således kunna förenkla navigeringen hos konsumenten som idag har svårt att hitta rätt produkt 

i det stora utbudet. En förenklad navigering skulle på så sätt tillfredsställa den kundgrupp som 

i dagsläget inte är nöjd med exponeringen och på så sätt skapa fler positiva associationer. 

Detta kan i sin tur påverka företagets försäljningskanal online då studien visar att en 
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försäljningskanal kan påverka andra kanaler. Studiens undersökning påvisar att Gina Tricots 

kundgrupp främst består av unga kvinnor varpå en kategorisering av stil i underlinjer skulle 

kunna medföra en ökad kundgruppsbredd då äldre konsumenter lättare kan ta del av det utbud 

som främst tilltalar dem. En positiv association till den fysiska butiken hos en bredare 

kundgrupp kan således på sikt även gynna e-butiken i form av ökad trafik samt försäljning 

varför detta är av betydelse för studien.  

Dålig kvalité som utgjorde den främsta anledningen till varför så många som 50% av 

webbenkätrespondenterna inte besöker Gina Tricot oftare innebär att företaget även har 

många andra negativa associationer att arbeta med. Detta tror vi kan vidare utvecklas inom 

marknadsföringen genom fler kampanjer med kollektioner där kvalité står i fokus samt genom 

att tydligare exponera de produkter med bättre kvalité för att visa konsumenter den bredd som 

företaget börjat få gällande material. Detta skulle kunna få en positiv WOM-effekt både 

online samt offline genom sociala nätverk som Facebook och Instagram samt via bloggare. På 

så sätt tror vi att Gina Tricot som varumärke kan bli starkare vilket skulle gynna samtliga 

försäljningskanaler och hemsidan på sikt.  

Då varumärkesapplikationer i undersökningen inte visade sig vara en stark 

marknadsföringskanal för Gina Tricot anser vi deras nya marknadsföringskanal Instagram 

vara en bra strategi då företaget genom denna kan ta del av en mobil applikation gratis. Detta 

möjliggör således en kontakt med kunder via smartphones trots att en egen 

varumärkesapplikation inte erbjuds. Vi har även under studien uppmärksammat ett intresse 

för just fotodelning i gruppintervjuerna samt i övriga kommentarer på stan. Vi anser det 

således positivt att företaget hakar på dessa nya trender men vill dock belysa betydelsen av att 

uppvisa denna nya marknadsföringskanal på hemsidan, vilket inte görs idag, för att kunna 

göra fler konsumenter medvetna om dess existens.     

Trots undersökningens låga intresset för You Tube tror vi att Gina Tricots You Tubekanal 

med fördel kan integreras med sociala nätverk då den endast ensam visat på ett lägre intresse.  

Slutsatserna som tagits upp indikerar att Gina Tricot har stor potential att med marknadsföring 

online skapa positiva effekter. Då inga absoluta regler finns utgör studiens slutsatser endast 

rekommendationer till företaget inför en potentiell utökning samt utveckling av 

marknadsföringen online, där både banners på trafikerade moderelaterade webbsidor och 

sökordsannonser samt optimering på Google har möjlighet att dra ytterligare trafik till 

hemsidan för att uppmärksamma varumärket. Resultaten visar även att facebookprofilen är en 

viktig del av onlinemarknadsföringen där utveckling av kanalen kan ske i form av deltagande 

aktiviteter. Ett exempel på detta skulle kunna vara att skapa medverkande aktiviteter på 

Facebook där kunderna kan vara med att påverka utformningen av olika kollektioner och 

plagg.  

Då datainsamlingen varit så pass ansenlig där flertalet undersökningar i många fall visat på 

samma resultat vilket vidare har lett till starka slutsatser anser vi att studiens inte endast kan 

appliceras på fallföretaget Gina Tricot utan även på andra liknande fast-fashionföretag som 

vill öka sin besöksfrekvens till den virtuella butiken. Relevansen visas även tydligt då 

studiens respondenter uppgett ett stort intresse för fast-fashion överlag där flera olika 

modeföretag varit populära. Att i marknadsföring framhäva den enkelhet samt de fördelar e-

butiken erbjuder blir viktigt för konsumentens motivation att handla online vilket i sin tur 

påverkar besöksfrekvensen. Att skapa relationer genom underhållning och 

varumärkesbyggande anser vi således tillsammans med övriga nämnda faktorer vara viktigt 

för samtliga aktörer i fast-fashionbranschen vid marknadsföring online.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Syftet med denna studie var att med hjälp av en kartläggning av fast-fashionkunders 

nätbeteende och attityder fastställa hur modeföretaget Gina Tricot med sina olika 

försäljningskanaler kan öka besöksfrekvensen till den virtuella butiken genom 

marknadsföring online. Detta har medfört att vi till stor del har försökt utreda vilka olika 

onlinemarknadsföringskanaler som inspireras, accepteras och interageras av fast-

fashionkunder.  

Vi anser att det vore intressant med en fortsatt undersökning där konsumenten följs in på 

webbsidan. Enligt våra resultat är det många ur Gina Tricots målgrupp som känner till 

hemsidan och har besökt den men desto mindre som någon gång har genomfört ett köp. I och 

med expanderingen av e-butiken ut i övriga Europa behövs en stark webbsida för att få 

konsumenten att navigera sig ända fram till ett köp. Vi tycker att det vore av högt intresse att 

undersöka vilka tankar och åsikter som finns om Gina Tricots webbutiks funktion och design 

för att se tydligare vilka faktorer som hindrar till köp samt vad som skulle kunna utvecklas. 

Som tidigare nämnt är det viktigt med tillit till e-butiker men också att det finns en enkelhet 

där det är av stor betydelse att ta reda på om ginatricot.com kännetecknas av dessa faktorer för 

att kunna skapa kundlojalitet. 
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Bilaga 1. Intervjuer på stan 
 

Hej, 

Vi kommer från Textilhögskolan i Borås och skriver just nu vårt exarbete om fashion 

marketing online. Syftet med vår studie är att se hur ett fast fashion företag kan marknadsföra 

sig på ett effektivt sätt online. Vi skulle vilja ställa några frågor till er om era Internet- och 

köpbeteenden om det går bra? Vänligen se till ert egna personliga klädinköp. Tar ca 7 

minuter. 

 

1. I vilken utsträckning anser du dig vara modeintresserad? 

 

a) I mycket låg grad b) låg grad c) ganska låg grad d) ganska hög grad e) hög grad f) mycket 

hög grad                                    

                                 

2. Hur ofta besöker du klädbutiker i snitt? 

3-7 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

1 gång varannan vecka 

1 gång i månaden 

mer sällan 

 

3. Hur många klädesplagg handlar du i genomsnitt per månad?  

0-1 

2-3 

4-5 

Över 5 

 

4. Vilka modebutiker handlar du oftast i? (ange max 3) 

5. Hur många timmar spenderar du i genomsnitt på Internet per dag? (ej jobb/skolrelaterade) 

 

6. Har du Internet på din mobiltelefon? 

7. Vilken/vilka av dessa kanaler använder du dig av när du shoppar dina modekläder? (Flera 

alternativ är möjliga) (Om Internet är ett av svaren gå till fråga 9!) 

 

Internet 

Postorderkatalog 

Fysisk butik 

8. Kan du tänka dig att handla modekläder online? (Gå till fråga 11) 

9. Hur ofta köper du kläder online?  

Varje vecka 

Varje månad 

Varannan månad 
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Varje kvartal 

Varje halvår 

Mer sällan 

10. Kan du nämna de modeföretag du köper kläder ifrån online?  

 

11. Vilka är dina tre främsta sysslor på internet? (ej jobb/skolrelaterade)  

(Använd showcard för inspiration) (Om bloggar är ett av svaren gå till fråga 13!) 

Banktjänster 

Sociala nätverk 

Mejlar 

Streama klipp/TV 

Spelar spel 

Läser bloggar 

Läser tidningar 

Söker information 

Shoppar 

Annat 

 

12. Läser du bloggar? (om nej gå till fråga 14) 

 

13. Kan du nämna de du gillar bäst? (max tre) 

 

14. Var hittar du modeinspiration på Internet? (Flera svarsalternativ möjliga) 

 

Bloggar 

Twitter 

Appar 

Onlinebutiker 

Sociala nätverk 

E-tidningar 

Youtube 

Jag inspireras inte av mode på Internet 

Annat, nämligen.....   

 

15. Läser du modetidningar online (om nej gå till fråga 17)? 

 

16. Kan du nämna vilka du gillar (max 3 st.)? 

 

17. Hur ofta går du in på något modeföretags hemsida för att kolla in utbudet? (Exempelvis 

hm.com) 

Varje dag 

4-6 gånger i veckan 

1-3 gånger i veckan 

En gång varannan vecka 

En gång i månaden 

Mer sällan 

Aldrig 
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18. Har du någon gång efter att ha sett en modeannons/banner på Internet, gått in på företagets 

hemsida? 

 

19. Har du någon gång klickat på en modeannons/banner på internet? 

 

20. I vilken utsträckning inspirerar onlinemarknadsföring (banners, pop-up fönster etc.) dig 

till framtida köp? 

 

a) mycket låg grad b) låg grad c) ganska låg grad d) ganska hög grad e) hög grad f) mycket 

hög grad  

 

21. I vilken utsträckning anser du att onlinemarknadsföring för mode (banners, pop-up fönster 

etc.) är ett störande moment på Internet? 

 

a) mycket låg grad b) låg grad c) ganska låg grad d) ganska hög grad e) hög grad f) mycket 

hög grad 

                                                                    

22. Har du besökt ginatricot.com? 

 

23. Känner du till att Gina Tricot har en webbshop? 

 

24. Hur ofta besöker du en Gina Tricotbutik (onlinebutik inkluderad)? 

 

3-7 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

1 gång varannan vecka 

2-3 gånger i månaden 

1 gång i månaden 

Mer sällan 

Aldrig 

 

25. Har du Facebook? (Om nej gå till fråga 27) 

 

26. Har du “likat” något modeföretag på Facebook? (Om nej gå till fråga 30!) 

 

27. Har modeinläggen som företagen förmedlar på Facebook lett till att du någon gång gått in 

på deras hemsida? 

 

Ja, mer än en gång 

Ja, vid något enstaka tillfälle 

Nej, aldrig 

28. Hur gammal är du? 

 

29. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

 

Heltid/Deltidsarbetare 

Student 

Föräldraledig 

Sjukskriven 
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Arbetslös 

Annat 

30. Finns det en Gina Tricot butik i den kommun du bor i?  

31. Vilken kommun bor du i? 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2. Webbenkät 
 

Hej! 

 

Vi är två textilekonomer från Textilhögskolan i Borås som just nu skriver vår C-uppsats om 

onlinemarknadsföring i modebranschen. Vi har valt att fokusera på modeföretag vars fokus 

ligger på snabbt mode och har specifikt riktat in oss på Gina Tricot. Syftet med enkäten är att 

få ta del av Gina Tricots målgrupps Internet- och shoppingvanor och därför är just Din 

medverkan av stor betydelse för oss. 

Ditt medverkande kommer självklart att ske anonymt och inga enskilda svar kommer att 

redovisas. Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra och vi vill att svaren ska representera de 

klädinköp du gör till Dig själv. 

Har du några frågor om enkäten, om studien överlag eller om du vill ta del av den slutliga C-

uppsatsen är du välkommen att kontakta oss via mejl på S094002@student.hb.se 

 

Tack för Din medverkan! 

Vänligen 

Mariel Hermansson och Caroline Andrén 

 

1. Är du? 

Kvinna 

Man 

2. I vilken utsträckning anser du dig vara modeintresserad? 

 

I mycket 

låg grad 
I låg grad 

I ganska 

låg grad 

I ganska 

hög grad 
I hög grad 

I mycket 

hög grad 

       

 
       

3. Hur ofta besöker du klädbutiker i snitt? 

3-7 gånger per vecka 

1-2 gånger per vecka 

1 gång varannan vecka 
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1 gång per månad 

Mer sällan 

4. Hur många klädesplagg handlar du i genomsnitt per månad?  

0-1 

2-3 

4-5 

Över 5 

5. Vilka tre klädbutiker handlar du oftast i? 

Bik Bok 

Cubus 

Gina Tricot 

H&M 

JC 

KappAhl 

Lindex 

Monki 

MQ 

Sisters 

Vero Moda 

Weekday 

Zara 

Annan (vänligen specificera) 

 
 

 6. Hur många timmar spenderar du i genomsnitt på Internet per dag? (Ej 

jobb/skolrelaterade) 

Mindre än 1 timma 

1 timma 

2 Timmar 

3 timmar 

4 timmar 
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5 timmar 

Över 5 timmar 

7. Har du Internet på din mobiltelefon? 

Ja 

Ja, men jag använder det inte. 

Nej 
 

8. Vilken/vilka av dessa kanaler använder du dig av när du shoppar modekläder? 

Fysisk butik 

Internet 

Postorderkatalog 

9. Kan du tänka dig att shoppa kläder online? 

Ja 

Nej 

Vet inte 
 

10. Hur ofta shoppar du kläder online? 

Varje vecka 

Varje månad 

Varannan månad 

Varje kvartal 

Varje halvår 

Mer sällan 

11. Vilka modeföretag köper du främst kläder ifrån online? (Ange max tre stycken) 

Asos 



 

78 
 

Bubbleroom 

Ellos 

Gina Tricot 

H&M 

La Redoute 

Lindex 

Nelly 

Annan (vänligen specificera) 

 
  

12. Vilka är dina tre främsta sysslor på Internet? (Ej jobb/skolrelaterade) 

Sociala nätverk 

Mejl 

Streama klipp/TV 

Spelsajter 

Shoppa 

Informationssökning 

Twitter 

Läsa bloggar 

Banktjänster 

Läsa tidningar 

Annan (vänligen specificera) 

 

13. Läser du bloggar? 

Ja 

Nej 
 

14. Vilka bloggar läser du? 

Blondinbella Kissie Carolines mode 
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Kenza 

Foki 

Paow 

Underbara Clara 

Tyra 

9-5 

Style by Kling 

Annan (vänligen specificera) 

 
 

15. Var hittar du modeinspiration på Internet? (Flera svarsalternativ möjliga) 

Bloggar 

Appar 

Modeföretags nyhetsbrev 

Företags hemsidor/E-butiker 

Sociala nätverk 

E-tidningar 

Youtube 

Modeannonser/Banners på Internet 

Jag inspireras inte av mode på Internet 

Annat (vänligen specificera)  

 
 

16. Vilka modetidningar läser du online? 

Elle 

Damernas Värld 

Veckorevyn 

Solo 

Chic 

Sofis mode 

Glamour 

Rodeo 

Vogue 
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Cosmopolitan Plaza Jag läser inga 

modetidningar online 

Annan (vänligen specificera) 

 
 

17. Hur ofta går du in på ett modeföretags hemsida för att kolla in utbudet? (Exempelvis 

hm.com) 

Varje dag 

4-6 gånger i veckan 

1-3 gånger i veckan 

En gång varannan vecka 

En gång i månaden 

Mer sällan 
 

18. I vilken utsträckning inspireras du av modeannonser/banners på Internet? 

  
I mycket 

låg grad 
I låg grad 

I ganska 

låg grad 

I ganska 

hög grad 
I hög grad 

I mycket 

hög grad 

 
            

19. I vilken utsträckning anser du att modeannonser/banners på Internet ger dig bra 

information? 

  I mycket låg grad I låg grad 
I ganska 

låg grad 

I ganska 

hög grad 

I hög 

grad 

I mycket 

hög grad 

 
      

20. I vilken utsträckning anser du att modeannonser/banners förhöjer surfupplevelsen 

på Internet? 

  
I mycket 

låg grad 
I låg grad 

I ganska 

låg grad 

I ganska 

hög grad 
I hög grad 

I mycket 

hög grad 
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21. I vilken utsträckning anser du att onlinemarknadsföring GENERELLT är ett 

störande moment på Internet? 

  
I mycket 

låg grad 
I låg grad 

I ganska 

låg grad 

I ganska 

hög grad 
I hög grad 

I mycket 

hög grad 

 
      

22. I vilken utsträckning anser du att onlinemarknadsföring för MODE är ett störande 

moment på Internet? 

  
I mycket 

låg grad 
I låg grad 

I ganska 

låg grad 

I ganska 

hög grad 
I hög grad 

I mycket 

hög grad 

 
      

 

23. Har du gjort något av följande efter att ha sett en modeannons/banner på Internet? 

  Ja Nej Vet ej 

Besökt en fysisk 

butik?    

Besökt företagets 

hemsida?    

Köpt en produkt 

från företagets 

webbshop? 
   

Tipsat/pratat 

med andra om 

produkten 

och/eller 

företaget? 

   

24. Har du besökt ginatricot.com? 

Ja 

Nej 

25. Känner du till att Gina Tricot har en webbshop? 

Ja 

Nej 

26. Hur ofta besöker du en Gina Tricotbutik? (Fysiska butiker + webbshop) 

3-7 gånger per vecka 



 

82 
 

1-2 gånger per vecka 

1 gång varannan vecka 

1 gång per månad 

Mer sällan 

Aldrig 
 

27. Vad är det som gör att du inte besöker Gina Tricot oftare? (Flera svarsalternativ 

möjliga) 

Shoppar överlag inte oftare 

Har ingen Gina Tricotbutik där jag bor 

Tycker butikerna är för röriga 

Svårt att hitta något jag gillar 

Gillar inte kvalitén 

Storlekarna passar mig inte 

Kläderna tilltalar mig inte alls 

Annat (vänligen specificera)  

 
 

28. Har du Facebook? 

Ja 

Nej 

 

29. Har du likat/gillat något modeföretag på Facebook? 

Ja 

Nej 
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30. Har modeinläggen som detta/dessa företag lägger upp på Facebook 

lett till att du någon gång gått in på deras hemsida? 

Ja, mer än en gång 

Ja, vid något enstaka tillfälle 

Nej, aldrig 

 

 31. Finns det en Gina Tricot butik i din kommun? 

Ja 

Nej 
 

32. I vilken kommun bor du? 

 

33. Hur gammal är du? 

15 år eller yngre 

16-20 år 

21-25 år 

26-30 år 

31-40 år 

Över 40 år 

34. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

Heltidsarbete 

Deltidsarbete 

Student 

Föräldraledig 



 

84 
 

Sjukskriven 

Jobbsökande 

Annan (vänligen specificera) 

 
 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Gruppintervju 

Identifiera målgruppen  

1. Namn? (fiktivt) Ålder? 

2. Är ni modeintresserade?  

3. Hur ofta går ni på stan och shoppar? Vilka butiker är era favoriter och där ni handlar 

oftast?  

4. Hur många kläder handlar ni i månaden? 

5. Hur mycket är ni inne på Internet varje dag? Var är det ni gör på Internet? 

 Internet och reklam  

6. Köper ni kläder på Internet? Vilka företag? Handlar ni annat? Hur ofta kollar ni runt 

och bara tittar på kläderna som finns på webbsidorna på Internet? Inspirerande? 

Lyssnar ni mycket på vänners och främmande människors erfarenheter gällande köp? 

 

7. Läser ni bloggar? Vilka? Varför?  Kommenterar ni på dem? Vad är bra med dem? 

Lägger ni märke till reklamen på bloggarnas hemsidor? Vad tycker ni om dem? 

Inspirerande? Klickar ni på dem? Irriteras ni av dem? 

 

8. Läser ni modetidningar på Internet? Vilka? Får ni nyhetsbrev från tidningar/företag? 

Läser ni dem? Klickar vidare? Inspireras? 

 

9. Var söker ni information på Internet? Hur ofta? Hur söker ni? Vad söker ni efter? 

Antal ord vid sökning? Hur kan en vanlig sökning se ut? Har ni tänkt på att det finns 

annonser runtomkring sökresultaten? Klickar ni på dem eller söker ni alltid efter något 

specifikt? 

 

10. Har ni Facebook? Gillar ni några företag? Vilka? Gillar ni/kommenterar på deras 

inlägg/bilder? Går ni in på hemsidan efter att ha sett inläggen? Tänker ni på reklamen 

som är till höger på webbläsaren? Klickar ni någonsin på den?    

Gina Tricot  

11.  Gina! Hur ofta är ni inne på en Gina Tricotbutik? Varför så ofta/sällan? Är ni inne på 

deras hemsida? Shoppar ni därifrån? Vad tycker ni om sidan?  
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Bilaga 4. Intervjufrågor Nelly 

Beskrivning av kunder 
1. Kan ni kortfattat beskriva er målgrupp? 

 

2. Hur når ni ut till era olika kundkategorier? 

 

Ert synsätt på onlinemarknadsföring 
1. Vad anser ni att ett modeföretag bör titta på vid val av hemsidor som 

marknadsföringskanal? 

 

2. Vilka är de hemsidor ni främst marknadsför er på? och varför? 

 

3. Är det viktigt för er att hemsidan är kopplad till mode på något sätt? 

 

4. Hur kan man som modeföretag på Internet anpassa sin marknadsföring efter användaren? 

 

5. Hur ser ni på det faktum att många användare anser onlinemarknadsföring irriterande? 

Försöker ni att undvika detta? Och i så fall hur? 

 

Onlineverktyg 
1. Vilka marknadsföringsverktyg använder ni er främst av på Internet? (så som banners, pop- 

ups, google etc.) 

 

2. Vilka metoder anser ni generellt sätt vara de mest effektiva? 

 

3. Hur anser ni att effektiviteten av marknadsföring online bör mätas? 

 

4. Hur länge är en banner generellt sätt aktiv innan den byts ut? 

 

5. Hur viktigt tror ni att det är för ett modeföretag att vara verksam genom/på: 

 

-Appar 

-Google (även andra sökmotorer) 

-Facebook (även andra sociala nätverk) 

-Olika hemsidor 

-Bloggar 

 

6. Vad anser ni att man bör tänka på vid användandet av sökmotorer som 

marknadsföringskanal? 
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