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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka alla sportkonsumenter som visade intresse och deltog i våra 
fokusgruppsintervjuer. Tack vare era åsikter och diskussioner kunde vi samla in ett givande 
material till vår studie. Vi vill även tacka Aica Trading AB som sponsrade med fika och 
material till fokusgruppsintervjuerna vilket underlättade genomförandet avsevärt. Ett tack vill 
vi även rikta till vår handledare Anita Radon, universitetslektor vid Högskolan i Borås, för 
konstruktiv kritik och värdefull vägledning. Slutligen vill vi även tacka Amanda Ericsson och 
Maria Anderson Roussakis för värdefull feedback.  
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Tutor: Anita Radon 
 
Language: Swedish 
	  
Companies operating in a highly competitive internet marketplace are facing aggressive 
competitions. The rapid development of consumers e-shopping increases companies’ 
profit.  As a result, more and more e-commerce business are established, and competition 
intensifies. This puts a lot of pressure on companies to meet their target customers in order to 
strengthen their competitiveness. Companies need to understand how customer value is 
created in an online environment in order to meet costumers’ demands and preferences. 
Consumer behavior and buying process are therefore two focused areas for companies to 
achieve the competitive advantages. 
 
Sport sector is one of the e-commerce sectors that has become increasingly significant every 
year. The current health trend could be one possible reason for the increase.  This 
phenomenon motivates us to conduct this research in order to be able to identify the buying 
process for sport consumers in e-commerce as well as examine what creates value in an 
online environment.  
 
This research was conducted on sport consumers, define as people, age from 20-30 years, 
who consume sport apparel and sport products. Sport products include apparels and products 
that the consumer uses during physical activity. This is a qualitative research with empirical 
data collected from five semi-structured focused groups based in Borås. A total of 27 people 
participated in the whole survey, which breaks into focused groups of 4-6 people. 
 
The theoretical framework is based on a central model of the buying process in five steps, a 
buying process of the purchase of clothing, theories of consumer behavior and customer value 
online and a model of consumers’ involvement and lifestyle. The research empirical data 
along with the theoretical background has resulted in a model that illustrates the sport 
consumers’ involvement and further more a model that demonstrates sport consumers’ buying 
process and factors that influences online purchase.  
 
Based on the studies, we can conclude that there is a complexity in the sport consumer buying 
process when time is fluctuating and the situation is constantly changing. The buying process 
of sport consumers has similarities and differences compared to established buying process 
models. This research has also identified product information, secure payment and user-
friendly web shop as some factors that are value creating for sport consumers in an online 
environment.  
 
Keywords: E-commerce, buying process, consumer behaviour, sports consumer, consumer 
value, involvement  
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Sammanfattning 
 
Svensk titel:	  Sportkonsumtion online 
	  
Engelsk titel:	  Online sport consumption 
	  
Utgivningsår:	  2014	  
	  
Författare:	  Celina Flügge Prapharot, Sara Johansson & Matilda Svensson	  	  
	  
Handledare:	  Anita Radon	  
	  
Det råder stor konkurrens för företag som verkar på E-handelsmarknaden. I takt med att allt 
fler konsumenter väljer att handla över nätet ökar tillväxten på e-handeln. Allt fler företag blir 
verksamma på denna intressanta marknad och konkurrenstrycket blir allt hårdare. Detta sätter 
press på företagen att tillmötesgå sin målgrupp för att vara konkurrenskraftiga. Det innebär att 
företag måste förstå hur kundvärde skapas i en onlinemiljö för att kunna tillgodose 
konsumentens krav och önskemål. Konsumentbeteende och köpprocessen är därför två 
väsentliga ämnesområden för företag som vill skapa konkurrensfördelar. 
 
Inom e-handelns kraftiga expansion är sport och fritid en av dem sektorerna där tillväxten är 
som starkast. Den rådande hälsotrenden är ett motiv som tros vara grunden till ökningen. 
Denna bakgrund motiverade oss att genomföra den här studien med syfte att klarlägga 
köpprocessen för sportkonsumenter när de handlar online samt vad som är värdeskapande för 
dem i en onlinemiljö.  
 
Studien har genomförts på sportkonsumenter, det vill säga personer som konsumerar 
sportkläder och sportprodukter, i åldern 20-30 år. Studiens definiering av sportprodukter är de 
kläder och produkter som konsumenten använder vid fysisk aktivitet. Vi har gjort en 
kvalitativ undersökning och samlat in vår empiri med hjälp av fem stycken semistrukturerade 
fokusgrupper som utförts i Borås. Sammanlagt medverkade 27 stycken personer i 
undersökningen där 4-6 personer deltog i varje fokusgrupp. 
 
Den teoretiska referensramen är baserad på en generell köpprocessmodell i fem steg, en 
köpprocessmodell vid klädinköp, teorier på konsumentbeteende och kundvärde online samt 
en modell angående konsumenters engagemang och livsstil. Studiens empiri tillsammans med 
den teoretiska bakgrunden har resulterat i en modell som illustrerar sportkonsumentens 
engagemang samt en modell som belyser sportkonsumentens köpprocess samt faktorer som 
påverkar vid köp online. 
 
Utifrån studiens analyser har vi kunnat dra slutsatsen att det finns en komplexitet i 
sportkonsumenters köpprocess då tiden är flyktig och situationen ständigt föränderlig.  
Köpprocessen för sportkonsumenter online visar både likheter och skillnader gentemot redan 
etablerade köpprocessmodeller. Studien har även identifierat faktorerna produktbeskrivning, 
säker betalning och användarvänlig webbshop som några värdeskapande faktorer för 
sportkonsumenter i en onlinemiljö 
 
 
Nyckelord: E-handel, köpprocess, konsumentbeteende, sportkonsument, kundvärde, 
engagemang  
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Kapitel 1. Inledning 

I inledningskapitlet ges en överblick på hur marknadssituationen för klädbranschen ser ut 
idag. En översikt ges på sportbranschens tillväxt, hur E-handeln utvecklats och hur dagens 
konsumtionsvanor ser ut. Vidare presenteras en diskussion som belyser de problem och 
utvecklingsmöjligheter som finns inom ämnet idag samt även de gap som finns i den befintliga 
forskningen. Kapitlet avslutas med att klarlägga studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Introduktion och problembakgrund 

E-handelsmarknaden mognar och det har övergått till att bli mer naturligt för konsumenter att 
handla över nätet. Den ökade användningen av e-handel skapar nya konsumtionsvanor och 
gör det möjligt för både företag och konsumenter att hitta nya marknader (Svenskhandel, 
2011). Den tekniska utvecklingen i samhället har även berört klädbranschen avsevärt. 
Försäljningen år 2013 var relativt mager i förhållande till vad som prognostiserats 
(Svenskhandel Stil, 2013), men trots konjunkturmässiga utmaningar visade postorder och e-
handel den största ökningen, vilken var 51 % (Portnoff, 2013). 
 
Inom e-handelns kraftiga ökning är sport och fritid den sektor där tillväxten är som starkast. 
Klimatet, låga priser och den tydliga hälsotrenden som råder, där konsumenter fortsätter att 
investera i sitt välmående, är några förklaringar på den tydliga ökningen (E-barometern, 2013; 
Portnoff, 2013). Under 2013 omsatte sport- och fritidsverksamheten i Sverige en miljard 
kronor på nätet, vilket innebar en tillväxt på 28 %. Detta medförde att var tionde svensk som 
handlade via nätet 2013 handlade sportartiklar (E-barometern, 2013). 
 
Genom den ökning som skett av handel på internet, rådande hälsotrend, samt att sportkläder 
har fått en högre modegrad på marknaden, prognostiseras det att tillväxten kommer fortsätta 
öka inom kategorin sport och fritid. E-handelns expansion skapar betydande möjligheter för 
företag att nå framgång för sportföretag, dock innebär det även stora utmaningar 
(Svenskhandel, 2011). Marknaden är oerhört konkurrensutsatt, vilket kräver att sportföretagen 
måste förstå och kunna tillgodose konsumenternas önskemål för att vara konkurrenskraftiga. 
Företagen måste identifiera konsumenterna för att se vad de kräver, uppskattar och vad som är 
värdeskapande för konsumenten i en onlinemiljö (Svenskhandel, 2013). 
 
På nätet finns möjligheten att enkelt finna information, vilket gynnar både nischade företag 
och företag med stora utbud. Detta är något sporthandeln kan dra nytta av (E-barometern, 
2013). Samtidigt som sporthandelns tillväxt på nätet ökar, ökar konkurrensen. Risken för att 
hamna i prisfällan, där företagen prispressas och börjar konkurrera på pris, är då större. I en 
intervju av GP (29-05-13) menar Claes Forsberg, VD Svenskt Sportforum, att marknaden att 
branschen beror utifrån vilka som innehar störst marknadsandelar, lojaliteten bland kunder, 
samt när och var konsumenterna köper produkterna. Forsberg menar att företag måste 
differentiera sig på andra sätt än genom låga priser för att klara av den uppkommande 
konkurrensen inom sportbranschen (Hopen, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 

Shopping i onlinemiljö har ökat markant under de senaste åren, detta med grund i att 
konsumenter föredrar att göra sina köp online då det medför flertalet fördelar (Ahmad, Omar 
& Ramayah, 2010). Det är av central betydelse för företag som vill växa inom den virtuella 
scenen att ha insikt om konsumentbeteende och vad konsumenter värdesätter i en onlinemiljö 
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(Constantinides, 2004). Möjligheterna för företag att nå framgång online är många, däremot 
är det en konkurrensutsatt marknad vilket kräver att man är verksam på marknaden på rätt 
sätt. Nu måste företagen även ta hänsyn till konsumenternas digitala interaktion och likaså 
undersöka om det skapar förändringar i tidigare varumärkeslojalitet, beteende- och 
beslutsprocess (Zhang, Farris, Irvin, Kushwaha, Steenburgh & Weitz, 2010).  
 
Ahmad et al (2010) menar att ökningen av onlinehandel bottnar i de fördelar där 
konsumenterna lätt kan se utbudet av produkter, jämföra priser och övriga attribut utan att 
spendera för mycket tid. Författarna menar även att konsumenterna lätt kan se vilken butik 
som erbjuder bäst pris online, följt av att de därifrån kan ta ett beslut om köp och var köpet 
ska ske. Detta sätter press på företagen eftersom konsumenterna förväntar sig lika mycket av 
onlinebutiken, om inte mer, jämfört med vad en andra distributionskanaler erbjuder (Chen & 
Dubinsky, 2003). Lee (2002) lyfter fram en teori om att det finns ett gap mellan vad företag 
som bedriver handel online tror sig veta om vad konsumenterna har för kriterier och vad de 
faktiskt begär på webbshoppen. Med den hårda konkurrensen av webbutiker, hävdar Lee 
(2002) att det kan vara en av anledningarna till att butiker på internet tvingas lägga ner (Lee, 
2002). Det är av vikt att då kunna identifiera sin målgrupp och känna till dennes 
konsumentbeteende för att lyckas med sin e-handel (Constantinides, 2004). Till skillnad från 
traditionell marknadsföring menar Constantinides (2004) att fokus bör ligga vid identifiering 
och analys av faktorer som kan ha en påverkan eller forma konsumentbeteendet vid 
onlinehandel. I och med den virtuella scenen är informationssökandet en stor del av 
konsumentbeteendet inför det faktiska köpet, där kunden inte endast är en konsument utan 
även en aktiv informationssökare (Constantinides 2004).  
 
För att kunna tillmötesgå konsumenten är det av vikt att identifiera faktorer som är 
värdeskapande för konsumenten i en onlinemiljö (Gensler, Verhoef & Böhm, 2012). I och 
med utvecklingen av handeln på internet har kundernas förväntningar och krav ökat på 
nätbutikerna (Rose, Clark, Samouel & Hair, 2012). För att uppfylla kundernas ökade krav bör 
webbshopen anpassas så att värde skapas för onlinekonsumenten (Lee, 2002). En stor nackdel 
för klädhandeln på internet är att konsumenterna gärna vill ha möjlighet att prova och känna 
på produkten, något som inte är genomförbart över nätet. Därför krävs det att näthandeln kan 
erbjuda något som gör att konsumenterna väljer att handla på webbshopen (Chen & 
Dubinsky, 2003; Lee, 2002).   
 
Det är av stort intresse för företag att få en inblick i hur konsumenternas köps- och 
beslutsprocess ser ut och fungerar för att kunna tillfredsställa dem (Christensen, 2010). Den 
traditionella köpprocessmodellen, som beskriver en konsuments väg i fem steg, från att ett 
behov uppstår till att man köpt en produkt, kan appliceras på många olika områden (Engel, 
Kollat & Blackwell, 1978 se Blankson, Darley & Luethge, 2010). Dock kan den traditionella 
köpprocessmodellen vara något bristfällig, då den är generell, därför har det även tillkommit 
modifierade modeller som inriktar sig mer mot specifika områden. Solomon och Rabolt 
(2011) presenterar en modell som är utformad för klädinköp och Kotler, Keller, Brady, 
Goodman & Hansen (2009) presenterar faktorer som påverkar specifikt vid onlineköp. Vidare 
menar Gensler et al. (2012) att konsumenten har olika mål de vill uppnå vid sitt köp. Detta 
påverkar graden av engagemang hos konsumenten vilket genomsyrar alla steg i hela 
köpprocessen (Gensler et al., 2012).  
 
Ahmad et al (2010) belyser att när livsstilsfaktorer och relationen till shopping online 
implementeras tillsammans förstärks dessa. Företag som arbetar med nischad målgrupp kan 
vidareutveckla mer preciserad marknadsföring, program och strategier då dessa samspelar 
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med varandra (Ahmad et al., 2010). Idag dras det nytta av internet eftersom det är bekvämt, 
lätt tillgängligt, det finns gratis information och konsumenter kan enkelt jämföra priser och 
produkter utan vidare ansträngning (Chen & Dubinsky, 2003) Detta belyser Miller och Veltri 
(2005) som problematiken inom sportkonsumtion, vilket gör det är svårt för sportföretag att 
tillmötesgå sportkonsumenten på nätet. Upplevelsen av den faktiska produkten är en kritisk 
komponent för att sportkonsumenter skall välja att köpa produkten i en onlinemiljö (Miller & 
Veltri, 2005). Det finns idag inte tillräckligt med forskning för hur företag ska tillmötesgå och 
skapa värde för sportkonsumenten vid köp i en onlinemiljö och därför är det en fråga som 
kvarstår.  
 
Det är känt sedan länge att identifieringen av konsumenters köpprocess och köpbeteende är 
ett betydelsefullt område för företag för att kunna förstå och tillmötesgå sina kunder. Det 
finns mycket tidigare forskning och etablerade modeller på hur olika konsumenters 
köpprocess och köpbeteende kan se ut både i fysisk butik och på nätet. Då sportmarknadens 
konkurrens hårdnar och samtidigt är ett område som expanderar saknas en identifiering av hur 
sportkonsumenters köpprocess ser ut och om den skiljer sig från tidigare etablerade modeller 
och teorier i forskningen. Här kan ett gap anas i forskningen och för att sportföretag enklare 
ska kunna nå ut och tillmötesgå sina konsumenter är sportkonsumentens köpprocess av värde 
att identifiera.  

1.3 Syfte och problemformulering 

Mycket tidigare forskning finns inom det generella området köpprocesser och köpbeteende.  
Dock såg vi ett gap i forskningen kring kontexten sportkonsumtion, vilket motiverade oss att 
undersöka och utreda hur sportkonsumentens köpprocess ser ut. Syftet med denna studie är att 
undersöka sportkonsumenters köpprocess online för att klargöra vad som skapar värde vid 
och efter köp. Vidare önskas utmärkande faktorer identifieras som påverkar och är 
värdeskapande för sportkonsumenten vid och efter köp i en onlinemiljö. Utifrån den 
informationen ges en tydligare uppfattning om sportkonsumentens köpbeteende, vilket företag 
kan ta hänsyn till för att kunna tillmötesgå sina kunder online.  
 
Uppsatsen kommer utgå från frågeställningen: 

 
• Hur ser köpprocessen ut för sportkonsumeter när de handlar träningskläder online? 

 
• Vad är värdeskapande för sportkonsumenter vid och efter köp i en onlinemiljö? 
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Kapitel 2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som utgör grunden för denna studie. 
Inledningsvis redogörs den traditionella köpprocessmodellen och följs upp av 
köpprocessmodellen vid klädinköp samt faktorer som påverkar ett köpbeslut via internet. 
Vidare presenteras även teori om vad konsumenter upplever är värdeskapande samt om hög- 
och lågengagerade konsumenter. Litteraturgenomgången ger delvis grunden till kommande 
studieutformning och metodval, samt senare analys.   
	  

2.1 Köpprocessen - femstegsmodellen 

Konsumenters köpprocess, hur de genomför ett köp, kan beskrivas genom den etablerade 
femstegsmodellen (Engel, Kollat & Blackwell, 1978, se Blankson, Darley & Luethge, 2010; 
Solomon, 2011). Processen påbörjas när konsumenten, det vill säga personer som ännu inte 
genomfört ett köp, upptäcker ett otillfredsställt behov, varefter relevant information om 
produkten uppsöks och samlas in. I det tredje steget jämför konsumenten de potentiella 
alternativen och därefter fattas beslut om att genomföra köp. I det sista steget sker en 
utvärdering av köpet och produkten (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & Hartline, 2014; 
Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Solomon, 2011; Turban, King, Lee, Liang 
& Turban, 2010). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modell 1: Femstegsmodellen (Solomon, 2011, s.333) 
  

Modellen är generell och kan tillämpas på alla typer av köp, från de enklaste rutinköpen till de 
mer avancerade engångsköpen (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & Hartline, 2014; 
Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Solomon, 2011; Turban et al., 2010).  
 
Alla människor har behov, önskemål och begär. För att uppfylla ett visst behov eller begär 
anses individens köpbeteende vara målinriktat (Schiffman & Kanuk, 2007). Första steget i 
köpprocessen är behovsidentifiering och uppstår när en individ upptäcker ett behov eller är 
otillfredsställd med sin nuvarande situation. Det finns olika grader av behov, exempelvis är att 
stilla sin hunger ett grundläggande behov som måste tillfredsställas. Dock finns det även 
behov som styrs av personens vilja och begär, där det finns en önskan om att ha en produkt 
utan att det finns ett verkligt behov av den. På så sätt identifierar konsumenten hur dess 
nuvarande situation kan tillfredsställas (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & Hartline, 2014; 
Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Turban et al, 2010). 
 
När behovet är identifierat söker konsumenten information för att kunna tillfredsställa det. 
Beroende på identifierat behov, situation och vilken typ av beslut konsumenten ska fatta ser 
informationssökningen olika ut. I detta steg talas det om intern och extern sökning, beroende 
på vilken grad av engagemang köpet kräver (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & Hartline, 
2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Turban et al, 2010). Vid 
informationssökningen lyfts högt och lågt engagemang fram, vilket beror utifrån 
konsumentens tidigare erfarenheter (Constantinides, 2004). Vid rutinköp gör konsumenten 
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generellt inte mer än en internsökning, vilket innebär att konsumenten söker information i sitt 
eget långtidsminne, som grundas på tidigare erfarenheter och kunskaper (Ferrell & Hartline, 
2014; Gezelius & Wildenstam, 2011). Den externa sökningen baseras på information på nätet, 
reklam, kundrecensioner och dylikt. Det är oftast när konsumenten ska köpa en produkt för 
första gången eller när ett köp kräver mer engagemang som konsumenten använder sig av 
extern informationssökning. I den externa sökningsfasen är konsumenten mer mottaglig för 
att påverkas av yttre faktorer i jämförelse med en konsument som gör en internsökning. 
Oavsett intern eller extern informationssökning gör konsumenten detta för att finna kunskap 
inför det nya köpet men även få insikt om substitut inför köpbeslutet (Constantinides, 2004; 
Ferrell & Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011).   
 
Efter att konsumenten samlat in tillräckligt med information urskiljer och bedömer 
konsumenten potentiella alternativ och jämför dessa. I detta steg har konsumenten insett vilka 
typer av kriterier som förväntas av produkten och utifrån dessa kriterier tas nästföljande beslut 
(Turban et al, 2010). När konsumenten utvärderar de eventuella alternativen är det ofta 
vägningen av olika attribut som till slut framkallar köp, vilka har olika mycket inverkan 
beroende på köpsituation. Attributen kan vara funktion, pris, komfort, varumärke, 
design/utseende och kvalitet. Två attribut som framförs återkommande är pris och varumärke. 
Dessa hjälper konsumenten att bedöma produkternas kvalitet inför ett köp. Priset signalerar en 
viss nivå av kvalitetsskillnad samtidigt som varumärket tenderar till att skapa en övergripande 
bild hos konsumenten (Gezelius & Wildestam, 2011; Solomon & Rabolt, 2009). 
Alternativsevalueringen påverkas även, precis som informationssökningssteget, av externa 
faktorer som rekommendationer, reklam, etc. (Ferrell & Hartline, 2014; Jobber, 2007).  
 
När konsumenten har utvärderat alternativen fattar konsumenten ett köpbeslut. Även om 
alternativsevaluering redan skett finns faktorer som kan påverka innan den faktiska 
betalningen sker. I detta stadie avgörs om produkten köps i butik, över nätet, via postorder, 
telefon eller i konsumentens hem. Köpbeslutet påverkas även av vad kunden förväntar sig. 
Beroende på vad det är för typ av produkt och vilken kundservice konsumenten förväntar sig 
kan köpbeslutet bli annorlunda (Brassington & Pettitt, 2007; Jobber, 2007; Kotler et al., 
2009).  
 
Vid slutfört köp påbörjas kundens, det vill säga en konsument som genomfört köp, 
utvärderingsprocess. I detta steg utvärderar kunden sitt köp och bedömer vad som var positivt 
och negativt med köpet. Jobber (2007) anser att kvalitén på produkten och den upplevda 
servicen är två faktorer som definitivt påverkar hur nöjd kunden blir med köpet.  Gezelius och 
Wildenstam (2011) lyfter fram att utvärderingssteget är mycket viktigt både utifrån 
konsumentens samt företagets perspektiv. Konsumenter strävar efter att vara nöjda med sitt 
köp och därför är det förekommande att konsumenten aktivt letar efter skäl som bekräftar att 
rätt beslut har tagits (Ferrell & Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011).  Företag 
strävar efter att ha nöjda och återkommande kunder.  
 
Solomon (2011) belyser att utifrån de förväntningar som konsumenten skapar för sin produkt, 
påverkas tillfredsställelsen och även utvärderingsprocessen. När produkten, tjänsten och 
servicen är på samma nivå som en konsuments förväntningar utvärderas inte upplevelsen 
nämnvärt. Om förväntningarna är högre än det upplevda värdet, blir detta något negativt som 
konsumenten kommer ihåg, vilket kan påverka vid nästa köp. Är helhetsupplevelsen dock 
bättre än de förväntningarna skapas en positiv association hos kunden (Solomon, 2011).  
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Modeobjekt	  
Medvetenhet	  

om	  
modeprodukt	  

Intresse	   Alternativs	  
evaluering	  

	  
Köpbeslut

	  	  	  
Utvärdering	  

2.2 Köpprocessmodellen vid klädinköp 

Vid ett klädinköp menar Solomon och Rabolt (2009) att konsumenten inte nödvändigtvis 
följer den traditionella köpprocessmodellen. Första steget är inte alltid ett rationellt behov 
utan klädbeslut är oftast grundat i ett emotionellt behov, där det första steget ofta inleds med 
att konsumenten upptäcker en specifik produkt. Konsumenten kan upptäcka denna i ett 
skyltfönster eller på en webbshop, vilket leder in på medvetenhet om produkten. 
Medvetenheten följs upp av ett intresse, konsumenten utforskar produkten och ett ha-begär 
kan uppkomma. Vidare sker en evaluering eller granskning, där konsumenten ofta provar 
produkten. Efter detta steg fattar konsumenten ett beslut om köpet skall fullbordas och 
slutligen sker en utvärdering av produkten (Solomon & Rabolt, 2009). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modell 2: ”Fashion decision making” (Solomon & Rabolt, 2009, s.382) 
 

Ytterligare kriterier kan tillkomma som påverkar konsumenterna inför det faktiska 
köpbeslutet i processen vid klädinköp. Dessa kategoriseras i sju grupper med underliggande 
aspekter: 
 

·   Personlig stil: Passform, komfort, kvalitet 
·   Ekonomi och Användning: Pris, användningsområde 
·   Estetik: Klädernas trend, färg, mönster, material, utseende 
·   Kvalitet: Material, konstruktion 
·   Image: Varumärke 
·   Produktionsland: Var den är tillverkad, importerad 
·   Material: Naturmaterial, syntet, väv, trikå (Solomon & Rabolt, 2009). 

 
I alternativsevalueringen och utvärderingsprocessen verkar dessa kategorier och aspekter med 
högre vikt. Det är oftast de underliggande aspekterna som klädkonsumenter tar ställning till 
för att välja ett alternativ framför ett annat, samt även dessa aspekter som då påverkar graden 
av nöjdhet i utvärderingsfasen (Solomon & Rabolt 2009).  

2.3 Konsumentbeteende online 

Skillnaden mellan den generella köpprocessmodellen och ett köp online är att det tillkommer 
faktorer som skapar en större upplevelse för konsumenten i en onlinemiljö (Constantinides, 
2004; Solomon & Rabolt, 2009). Denna upplevelse kan beskrivas som en kombination av 
inköpande, utforskande, sökande och användande (Ahmad et al., 2010; Constantinides, 2004). 
 
Cho och Park (2001) menar att onlinekonsumenten skiljer sig från den traditionella 
konsumenten genom att vara mer aktivt informationssökande. Författarna lyfter fram att dessa 
konsumenter är mer komplicerade än den traditionella konsumenten som handlar i fysisk 
butik. Onlineköpet handlar i sin form inte bara om konsumentens väg till köp, utan även om 
helhetsintrycket som företaget, varumärket och produkten förmedlar online (Cho & Park, 
2001).  
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Constantinides (2004) påpekar att den uttalade skillnaden mellan köpprocessen online och 
den traditionella köpprocessen är inflytandet av information. Något som även Blankson et al. 
(2010) stärker och menar är att informationssökningen är den utstickande fasen eftersom den 
innefattar hur väl konsumenterna interagerar med internet och till vilken grad de drar nytta av 
onlinemiljön. Köpprocessen online är mer komplicerad, då en onlinekonsument inte bara är 
en konsument utan även en teknisk informationsanvändare där intrycket av upplevelsen har en 
påverkan på hela köpprocessen (Constantinides, 2004; Kotler et al., 2009).  
 
Den virtuella scenen har medfört att onlinekonsumenten är mer mottaglig för påverkan under 
sin köpprocess. Av den massiva information som finns att tillgå uppstår en viss förväntan hos 
konsumenten i en onlinemiljö (Constantinides, 2004; Kotler et al., 2009). Den mängd av 
återförsäljare som finns på internet gör att konsumenterna ständigt kan jämföra olika 
alternativ av produkter, återförsäljare, pris etc. utan att stora tidsresurser krävs (Ahmad et al., 
2010; Solomon & Rabolt, 2009). I de fall då konsumenten redan planerat ett köp online finns 
risk för avbruten process om konsumenten upplever ett hinder, så som exempelvis avancerade 
system eller höga kostnader. Om konsumenten upplever hög svårighetsgrad och att processen 
blir för resurskrävande utnyttjas i stor utsträckning onlinemiljön, vilket medför att 
konsumenten söker upp ett mer användarvänligt substitut (Broekhuizen & Huizingh, 2009; 
Kotler et al., 2009).  
 
Solomon och Rabolt (2009) stärkt av Kotler et al. (2009) menar att det finns många fördelar 
med att verka i en onlinemiljö, de lyfter dock även fram att det finns betydelsefulla faktorer 
som försvinner. Relationen mellan personal och konsument är exempelvis en värdeskapande 
faktor som uteblir. I en onlinemiljö är det därför relevant att ha en kundservice (Solomon & 
Rabolt, 2009; Kotler et al., 2009). 

2.4 Kundvärde online  

Kotler et al. (2009) menar generellt sett att upplevt konsumentvärde skapas när konsumentens 
kostnader och resurser i en köpprocess är mindre än det positiva utfall konsumenten upplever. 
Fördelarna konsumenten upplever i köpprocessen ställs mot de kostnader och resurser som 
konsumenten lagt ned i processen. De kostnader och resurser som konsumenten lägger ner 
kan vara pengar, tid, energi och mentalt deltagande (Broekhuizen & Huizingh, 2009; Kotler et 
al., 2009).  Konsumenter analyserar den ekonomiska, funktionsmässiga och psykologiska 
upplevelsen i sin köpprocess och är baserad på utvärderandet av produkten, upplevd service, 
personlig känsla och den totala helhetsbilden. Fördelarna, nackdelarna och kostnaderna ställs 
mot varandra genom processen i jämförandet, köpandet, användandet och utvärderingen och 
konsumenterna analyserar ständigt sin upplevelse. Blir utfallet positivt, upplever 
konsumenten värde (Broekhuizen & Huizingh, 2009; Chen & Dubinsky, 2003; Kotler et al., 
2009).  
 
Kotler et al. (2009) påpekar vidare att företag bör lyssna på sina konsumenter samt arbeta med 
att skapa värde för konsumenterna, för att bli mer konkurrenskraftiga och få lojala kunder. 
Värdet konsumenter upplever påverkar deras intresse, åsikter och motivation och kan i många 
fall påverka deras konsumtion och köpbeteende (Ekström, 2010). Skapas värde hos 
konsumenten, känner de tillfredsställelse och ämnar genomföra köp (Broekhuizen & 
Huizingh, 2009; Chen & Dubinsky, 2003; Kotler et al., 2009)  
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Detta stödjs även av en undersökning gjord av Croome, Lawley och Sharma (2010) där 
forskarna menar att förtroende är nyckeln till att kundvärde skapas online och frambringar att 
ett köpbeslut tas online. För att konsumenten ska känna förtroende online bör en viss säkerhet 
upplevas på webbshopen, privat information skall vara respekterad och att det kan upplevas 
en tillit till företaget. Undersökningen framhäver även att produkt- och prisinformationen har 
stor betydelse för konsumenten att känna förtroende och därmed skapa kundvärde online. För 
att produktinformation ska vara tillfredställande online bör den vara tydlig, koncis, relevant 
och det bör vara enkelt att jämföra med andra produkter. För att prisinformationen ska vara 
tillfredställande för konsumenten bör priset vara rimligt och inga dolda kostnader finnas 
(Croome et al., 2010). 
 
Vidare menar även Demangeot och Broderick (2007) och Lee (2002) att betydande element 
för onlinehandel är att skapa förtroende, tillit och att få kunderna att känna trygghet och 
säkerhet när de handlar, vilket också skapar värde för konsumenterna. Det finns strategier att 
tillämpa för att skapa tillit hos konsumenterna online, att låta kunden identifiera sig med 
företaget är en av dem. Affärsinformationen bör därför vara tydlig och enkel att hitta för att 
bygga upp ett förtroende hos kunden. Genom att låta kundernas feedback och synpunkter 
visas på webbplatsen skapas även ett förtroende där företaget visar transparens och kan stå för 
sina produkter samt eventuella fel eller misstag (Demangeot & Broderick, 2007; Lee, 2002). 
En annan strategi är att erbjuda gratisprodukter och/eller gratistjänster. Även att ha en hög 
säkerhet på webbplatsen bidrar till förtroende hos kunderna (Lee, 2002). 
 
Heinemann och Schwarzl (2010) lyfter fram både positiva och negativa aspekter i en 
onlinemiljö sett utifrån konsumentperspektiv. Fördelarna författarna beskriver med e-handel 
är faktorer som skapar värde för konsumenten, ger en behaglig upplevelse och underlättar 
konsumentens köpprocess online. Aspekter som lyfts fram som positiva med handel på 
internet är lättillgängligheten, oberoendet av öppettider och större transparens och 
jämförbarhet av produkter och erbjudanden. Heinemann och Schwarzl (2010) belyser även en 
rad nackdelar för konsumenter online. Dessa är bland andra avsaknaden av fysisk kontakt 
med produkterna, svårigheter vid klagomål och säkerhetsrisker vid betalning. I en fysisk butik 
skapar dessa aspekter värde för kunden, medan avsaknaden av dessa aspekter i en onlinemiljö 
kan påverka det upplevda kundvärdet (Heinemann & Schwarzl, 2010).  
 
Vidare studier tyder på att det existerar många element som kan underlätta för en nätbutik att 
skapa värde för sina kunder, och på så sätt lyckas. Några exempel på element som hjälper 
nätbutiken är: säkra transaktioner, tillämpning av kundvagn eller varukorg, aktiv användning 
av sökmotorer, tydlig navigering på webbplatsen, estetisk och attraktiv design, bra 
produktbeskrivningar, konkurrenskraftiga priser, snabb leverans, förtroende hos kunderna och 
återkommande konsumenter (Demangeot & Broderick, 2007; Lee, 2002). Flertalet 
populärvetenskapliga källor belyser också olika faktorer och aspekter, vilka kan vara 
värdeskapande för konsumenter i en onlinemiljö (Lundberg, 2013; Shaw, 2012).  
 

2.5 Engagemang och livsstil  

Konsumenternas livsstil är något som har en ytterligare påverkan för att definiera ett 
beteendemönster (Plummer, 1974). För att identifiera konsumenternas livsstil, kategoriseras 
dessa in i olika dimensioner av aktiviteter, intressen och åsikter (Wells & Tigert, 1971 se 
Plummer, 1974). Genom att kategorisera dessa kan det identifieras en livsstil som lägger fram 
hur konsumenter spenderar sin tid, vad de har för intressen och vilka åsikter de har. Vidare 
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Informativt	  
(tänkare)	  

	  
Ex.	  bil,	  elektronik,	  	  
Yinansiella	  tjänster	  	  

Emotionellt	  
(kännare)	  

	  
Ex.	  smycken,	  resa	  

Vanemässigt	  
(görare)	  

	  
Ex.	  dagligvaror	  och	  

snabbmat	  	  

Tillfredsställande	  
(reaktör)	  

	  
Ex.	  godis,	  öl,	  bio	  

spelar även demografiska aspekter in för att identifiera ett beteendemönster. Beroende på 
livsstil, skapas det olika behov, värderingar och mål hos respektive konsumentgrupp (Ekström 
2010; Plummer, 1974).  
 
Gensler och Verhoef (2012) menar att i de olika stegen i köpprocessen har konsumenter olika 
mål eller behov de vill tillfredsställa. Detta medför att konsumentens engagemang i en 
produkt tenderar att stiga när produkten kan skapa en relation med den livsstil konsumenten 
har (Ahmad et al., 2010; Ekström, 2010). Högt engagemang är generellt förknippat med 
mycket kunskap om produkt och pris. De konsumenter som har högt engagemang har oftast 
mer motivation till att söka efter och hitta relevant och bra information om produkten 
eftersom de är insatta och pålästa (Chandrashekaran, 2012; Vaughn 1979).  Betalar 
konsumenter mer för en produkt, är ansvariga för andra personer i köpbeslutet (exempelvis 
köper en present) eller gör ett personligt viktigt beslut (exempelvis köper en avancerad 
produkt) är de mycket mer engagerade i köpet (Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, 
Raghubir & Stewart, 2009). Således är högt engagerade konsumenter mer intresserade av att 
få mer information om produkten och bearbetar produktinformationen i detalj. En konsument 
som är mer motiverad att hitta rätt produkt är naturligt mer engagerad och delaktig i beslutet 
(Ahmad et al., 2010; Puccinelli et al, 2009;). Lågt engagemang är däremot förknippat med 
brist på kunskap, gällande produkt och pris, och därför även en brist när det kommer till att 
söka och bearbeta information (Chandrashekaran, 2012). Något Vaughn (1979) även lyfter 
fram är att produkter som innefattar lågt engagemang ofta samspelar med låg risk.   
 
Detta illustrerar Vaughn (1979) samt Ekström (2010) genom en modell där graden av 
engagemang sätts i förhållande till tanke och känsla. 
 
 
                                                            
        Tanke                                      Känsla 
 
 
        
 
     Högt engagemang 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Lågt engagemang  
 
 
 
 
 

Modell 3: Ekström’s modell om hög- och lågengagemang (2010) s.204  
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Författarna menar att högt engagemang kräver mycket informationssökande och är en 
tankekrävande process. Det kan även vara ett emotionellt behov, vilket också skapar högt 
engagemang. Lågt engagemang förekommer vid köp som inte kräver så lång 
tankeverksamhet, som dagligvaruhandel där köp sker av vana. Alternativt kan känslan styra 
när det finns begär av att tillfredsställa något, till exempel sug efter socker, och graden av 
engagemang reduceras (Vaughn, 1979; Ekström 2010). Graden av engagemang ser olika ut 
beroende på vilken livsstil konsumenten har och vilken typ av produktsituation som uppstår 
(Chandrashekaran, 2012; Ekström 2010; Puccinelli et al., 2009; Vaughn, 1979).    
 
I en onlinemiljö är det andra aspekter som tillkommer, som webbshopens utformande. Hög 
tillförlitlighet och snabb navigering bidrar till att konsumenterna blir mer nöjda och 
tillfredsställda (Demangeot & Broderick, 2007; Lee, 2002; Puccinelli et al., 2009). 
Möjligheten att ge recensioner och dela åsikter om produkterna har en tendens att öka 
konsumenternas engagemang. Konsumenter vill ha konkret information om kapitalvaror 
medan dagligvarukonsumenter uppskattar mer lättsam och ytlig information om 
produktattribut och egenskaper. Följaktligen kan både högt och lågt engagemang passa 
konsumenternas behov vid olika tillfällen (Puccinelli et al., 2009). 
 
Gensler och Verhoef (2012) menar att graden av engagemang är varierande och ser olika ut i 
köpprocessens steg. Under sökprocessen strävar den högt engagerade konsumenten efter att 
samla in korrekt och relevant information som möjliggör att rätt beslut fattas. I inköpsstadiet 
önskar kunden köpa den utvalda produkten till det lägsta priset och slutligen, i 
utvärderingssteget, vill kunden minimera ansträngning vid retur och dylikt. Upplevd 
bekvämlighet, välja en produkt och genomföra ett köp har generellt en positiv effekt på 
konsumenternas val. Att söka information på nätet är den viktigaste drivkraften för 
köpbeteende online (Gensler & Verhoef, 2012).  
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Kapitel 3: Metod 

Med utgångspunkt i denna studies forskningsproblem rörande sportkonsumenters köpprocess 
och påverkande faktorer online presenteras val av studiens utformning och design. Detta följs 
av val av empirisk metod, vilket för denna studie var semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. Kapitlet tar även upp hur denna metod genomfördes, motivering av 
metodvalet och slutligen diskuteras även studiens kvalitet och tillförlitlighet.  

3.1 Studiens utformning och design 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar behövdes material om 
sportkonsumenters åsikter och erfarenheter av köp i en onlinemiljö. Beskrivningar av 
sportkonsumenters upplevelser och tankar kring köp online behövdes för att kunna ge svar på 
syftet. Studien som genomförts är en kvalitativ undersökning, med tvärsnittsansats, som 
syftade till att undersöka personer som konsumerar sportkläder. Undersökningen riktas in mot 
konsumentbeteende vid köp online samt hur kundvärde skapas i en onlinemiljö. Genom att 
undersöka hur sportkonsumenter resonerar, tänker och beter sig vid köp av sportkläder online 
vill vi klargöra sportkonsumenters köpprocess och vad som skapar värde online. Empirin i 
uppsatsen grundas på information som samlats in ifrån semistrukturerade fokusgrupper med 
konsumenter som handlar sportkläder både online och fysisk butik. Studien relaterar empiri 
och teori med varandra genom ett deduktivt perspektiv i och med att frågeställning och empiri 
är härlett från teori.  Studien utgår därför från litteraturgenomgången, där det först söktes och 
samlades vetenskapliga artiklar och verk som ansågs tillförlitliga. Deduktivt perspektiv 
ansågs mest relevant och tillförlitligt, eftersom detta arbetssätt var det som vi bedömde skulle 
ge oss svar på studiens frågeställningar och syfte.  
 

3.2 Valda teorier och modeller 

Eftersom femstegsmodellen är generell och kan appliceras på de flesta typer av köp är det 
värdefullt att ta med denna som preferens i studien då sportkonsumenters köpprocess ska 
undersökas i en onlinemiljö. Sportinköp kan innefatta kläder, därför valdes teorin och 
modellen vid klädinköp att tas med i beräkning och känns relevant att ställa i jämförelse till 
sportkonsumenters beteende vid köp. Faktorer beskrivande påverkan i en onlinemiljö är av 
värde att lyfta fram då det är sportkonsumenters process och beteende just online som vill 
undersökas. I kombination med den generella femstegsmodellen och köpprocessen för 
klädinköp underlättas kartläggning för köpprocessen för sportkonsumenterna. Eftersom värdet 
konsumenter upplever kan ha inverkan på deras köpbeteende finns relevans att undersöka 
vilka aspekter som medför en värdeökning för konsumenter i en onlinemiljö. Engagemanget 
hos konsumenter och deras livsstil påverkar konsumentens köpprocess och köpbeteende. Det 
är därför av relevans att ta dessa teorier och aspekter i beaktning då studien ämnar undersöka 
sportkonsumenters köpprocess online, samt vad de värdesätter på en webbshop.  
  



  Flügge Prapharot, Johansson & Svensson 
 

	  
	  

12	  

3.3 Metodval 

3.3.1 Fokusgrupper 

För att få ett bredare perspektiv i vad som skapar värde hos sportkonsumenter online och hur 
deras köpprocesser ser ut ansågs fokusgruppsintervjuer som den mest givande metoden. Vårt 
ämnesområde motiverade valet att undersöka flera personers åsikter framför enskilda åsikter 
för att få en mer klargörande undersökning i denna kontext.  
 
Valet av fokusgruppsintervju befogades även som rätt metod för denna uppsats, då det är 
potentiella kunders reaktioner, åsikter och anledningar till att konsumera som är betydelsefullt 
och relevant för denna uppsats syfte. Fokusgrupper skapar en djupare förståelse för potentiella 
kunders perspektiv och synsätt, något som Bryman (2011) understryker vara viktigt inom 
kvalitativ forskning. Fokusgruppsintervjuerna med sportkonsumenterna gav givande 
diskussioner där deltagarna reflekterade kring varandras åsikter och utbytte idéer som 
möjligtvis inte hade kommit fram i ett annat metodval.  
 
3.3.2 Urval till fokusgrupper  
Det genomfördes fem fokusgrupper med totalt 27 deltagare och platsen för genomförandet var 
på Högskolan i Borås. En strävan efter att få sex deltagare i varje grupp fanns, detta eftersom 
sex personer anses vara ultimat i en fokusgrupp (Ahrne & Svensson, 2011), vi valde att sätta 
minimigränsen till ett deltagande på fyra personer.   
 
När studien först inleddes fanns en förhoppning om att samla deltagande personer till 
fokusgrupperna med hjälp av en enkel enkätundersökning. Relativt snabbt insåg vi dock att 
det skulle vara svårt att få den respons som krävdes och därför valdes det att ersätta enkäten 
med ett bekvämlighetsurval. Genom att kontakta vänner och bekanta, främst över sociala 
medier, fick vi potentiella sportkonsumentdeltagare till våra fokusgrupper. Detta urval gav 
även en chans att utesluta och välja bort de personer som vi inte ansåg passade in den 
population vi ämnade undersöka. För att få relativt homogena grupper rent generationsmässigt 
valde vi att tillfråga personer som var från 20 till 30 år. De som tillfrågades var både män och 
kvinnor, vilka vi sedan tidigare visste utförde någon form av fysisk aktivitet. För att minska 
bortfall, gav vi förslag på olika tider vilka de tillfrågade själva sedan fick anmäla intresse till. 
När vi fyllt de fem grupperna skickades ett bekräftelse-mail ut till de personer som hade visat 
intresse att delta i fokusgrupp.  
 
Bryman (2011) menar även att deltagarna i en fokusgruppsintervju tenderar att ge bäst resultat 
om de har någon form av relation till varandra, att detta skapar en mer öppen och ärlig 
diskussion. Följaktligen valdes även att implementera snöbollseffekten och därför bads 
aktuella deltagare att kontakta någon som handlar sportprodukter och som skulle kunna tänka 
sig att ställa upp på fokusgruppsintervju. Utifrån detta valdes de deltagare som ansågs vara 
relevanta för ämnesområdet. 

3.3.3 Intervjuguide  

Innan genomförandet av fokusgrupperna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) för att 
underlätta moderatorns roll att styra diskussionen åt rätt håll och få igång givande reflektioner 
och åsikter i gruppen. Utifrån studiens problemdiskussion och syfte formulerades passande 
frågor till intervjuguiden.  Guiden utvecklades som grund för intervjun och under 
intervjutillfället fanns möjligheter att ställa olika följdfrågor beroende på deltagarnas svar. De 
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framtagna frågorna i guiden var flexibla och anpassningsbara för att möjliggöra oförutsägbara 
svar och för att det skulle finnas frihet och tid för deltagarna att själva utforma sina svar. För 
att säkerställa att frågorna var rätt formulerade och uppfattades på rätt sätt gjordes pilotstudier 
innan de verkliga fokusgrupperna genomfördes.  
 
Fokusgruppen öppnades med en presentation av oss, arbetet och syftet med fokusgruppen. 
Deltagarna fick sedan fylla i en blankett med frågor om namn, kön, ålder, sysselsättning, hur 
ofta de handlar sportkläder samt vilka typer av sporter de utövar. De fick även skriva under 
blanketten och på så sätt intyga att de godkände att intervjun spelades in. För att få en bra 
struktur på intervjun och för att se till att alla områden som ville undersökas täcktes med 
frågor delades intervjun in i fyra områden. Dessa var sportkläder, köpprocessen, online och 
attribut på en hemsida. Under dessa områden fanns flertalet frågor. Frågorna som ställdes var 
främst fokuserade mot onlinemiljö, dock togs även frågor om fysisk butik med. Detta för att 
vi ville att deltagarna skulle kunna dra paralleller och själva kunna diskutera kring likheter 
och skillnader i sina processer kring köp. 
 
Intervjuerna inleddes med relativt enkla frågor, där bland annat deltagarna fick förklara vad 
för sportprodukter de köpte. Vi valde att lägga upp intervjun på detta sätt för att mjukstarta 
diskussionen och få deltagarna att känna sig bekväma i gruppen. Vidare kombinerades 
resterande frågor med bland annat diskussionsfrågor och rangordningsfrågor för att få en 
variation i intervjun och för att kunna besvara vårt syfte.  
 
En fråga som utformades som en rangordning var för att få svar på vad deltagarna tyckte var 
viktiga produktattribut på en träningstopp eller träningst-shirt. Det valdes att deltagarna skulle 
få diskutera kring en träningstopp eller träningst-shirt då vi förutsätter att oavsett vilken typ av 
fysisk aktivitet som utövas, oavsett ålder och kön så används någon typ av överdel. De 
attribut som var medtagna valde vi att grunda från teorin om köpprocessen för klädinköp. 
Vidare valdes det ut sex attribut, pris, funktion, komfort, kvalitet, design, varumärke och 
utseende, som vi ansåg passade bäst för konsumtion av sportprodukter. Vi valde att inte 
benämna detta som funktionstop eller funktionst-shirt för att undvika att lyfta fram attributet 
funktion samt att alla personer inte nödvändigtvis tränar i en funktionströja. Med 
benämningen träningstopp /träningst-shirt fick deltagarna möjlighet att tolka detta till sin egen 
nivå och till den typ av topp/t-shirt hen själv använder. Med detta val av utformning av frågan 
önskades en diskussion kring hur deltagarna resonerade för produktattributen.   
 
Då det för studiens syfte var av stor relevans att veta hur sportkonsumenternas köpprocess såg 
ut vid köp av sportprodukter, hade vi bett deltagarna i bekräftelsemailet att fundera kring 
deras senaste köp. Detta för att underlätta för deltagarna, så de inte skulle bli ställda när 
frågan lyftes fram. I denna fråga valdes att låta deltagarna enskilt berätta hur deras process 
hade gått till för att i större grad kunna ställa följdfrågor och få ut så mycket information som 
möjligt från var deltagare. Dock fanns även utrymme för deltagarna att kommentera och 
diskutera kring varandras processer. Först tillfrågades de deltagare som hade gjort sitt senaste 
köp i en onlinemiljö, då det var detta som vi främst var intresserade att undersöka. Även några 
deltagare tillfrågades om deras köpprocess i fysisk butik för att kunna dra paralleller och för 
att deltagarna skulle kunna reflektera över skillnader i sina processer.   
 
I avsikt med att få fram vad som skapar värde hos sportkonsumenter i en onlinemiljö 
utformades en öppen diskussionsfråga kring vilka egenskaper de ansåg vara viktiga på en 
webbshop. Därefter presenterade redan framtagna egenskaper som anses vara viktiga i en 
onlinemiljö, från tidigare forskning. De egenskaper som framfördes var snabb leverans, säker 
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betalning, betalningsalternativ, bra produktbeskrivningar, estetisk design på webbshopen, 
sökfunktion på webbshopen, användarvänlig webbshop, gratis frakt/fria returer, möjlighet att 
ge och läsa kundrecensioner och bra företags/affärsinformation. Valet av just dessa 
egenskaper grundades på att de framkom i flera underökningar från tidigare forskning och 
utifrån det valde vi ut tio stycken då vi ansåg detta var ett rimligt antal som täckte alla delar vi 
ville att deltagarna skulle diskutera kring. Vi valde att ha den öppna diskussionsfrågan först 
för att inte deltagarna skulle påverkas av alternativen vi gav dem. Dock ansåg vi att det kunde 
vara av stor vikt att även ta med en fråga med fasta alternativ, som hade grund i teori, 
eftersom det var intressant att höra vad deltagarna resonerade kring dessa aspekter. 
Intervjuerna avslutades med öppna frågor där deltagarna fick föra fram om de hade ytterligare 
tankar eller åsikter som de ansåg inte fått möjlighet att framkomma tidigare i intervjun.  

3.3.4 Genomförande av fokusgrupper 

Vid genomförandet av fokusgrupperna var minst två av oss med och agerade intervjuledare. 
Rollerna fördelades till att en person agerade moderator och ledde intervjun och den andra 
personen skrev anteckningar, ställde eventuella följdfrågor och fokuserade på samspelet i 
gruppen. Förutsättningarna för en bra diskussionsatmosfär påstås öka när en bekväm och 
naturlig stämning finns i gruppen (Ahrne & Svensson 2011). I avsikt att skapa en avslappnad 
miljö välkomnade intervjuledarna deltagarna och förde en lättsam konversation innan 
intervjun påbörjades.  
 
För att få igång deltagarna och engagera dem att delta i diskussionen inleddes intervjun med 
generella frågor om sportkläder och fortsattes med mer specifika diskussionsfrågor. För att 
underlätta och täcka alla ämnesområden valde vi, som tidigare nämnt, att dela upp intervjun i 
fyra områden. Intervjun inleddes med grundläggande frågor om sportkläder och syn på 
onlinehandel och fortsatte sedan med mer specificerade frågor angående sportkonsumenternas 
köpprocess, deras förhållande och inställning till e-handel och vad som ansågs vara 
värdeskapande för deltagarna i en onlinemiljö. Under intervjuerna hade det planerats in en 
rast för att deltagarna skulle kunna socialisera med varandra, fika och kunna besöka toaletten. 
Den totala intervjutiden för fokusgrupperna varierade från 1,5 till 3 timmar.  
 
Det bedömdes att inspelning av fokusgruppsintervjuerna var lämpligt för att underlätta 
transkribering och empirisammanställning. Även anteckningar fördes under intervjutillfällena 
för att vi skulle vara väl förberedda utifall det skulle uppstå problem med 
inspelningsutrustningen och för att skapa gynnsamma förutsättningar i senare processer i 
uppsatsarbetet. 
 
Vi valde att samma moderator skulle leda alla fokusgrupperna, detta för att minska 
påverkareffekten (Wibeck, 2010). Samspelet mellan personerna och diskussionerna i 
grupperna uppfattades i sin helhet bra då alla kom till tals och vågade framföra sina åsikter. 
Dock var det personer som tog för sig mindre än andra och moderatorn valde då att tilldela 
särskilda frågor individuellt till dessa personer för att skapa bättre dynamik i gruppen och få 
fram allas åsikter. Detta kan ha påverkat insamlandet av empiri i den mån att allas åsikter inte 
kom fram och att diskussionerna inte blev lika djupa om gruppens dynamik hade varit 
annorlunda. Dock anser vi att det insamlade materialet ändå var tillfredsställande då mycket 
information framkom. 
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3.4 Metodreflektion och diskussion  

För att fokusgruppen skulle ha en bra dynamik valdes en begränsad spridning åldersmässigt 
och en relativt homogen grupp bestående av män och kvinnor, som handlar sportprodukter. 
Det fanns även medvetenhet om att moderatorn spelar en stor roll och påverkar intervjuer 
mycket, vilket kan ses som en svaghet.  Risken att misslyckas med en intervju på grund av en 
dålig moderator är stor (Harboe, 2013).  
 
En aspekt som bör tas i beaktande och reflekteras över är valet av att genomföra ett 
bekvämlighetsurval, vilket påverkar generaliserbarheten betydligt (Bryman & Bell, 2011). 
Dock är bekvämlighetsurval positivt då personer i den tänka målgruppen finns i författarnas 
närhet och då undersökningen har en begränsning i tid och omfattande (Bryman & Bell, 
2011), vilket vår studie var och därför kändes bekvämlighetsurval som ett effektivt 
tillvägagångssätt.  
 
Vi observerade även positiva effekter med att ha fokusgrupper när gruppdynamiken var god. I 
några av grupperna verkade deltagarna trygga och säkra, trots att de inte hade några direkta 
relationer till varandra. I dessa grupper flöt diskussionerna på bra från start och mycket 
information, åsikter samt även djupare reflektioner från några respondenter framkom då de 
kände sig bekväma med att framföra sina tankar. Något som vi känner var mycket positivt och 
stärkte vårt val av metod.  
 
Vidare kan det diskuteras kring att de tidigare teorier och forskning som valts att användas i 
denna studie främst är baserade på kvantitativa undersökningar. Att forskning med kvalitativa 
undersökningar inte tagits upp i större utsträckning beror på att det inte fanns lika mycket 
teorier med denna grund. Av den begränsningen denna studie har så valdes de teorier ut som 
passade bäst in för att få svar på vår frågeställning. På grund av hur utfallet blev ansåg vi att 
det därför var bra att applicera en kvalitativ metod på denna studie då vi önskade få en 
djupare inblick i tankar och åsikter kring sportkonsumenters köpbeteende. 

3.5 Kvalitet och tillförlitlighetsbedömning  

Vid kvalitativ forskning är reliabilitet och validiteten av resultat viktiga att analysera. Dessa 
begrepp är främst till för att understryka om insamlad information är stabilt eller pålitligt 
(Bryman, 2011). 
 
Målet med den utvalda metoden, fokusgrupper, var att finna svar som kan besvara uppsatsens 
syfte och frågeställning på de mest tillförlitliga sätt. Metodvalet är en kvalitativ undersökning 
vilket medför vissa skillnader i reliabilitet och validitet gentemot om undersökningen varit 
kvantitativ. Den externa reliabiliteten i en kvalitativ metod är låg eftersom det är svårt att 
upprepa undersökningen och det är svårt att göra sociala miljöer och betingelser replikerbara. 
Den interna reliabiliteten utgörs däremot av huruvida informationen från de svarande tolkas. 
Genom att diskutera och komma överens om hur svaren ska tolkas kan den interna 
reliabiliteten höjas (Bryman & Bell, 2011), därför kom vi överens om hur vi skulle tolka 
materialet innan fokusgrupperna genomfördes. Ett medvetet val att ha samma moderator 
under alla fokusgrupperna gjordes. Wibeck (2010) menar nämligen att reliabiliteten kan höjas 
något om det är samma moderator som genomför alla fokusgrupperna.  
 
Vidare skiljs det även på intern och extern validitet när det kommer till kvalitativa metoder. 
Den interna validiteten är i många fall hög vid kvalitativa undersökningar genom att det oftast 
finns goda överensstämmelser mellan det som observeras och samlas in mot de frågor och 
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begrepp som finns (Bryman & Bell, 2011). I undersökningen var därför den interna 
validiteten relativt hög eftersom metodvalet innebar delaktighet i en social grupp och det gick 
att observera och dra samband mellan teorier och den insamlade informationen. Den externa 
validiteten innefattar i vilken utsträckning som studiens resultat kan generaliseras till andra 
miljöer och situationer. Enligt Bryman och Bell (2011) kan det finnas problem med 
generaliserbarheten i en kvalitativ undersökning. I denna studie bör tas i beaktning att 
generaliserbarheten, och därmed den externa validiteten, är låg då undersökningen utfördes 
under vissa speciella kriterier och genomfördes efter ett bekvämlighetsurval. Studien 
implementerades på 27 personer besående av män och kvinnor, i en given ålder, mestadels 
studenter och alla intervjuer genomfördes i Borås. Även med en inriktning mot onlinemiljö 
samt sportkläder. På så sätt blir denna studie begränsad till dessa aspekter och därför blir 
generaliserbarheten och tillförlitligheten påverkad. Dock anser vi att med den begränsade tid 
och omfattning på arbetet genomfördes intervjuerna på ett bra sätt och utifrån denna studie 
blev resultaten goda.  
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Kapitel 4. Resultatredovisning  

I detta kapitel presenteras det sammanställda resultat som framkommit under 
fokusgruppsintervjuerna. Intervjuerna har utgått från den intervjuguide som utformats (se 
bilaga 1). Vidare ges en förklaring om fokusgrupperna och den generella diskussionen om 
sportkonsumentens köpbeteende, köpprocess, inställning till onlinemiljön samt 
värdeskapande faktorer presenteras.  
 

4.1 Fokusgrupper 

Det har genomförts fem grupper á 1,5-3h långa där totalt 27 personer som utövar någon form 
av fysisk aktivitet har deltagit. De personer som deltagit i fokusgrupperna benämner vi som 
deltagarna, de medverkanden och sportkonsumenter och syftar till dem som ställt upp i 
intervjun. Vid benämningen sport ingår kläder, skor, utrustning och övriga produkter som 
används vid fysisk aktivitet. Vi har valt att benämna alla dessa som produkt förutom vid de 
tillfällen deltagarna ställt specifika produktgrupper mot varandra i sin diskussion. Vidare har 
vi intervjuat både män och kvinnor, men då vi inte kommer att analysera och dra slutsatser 
baserat på kön, har det där av valts att använda hen när det behövts. Vi benämner inte 
fokusgruppsintervjuerna som skilda samtal, utan använder orden: under intervjuerna och det 
framkom i intervjuerna vilket då syftar till helhetsaspekten av de fem fokusgrupper som 
genomförts.  

4.1.1 Uppkomst av behov 

Under gruppintervjuerna framkom det att deltagarna främst handlar inom produktkategorierna 
toppar, sportbehåar, tights/byxor och skor. När deltagarna diskuterade hur de blev inspirerade 
till att köpa sportkläder var bloggar, Facebook, favoritmärken, reklam och trender stora 
inspirationskällor. Rekommendationer från vänner och personer som utförde samma aktivitet 
var också något som påverkade deltagarna.  
 
Flertalet av deltagarna köpte nya sportprodukter för att de hade slitit ut sina gamla, ville ha 
något att byta av med, förnya sin träningsgarderob och undvika att tvätta lika ofta. Andra 
deltagare skulle börja en ny fysisk aktivitet och behövde specifika produkter, likt yogatights, 
vätskeväst, vandringsskor och cykelskor. Ett antal medverkande hade även handlat sitt senaste 
köp på impuls, där intentionerna var att köpa en annan vara, men också köpte en sportprodukt 
där utseende och pris var lockande faktorer. Någon deltagare hade delvis behov av en ny vara 
och passade då på när denne hade ett presentkort. 

4.1.2  Förberedelse inför köp 

Det framkom att flertalet av deltagarnas köp online var upprepade köp, både vid val av 
webbshop och produkt. Det lyftes fram att deltagarna antingen hade genomfört ett köp på 
hemsidan eller använt produkten tidigare, vilket deltagarna påstod medförde att nästa köp via 
internet blev betydligt smidigare. Deltagarna diskuterade att de använder sig av 
kundrecensioner inför köp av sportprodukter online, speciellt vid ett förstagångsköp. Det 
framkom att de kräver mer av en sportprodukten än ett vanligt plagg just för att 
sportprodukten faktiskt ska fylla en funktion i en mer utsatt situation.  
 
När deltagarna diskuterade kring om de använder internet eller om det är vanligt att de går 
och tittar i butik som förberedelse inför köp uppkom varierande erfarenheter om båda 
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situationerna. Många av de medverkande lyfte fram att de använde internet som en 
inspiration- och informationskälla för att hitta de produkter de är intresserade av samt läsa in 
sig på produkterna. Det framkom att deltagarna gärna tittade och kände på produkten i butik. 
Något som de uttryckte var att om de var osäkra på köpet eller att det är en produkt som de 
vill ha hjälp med föredrogs en fysisk butik. En anledning till detta var att kunna rådfråga 
personalen och få personlig hjälp.  

4.1.3 Viktiga produktattribut 

För att få fram vad sportkonsumenter värdesätter på en träningstopp/träningst-shirt fick 
deltagarna rangordna detta utefter produktattributen pris, funktion, kvalitet, komfort, design 
och varumärke. Deltagarna rangordnade detta enskilt, för att sedan berätta för varandra och 
diskutera kring sina val. För att illustrera rangordningen av dessa attribut samlades 
deltagarnas rangordning in och sammanställdes i tabellen nedan.  
 

 
 
Diagram 1 visar procentandelen av de olika attributen, där komfort var det attribut som flest 
deltagare valde som det mest viktiga för en träningstopp/träningst-shirt.  
 
Det uppkom ofta i diskussionen att ordningen blivit annorlunda beroende på vilken typ av 
produkt det handlade om. När deltagarna diskuterade om de skulle rangordnat annorlunda om 
det hade varit en vardagstopp istället, var de flesta överens om att funktion var en viktigare 
egenskap vid sportprodukter.  

4.1.4 Jämförelse av alternativ  

Vid diskussionen om jämförelsen av alternativ vid handel online framkom det att flertalet 
sportkonsumenter var ute efter specifik produkt och valde då att jämföra webbshopar där 
produkten fanns. Många deltagare lyfte då fram att den bidragande faktorn till detta var för att 
kunna jämföra priser. Några av dessa tog upp att de använde prisjämförelsesidan Pricerunner 
för att sålla ut vilka sidor som var aktuella för dem.  
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Kvalitet blir ändå lite efter priset, köper jag en billig produkt så förväntar jag 
mig inte att den ska hålla så speciellt länge. 
 

Deltagare, fokusgrupp 
 
Något som berördes ofta när deltagarna diskuterade olika alternativ, var varumärke. Många av 
deltagarna beskrev att de handlade mycket från sina favoritvarumärken och att de litade på 
varumärkets produkter på grund av tidigare bra erfarenheter. Majoriteten av de deltagande 
föredrog att köpa från webbshopar som säljer flera varumärken. Under diskussionen framkom 
då att det snabbt ges en överblick, att dessa shopar ofta är välkända, att de har bättre villkor 
för exempelvis frakt och att de oftast har bättre priser. Många av deltagarna framhävde att det 
är priset som styr var de gör sitt köp.  
 
Andra deltagare förklarade att det i många fall var webbshopen som var förvald, men inte 
produkten. Detta lyftes fram i diskussionen som att deltagarna sedan tidigare, av olika 
anledningar, hade bestämt sig för vilken webbshopen den nya produkten skulle handlas från. 
Dessa anledningar var grundade på bra erfarenheter av webbshopen, rabatter, kännedom om 
ett tillfredställande sortiment, medvetenhet om snabb leveranstid eller gratis frakt. Det 
framkom även att vissa deltagare utövade mer nischade sporter där de då sökte sig till 
internetsidor som var specialiserade inom deras sport. Även där var det tidigare erfarenheter 
som gjorde att deltagarna återkom till samma sida igen.   
 

Ja det är just det här att man vill ha någonting som man inte kan få i butik.  Då 
kanske att det är någon procent billigare. Alltså man måste nästan erbjudas 
någonting mer. Istället för att kunna gå till butik och förhoppningsvis bli trevligt 
bemött och kunna testa plagget. Då vill jag hellre testa det i en butik. Men om de 
sänker priset så är det absolut attraktivt. 
 

Deltagare, fokusgrupp 
 
De sportkonsumenter som beskrev sina köp som gjorts i fysisk butik hade olika tankar kring 
jämförandet av alternativ. Aspekter som framkom var att deltagarna gick efter utseende, litade 
på butikspersonal eller provade olika plagg. När det kom till valet av fysisk butik så var det i 
de flesta fall en tillfällighet.  

4.1.5 Vad framkallade köpet? 

Vid diskussionen om vad som faktiskt fick sportkonsumenterna att genomföra köpet, var 
priset den faktor som flest deltagare lyfte fram. Några lyfte fram att om de inte visste exakt 
vilken produkt de skulle köpa så jämförde de priser på liknande produkter inför det faktiska 
köpet. Någon deltagare behövde en ny neutral överdel, där det var priset som var det 
avgörande attributet för vilken överdel som skulle köpas. Andra deltagare i grupperna 
förklarade att de redan bestämt vilken produkt de ville ha, som exempelvis en produkt från ett 
specifikt varumärke och sökte då efter den webbshop som erbjöd lägsta pris. De menade då 
att exakt samma produkt kan ha olika pris beroende på webbshop. Det framkom även att 
utseendet på plagget också var en avgörande faktor vid köp, detta många gånger i 
kombination med ett bra pris.  
 
Något annat som var återkommande bland fokusgruppsdeltagarna var diskussionen om varför 
man väljer att handla online före fysisk butik. Flertalet gånger uttryckte sportkonsumenterna 
att man har möjligheten att kunna jämföra priser, söka efter rabattkoder och sedan tillämpa 
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dem, vilket man inte kan göra i butik till samma grad. Det var väl belyst av deltagarna att de 
aktivt sökte och utnyttjade rabattkoder på nätet. Det påpekades dock att vid omedelbart behov 
av produkten, eller vid risk att varan skulle ta slut, genomfördes köpet direkt i butik.  
 

[…]beställde, fyllde i någon voucher, så fick jag 50kr rabatt, skitbra. Det är ju 
svårare tycker jag att hitta i butik! För det är ju också så att när man söker på 
nätet tycker jag, så kan man ju lätt hitta ”erbjudande Stadium/erbjudande 
Intersport” och vad det kan vara, så är det ju mycket, och det är ju inte så att 
man kan hitta det på en hylla i butiken. Sen så gick jag vidare till köp och 
klickade på att hämta ut i butik, så då hämtade jag ut den i butik X och då slapp 
jag betala frakt. […] 
 

Deltagare, fokusgrupp  
 
Några utstickande svar från sportkonsumenterna var att inom de nischade sporterna så kunde 
de få rabatt via sitt sportlag och det framkallade köp. Det faktum att det inte är samma utbud i 
staden där deltagaren bor lyfte någon fram som en bidragande faktor till att de handlar på 
internet och även att det finns ett större utbud online, både vad det gäller storlekar och 
modeller.  

4.1.6 Tankar efter köpbeslut 

Vid diskussionen om deltagarna varit nöjda med sina senaste sportinköp, var deltagarna 
positiva och lyfte fram en nöjdhet. Åsikter som framkom här var att leveranssättet har en stor 
inverkan på hur sportkonsumenterna tänker inför och efter köp. Även om produkten i sig var 
bra, så var det starkt uttryckt att leveranssättet kunde dra ner helheten av köpet.  
 
En deltagare berättade att en produkt som beställts inte hade överensstämt med färgen som 
visades på webbshopen och den faktiska färg som produkten hade vid leverans. Detta skapade 
en diskussion om vikten av värdet att produktbeskrivning stämmer överens med den faktiska 
varan. Deltagarna förde även en diskussion om att man tänker efter mer vid inköp av 
sportkläder då man vet vad man är ute efter och vad det ska fylla för funktion, detta till 
skillnad från vardagskläder.  
 

Jag planerar nog sportkläder mer. Alltså kollar runt mycket mer och jämför olika. […] 
Men annars när det gäller vanliga kläder så kan jag gå runt och tänka ”åh ja den var 
fin” och så köper jag den. Medan sportkläder brukar jag mer planera och känna att nu 
är det dags typ. Och så jämför man lite och kollar kommentarer brukar jag också göra 
ganska mycket. Om passform och sådant.  
 

Deltagare, fokusgrupp  
 

Jag tror att jag testar och jämför mer när det gäller sportkläder, för att det verkligen 
ska bli bra. För om jag hittar en topp på butik X till exempel, ”ja men den var bra” då 
är det inte som att jag går runt och jämför massa olika butiker och tittar vad de har för 
toppar. Då blir det mer ett köp direkt. Sportkläder går jag och testar mer och kikar mer 
på funktionsgrejer och sådär.  
 

Deltagare, fokusgrupp 
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Det togs även upp att träningskläder utvärderas hela tiden, från att man använder dem, hur 
dem är under träningen och till hur de höll sig efter tvätt. Dessa upplevelser påstod deltagarna 
att de i de allra flesta fall tar med i beräkningen inför sitt nästa köp. När det kommer till 
sportkläder var de medverkande överens om att utvärderingen har en avgörande roll till om 
man köper samma produkt eller varumärke igen. Majoriteten av deltagarna intygade att de 
kräver mer av sportplagg i och med att en viss förväntan finns på plagget.  
 
Deltagarna lyfte fram att det kan vara svårt att utvärdera sportplagg då de främst utvärderas 
vid användning. Några deltagare uttryckte att det är först vid användningen som man vet om 
passformen är bra, om funktionen uppfylls, hur komforten är och dylikt.  
 

Oftast har man ju använt produkterna då och då kan man inte göra något åt saken, 
eftersom det är träningskläder ska ju ha funktion och komfort under träningspasset 
vilket inte gör att man vet. 
 

Deltagare, fokusgrupp 
 
Sportkonsumenterna lyfte även fram att om produkten inte fungerar så är det mest troligt att 
man byter varumärke eller produkt. De menade att det är en betydande skillnad från 
vardagskläder eftersom de inte utvärderas på samma sätt. De produkter som utvärderas mest 
var de som oftast kräver mest energi och efterforskning samt den produkt som mest pengar 
läggs på.  
 

4.1.7 Uppfattningen om onlinemiljön 

När fokusgrupperna diskuterade kring för- och nackdelar med att handla på nätet beskrev dem 
att de främsta fördelarna är att det är bekvämt, enkelt, större utbud, oftast bättre pris och att 
man enklare får en överblick på sortimentet. Vid diskussionen om nackdelar med 
onlinehandel framgick främst att det inte går att känna på och prova produkten. Andra 
nackdelar som framkom var lång leveranstid, att den personliga servicen saknades och att det 
är krångligt att skicka tillbaka. 
 
Vidare diskuterade deltagarna om de föredrog att handla från svenska eller utländska 
webbshopar. Många av deltagarna förklarade att de oftast handlade från svenska webbshopar 
för att det kändes mest tryggt. Flera deltagare påpekade att de ansåg att det är bekvämare med 
svenska webbshopar för att det är lättare att returnera sina varor, språket är samma, det är 
geografiskt nära, betalningen känns säkrare och att leveransen är snabbare.  Flertalet av de 
medverkande var dock positiva till att handla på utländska webbshopar, men ville då köpa 
från webbshopar som de kände igen och som kändes seriösa. Fördelarna som togs upp med att 
handla på utländska webbshopar var att det är ett större utbud på produkter där och att 
servicen är bättre. Dock påpekade några att det är viktigt att veta vad som ska köpas när ett 
köp görs från utlandet för att slippa problem om varan måste returneras. 
	  
Något som deltagarna diskuterade mycket kring var att en webbshop med sportkläder behöver 
erbjuda något som inte erbjuds i butiken för att man ska välja webbshopen före den fysiska 
butiken. Det framkom flertalet gånger att det är viktigt med bra beskrivningar av produkterna. 
Med bra beskrivningar menade de flesta på att det ska framgå hur produkten ser ut och ifall 
det finns detaljer konsumenten behöver vara medveten om. Vidare tryckte deltagarna på att 
det är viktigt att produktbeskrivningen innehåller beskrivning av vad det är för material och 
vad plagget har för funktion. Flera ansåg att en detaljerad produktbeskrivning är viktig på 
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grund av att det ska ge snarlik information och service som om konsumenten gått till en fysisk 
butik. Bra bilder på produkterna tyckte flera sportkonsumenter var betydelsefullt, samt att 
bilderna ska vara tagna från flera olika vinklar, visa detaljer och vara zoombara. 
 
I diskussionen framkom också att en bra mått-lista är betydande för att få en uppfattning om 
hur produkten kommer vara och sitta för att undvika besvikelse när produkten levererats. 
Några respondenter lyfte fram att ett mätverktyg, så som Virtusize, är en bra egenskap på 
webbshopar eftersom konsumenterna kan jämföra med redan befintliga plagg som de vet 
sitter bra. Flera av deltagarna lyfte även fram att de värdesätter att kunna läsa recensioner från 
andra kunder.  
 
Hur webbshopen är uppbyggd rent estetiskt och navigationsmässigt var även egenskaper som 
det diskuterades kring. Många av deltagarna ansåg att det var viktigt att webbshopen ska vara 
stilren, enkel och snygg. Många ville också att webbshopen skulle vara lätt att navigera runt 
på och att det skulle vara snabbt och enkelt när man klickade fram och tillbaka mellan 
produkter. Vidare uppkom även diskussion om att det är av stor vikt att det går att 
kategorisera sortimentet så att det blir lätt att hitta det man söker. Förslagsvis diskuterade 
deltagarna kring att det skulle vara lätt att filtrera på webbshopen, gärna efter sport, 
produktgrupper, färg, och storlek. Sökfunktion och varukorg lyftes också fram som 
fördelaktigt på en webbshop. 
 
Deltagarna diskuterade att det ska finnas bra information på webbshopen och att villkor för 
leveranser, frakt och returer skulle vara lättillgängliga och tydliga. Några deltagare påpekade 
även att de gärna vill att webbshopen ska ha tillgängliga topplistor, gratis frakt och fria 
returer. Vidare ansåg några av deltagarna att de uppskattar lagerstatus, de menade på att de i 
vissa fall skulle skynda sig med köpet om det endast fanns ett fåtal varor kvar. Ytterligare 
egenskaper som var uppe för diskussion var att det underlättar om det finns en mobilanpassad 
sida för att kunna surfa via telefon eller surfplatta. Någon deltagare påpekade också att en 
lookbook för inspiration för sport är ett bra attribut på en hemsida, en annan poängterade att 
denne inte ville behöva skapa en profil hos företaget vid köp för att slippa efterkommande 
reklam.   

4.1.8 Tio värdeskapande faktorer  

Det presenterades tio redan utvalda egenskaper som anses viktiga på en onlinehandel. Dessa 
var att det ska finnas en sökfunktion, bra produktbeskrivningar, säker betalning, bra företags- 
och affärsinformation, användarvänlig webbshop, möjlighet att ge och läsa kundrecensioner, 
flera betalningsalternativ, snabb leverans, gratis frakt och fria returer och estetisk design på 
webbshopen. Deltagarna fick välja ut och rangordna de fem av dessa tio som de tyckte var 
viktigast. Detta presenteras i diagrammet nedan.  
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Diagram 2 visar fördelningen av rangordningen på de fem faktorerna som 
sportkonsumenterna ansåg vara viktigast 
 
Flertalet, 15 eller fler, av deltagarna hade med bra produktbeskrivningar, säker betalning, 
användarvänlig webbshop, snabb leverans och gratis frakt/fria returer i sin topp fem. Det var 
ingen av egenskaperna som uteslöts helt sett till alla respondenter, dock var bra företags- och 
affärsinformation och flera betalningsalternativ inte särskilt förekommande i topp fem 
rankningen. 
 
Diskussionerna, som efterföljde rangordningen, lyfte fram att ingen av egenskaperna bland de 
tio var irrelevant eller att den inte behövdes på webbshopen. Flera deltagare menade på att 
alla de tio egenskaperna är väldigt viktiga för att de ska handla på sidan, men de fem som de 
hade valt ut är allra viktigast för just deltagaren själv. Som följdfråga till denna diskussion, 
frågade moderatorn om deltagarna saknade någon egenskap bland dessa tio. Här svarade 
några deltagare kundtjänst eller kundservice, för att det ska vara lätt att kontakta företaget om 
något skulle bli fel. Även mobilanpassad webbshop kom upp här som ett alternativ. 
 
Vidare diskussion och tankar hos några deltagare var att kunna välja utlämningsställe 
alternativt hämta paketet i butik. Några lät påskina att de tyckte att många av egenskaperna 
som nämnts i diskussionerna hängde samman, exempelvis att sidan är användarvänlig om det 
finns en sökfunktion. Ett par deltagare påpekade även att vissa egenskaper tog man för givet 
ska finnas om sidan är seriös, exempelvis säker betalning och bra företagsbeskrivning. Många 
framhöll även att de inte handlade från en sida som de inte ansåg var seriös.  
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Kapitel 5. Analys  

I kommande kapitel analyseras det resultat från våra fokusgrupper utifrån den teori som 
tidigare presenterats med inriktning på den generella köpprocessmodellen, modellen vid 
klädinköp, teorier på konsumentbeteende och konsumentvärde samt teori kring konsumenters 
engagemang och livsstil. Analysen har resulterat i två modeller som illustrerar 
sportkonsumenters engagemang samt köpprocess med påverkande faktorer.  

5.1 Sportkonsumentens köpprocess  

Forskning menar att köpprocessen börjar med ett behov (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell 
& Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Solomon, 2011; Turban 
et al., 2010), vilket även kunde utläsas på sportkonsumenterna som deltog i fokusgrupperna. 
Sportkonsumenternas behov var inget grundläggande behov, dock fanns behov av nya 
produkter för att kunna tillfredsställa deras träningssituation. Vissa deltagare ville ta sin 
träning till en ny nivå och hade särskilt begär efter en speciell produkt, exempelvis en 
vätskeväst till långdistanslöpning. Dessa aspekter kan kopplas till teorin om 
behovsidentifiering i femstegsmodellen (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & Hartline, 
2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Solomon, 2011; Turban et al., 2010), 
samt behovet av ny produkt sett ur köpprocessen vid klädinköp (Solomon & Rabolt, 2009). 
Ett avvikande beteende mot femstegsmodellen som kan ses är de deltagare som köpte sina 
produkter på impuls där ett ha-begär uppkom när produkten sågs, vilket kan kopplas till 
köpprocessen för klädinköp (Solomon & Rabolt, 2009). Dock kan det ses att impulsköpen 
inte fortlöpte enligt denna process eftersom köpet upptäcktes, bedömdes efter exempelvis pris 
eller utseende och sedan togs ett beslut om köp. 
 
Teorin om internetupplevelsen och att konsumenten är en teknisk informationsanvändare 
(Cho & Park, 2001; Constantinides, 2004) stärks av att deltagarna använder internet för 
inspiration och information. I en onlinemiljö kan konsumenterna söka mycket information 
utan att det är tidskrävande (Ahmad et al, 2010; Solomon & Rabolt, 2009), vilket skapar 
värde för konsumenten (Kotler et al, 2009). Empirin påvisade detta med att många deltagare 
valde att söka information online innan köp för att kunna få en överblick av sortiment och 
egenskaper hos produkter. Söka information för att få mer kunskap är förknippat med högt 
engagemang (Chandrashekaran, 2012; Ekström, 2010; Vaughn, 1979), vilket deltagarna 
intygade att de gjorde för att se utbudet, filtrera och kunna läsa relevant information om 
produkterna. Detta för att produkten skulle bli så tillfredsställande som möjligt för deltagarna. 
Deltagarna såg fördelar i enkelheten att kunna jämföra återförsäljare och produkter online. 
Dock kan det ses en annan vinkling i högt engagemang inför köp eftersom konsumenter valde 
att gå in i butiker och känna på och prova produkter, men sedan valde att genomföra köpet 
online. Orsaken till att deltagaren sedan genomförde köpet online berodde främst på att de 
kunde leta upp billigare pris online. Onlinemiljön valdes framför butiken eftersom något mer 
erbjöds, genom detta fanns aspekten att det i onlinemiljön erbjöds något butiken inte kunde, 
vilket då skapade ett värde för konsumenten i att genomföra köpet online. Något som även 
Chen och Dubinsky (2003) och Heinemann och Schwarzl (2010) stärker är värdeskapande för 
konsumenter.  
 
Resultatredovisningen påvisade att sportkonsumenter söker upp samt läser mycket 
information om sportprodukter och att produktinformationen är av stor vikt för att 
produkterna ska fylla en särskild funktion för användaren. Ahmad et al. (2010) och Solomon 
& Rabolt (2009) lyfter fram att det i en onlinemiljö finns många olika återförsäljare och en 
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stor mängd information, vilket empirin visar på med deltagarnas aktiva sökande i just 
onlinemiljön. Ett samband kan ses mellan vikten av en utförlig produktbeskrivning och 
värdeskapande i en onlinemiljö. Heinemann och Schwarzl (2010) lyfter fram att en stor 
nackdel med online är att konsumenterna inte kan känna på produkten, därför måste 
webbshopen kunna erbjuda något för att konsumenterna skall kunna uppleva samma värde. I 
empirin framkom att produktbeskrivningen bör vara noggrant utformad, vilket tyder på att det 
bland annat är denna som ger det värdeskapande som annars kan fattas i en onlinemiljö.  
 
Den uttalade skillnaden mellan köpprocessen online och den traditionella köpprocessen är 
inflytandet av information (Constantinides, 2004). I vårt resultat kunde främst två aspekter av 
informationssökning ses. Den ena aspekten var att produkten var förvald medan den andra 
aspekten var att webbshopen var förvald. Trots skillnader i hur informationen och alternativen 
då söktes kan det inte ses stora skillnader i graden av engagemang. Modellen om generellt 
högt och lågt engagemang i förhållande till tanke och känsla (Ekström, 2010; Vaughn, 1979) 
ställt mot empirin visar samband till både högt och lågt engagemang. Högt engagemang 
visade bland annat deltagarna som belyste att priset var viktigt, de var ute efter en speciell 
funktion eller ville avancera inom sin sport. Detta eftersom de lyfte fram att de sökte 
information och jämförde mer alternativ under sin process. Lågt engagemang kunde kopplas 
till de avstickande deltagare som diskuterade rutinköp och impulsköp, detta eftersom dessa 
deltagare inte var lika aktiva i sin köpprocess. Det kan ses ett samband med att de deltagare 
som genomfört ett köp på rutin, tidigare hade genomfört ett köp med högt engagemang och på 
så sätt blev den nya köpprocessen en rutin med lågt engagemang.  
 
Den externa och interna informationssökningen (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & 
Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Turban et al, 2010), 
används även av sportkonsumenter. De högengagerade kunderna ses tydligt använda sig av 
den externa informationssökningen. Sportkonsumenterna som köper på rutin och har lågt 
engagemang använder sig av den interna sökningen och går på tidigare erfarenheter av 
produkten. Graden av engagemang tillsammans med den interna eller externa 
informationssökningen påverkar den tid och framkallar de förväntningar som konsumenten 
lägger vid köp, vilket bekräftas både av teori (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & Hartline, 
2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler, 2009; Turban et al., 2010) och resultat.   
 
Beroende på vilka typer av produktattribut; pris, funktion, kvalitet, utseende, komfort och 
varumärke (Solomon & Rabolt, 2009) som deltagarna värdesatte, söktes produkten upp och 
alternativ jämfördes utifrån vad deltagarna skulle finna tillfredsställande. Som visat i empirin 
var produktattributen komfort, design och funktion de som deltagarna tyckte var viktigast. 
Dessa attribut påverkar stegen i köpprocessen då konsumenterna söker information om 
produkter och jämför olika alternativ baserat på vilket attribut som värdesätts högst. Som 
nämnt tidigare värdesätter sportkonsumenter generellt en bra produktbeskrivning, vilket 
förklaras genom att attributen komfort och funktion är viktiga produktattribut. 
Informationssökning och alternativsevaluering (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & 
Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Solomon, 2011; Turban et 
al., 2010) kan med grund i empirin vävas samman då informationssökningen i 
sportkonsumenters fall ofta beror utifrån vilka attribut som värderas, exempelvis pris. Utifrån 
produktattributen blir informationssökningen beroende av vilket eller vilka alternativ som 
sportkonsumenten har ett intresse för.  
 
Trygghet och förtroende till företaget är värdeskapande för konsumenter (Demangeot & 
Broderick, 2007; Lee, 2002). En viktig del när deltagarna evaluerade olika alternativ var att 
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ha tillgång till att läsa recensioner från andra kunder. Deltagarna lyfte fram att detta skapade 
en trovärdighet till företaget, mer kunskap om produkten och gav trygghet inför beslutet om 
köp. Det var specifikt för en sportprodukt deltagarna ville ha recensioner och jämförde detta 
själva med vardagskläder då deltagarna inte tyckte det var lika viktigt. Ekström (2010) och 
Plummer (1974) menar att särskild livsstil skapar olika engagemang och värden för 
konsumenter.  
 
Utifrån Lee’s (2002) och Demangoet & Broderick’s (2007) teori, diskuterade deltagarna vad 
för egenskaper de värdesätter på en webbshop som säljer sportprodukter. Från rangordningen 
framkom att de viktigaste attributen för sportkonsumenten var bra produktbeskrivningar, 
säker betalning och användarvänlig webbshop. Utifrån hur deltagarna rangordnade kan det ses 
likheter med teori om vad som är värdeskapande i en onlinemiljö (Croome et al., 2010; 
Demangoet & Broderick 2007; Lee, 2002). Eftersom teorierna är generella kan det ses att 
sportkonsumenter inte skiljer sig markant i sina tankar om värdeskapande egenskaper i en 
onlinemiljö.  
 
De sju kategorier om vad som är viktigt i processen vid ett klädinköp (Solomon & Rabolt, 
2009) bekräftades i empirin även gällande sportinköp. Deltagarna lyfte fram att det är många 
faktorer som bör tas i beaktning för att produktbeskrivningen ska bli så utförlig som möjligt. 
Den bör innehålla information om material, passform, funktion och färg. Mer specifikt 
framkom även egenskaper som exempelvis en detaljerad mått-lista, mätverktyget Virtusize 
samt precisa bilder. Andra viktiga attribut som framkom var användarvänlig webbshop som 
betydande. Här fördes diskussionen kring hur webbshopen är uppbyggd rent estetiskt och 
navigationsmässigt. Hur deltagarna ville filtrera och kategorisera produkter kan kopplas 
samman med alternativs- och jämförelsesteget i köpprocessen. I enlighet med teorin om att 
kundvärde skapas beroende på fördelar och resurser (Broekhuizen & Huizingh, 2009; Kotler 
et al., 2009) kan det även ses som ett värdeskapande för sportkonsumenten eftersom deras 
resurser i bland annat tid och mentalt deltagande kan minskas vid kategorisering.  
 
Lättillgänglig information skapar förtroende hos kunden (Croome et al., 2010; Demangoet & 
Broderick, 2007; Lee, 2002; Puccinelli et al., 2009). Deltagarna påpekade att det var viktigt 
att kunna se villkor för exempelvis leverans, frakt och returer för att besvikelse inte skulle 
uppstå vid det faktiska köpbeslutet eller efter genomfört köp. Det framkom även att 
sportkonsumenterna önskade att en bra och effektiv kundtjänst skulle finnas på webbshopen 
vilket Heinemann och Schwarzl (2010) belyser som värdeskapande. Om säkerheten inför 
köpet inte är helt fastställd av informationen som samlats och alternativen som jämförts visar 
teorin på att pris och varumärke kan vara avgörande faktorer för köpbeslut (Gezelius & 
Wildenstam, 2011; Solomon & Rabolt, 2009). Empirin påvisar att dessa faktorer har markant 
påverkan på köpbeslut. Ytterligare en faktor som kunde påverka köpbeslut var lagerstatus. 
Dessa tre aspekter hade enligt empirin ännu större inverkan om det var ett rutin- eller 
impulsköp, då det blev ett motiv till att köpa produkten. 
 
I studiens resultat kan det ses många olika aspekter i utvärderingen efter köp av 
sportprodukter online. Exempelvis kan det noteras att graden av nöjdhet är beroende av hur 
mycket pengar och energi som har lagts i köpprocessen. Teorier menar att kunden vill 
undvika hinder i sin process och minimera ansträngning vid returer och dylikt (Broekhuizen 
& Huizingh, 2009; Ferrell & Hartline, 2014; Gensler & Verhoef, 2012; Kotler et al., 2009) 
vilket instämmer med empirin då komplicerad retur kunde påverka köpbeslut negativt. För att 
skapa kundvärde online måste konsumenterna ha förtroende till varumärket eller företaget 
(Croome et al., 2010; Lee, 2002). Empirin visade på att om utvärderingen har negativa 
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aspekter, så som komplicerade leveranssätt eller fel på produkten, skapades inget förtroende 
och inför nästa köp valde då konsumenterna att förändra något i sin process.  
 
Att verka i en onlinemiljö medför många fördelar, men värdeskapande faktorer så som 
relationen mellan konsument och personal uteblir (Kotler et al., 2009; Solomon & Rabolt, 
2009). Heinemann och Schwarzl (2010) menar även på att kunna känna på produkten och den 
enklare proceduren kring klagomål är värdeskapande faktorer i en fysisk butik. 
Sportkonsumenterna värdesatte dessa faktorer då de gärna ville kunna fråga personal om 
hjälp, samt prova produkterna. Genom detta framkom det att många av köpen i en onlinemiljö 
var upprepade köp, just på grund av att sportkonsumenterna redan utnyttjat de värdeskapande 
faktorerna i den fysiska butiken i ett tidigare skede. På så sätt hade konsumenterna redan 
kunskap om produkten och kände en säkerhet och trygghet när köpet genomfördes online.   
 
Köpen i en onlinemiljö kunde även vara upprepade då sportkonsumenten tidigare hade använt 
och var nöjd med en speciell produkt och därför köpte den igen. Alternativt hade 
sportkonsumenten en bra erfarenhet av en speciell webbshop och valde därför att genomföra 
ytterligare köp på den hemsidan. Detta visar på att sportkonsumenterna hade haft en bra 
upplevelse och kände förtroende för produkten eller webbshopen vilket är värdeskapande 
(Chen & Dubinsky, 2003; Croome et al., 2010; Kotler et al., 2009; Lee, 2002; Puccinelli et 
al., 2009). Dock var alla köp i onlinemiljön inte upprepade, inte heller hade 
sportkonsumenterna sökt informationen i fysisk butik innan, vilket visar att det inte fanns 
något generellt beteendet.  
 
Sportkonsumenterna hade generellt en positiv inställning till onlinehandel och de kunde se 
många fördelar med att handla i en onlinemiljö. Kotler et al. (2009) menar på att 
konsumentvärde skapas när fördelarna överstiger kostnaderna i processen. 
Sportkonsumenterna menar att webbshopparna bör erbjuda något extra som gör att 
konsumenterna väljer att handla där. Det finns många faktorer som spelar in i en onlinemiljö 
för att konsumenterna ska uppleva värde, som bland annat funktionella egenskaper, 
förtroende och trygghet i köp (Croome et al., 2010; Demangoet & Broderick, 2014; 
Heinemann & Schwarzl, 2010; Lee, 2002). Ur empirin framkom att de funktionella 
egenskaperna som är värdeskapande är bland annat lätt navigation på hemsidan, att det finns 
större utbud online, lättillgänglig information och bekvämligheten online medför, vilket är 
aspekter som teorin också lyfter fram. Säkerhet och trygghet är något som skapar värde för 
konsumenter i en onlinemiljö (Croome et al., 2010; Demangoet & Broderick, 2014; Lee, 
2002). Många sportkonsumenter ville känna sig trygga vid handel på internet och föredrog 
därför att handla på svenska webbshopar, med grund i att svenska sidor innebär samma språk, 
geografisk närhet och en känsla av säkrare betalning. 
 
Vid jämförelse mellan teorin om värde för konsumenter (Broekhuizen & Huizingh, 2009; 
Chen & Dubinsky, 2003; Croome et al., 2010; Kotler et al., 2009) och värdeskapande faktorer 
i en onlinemiljö (Heinemann & Schwarzl, 2010; Lee, 2002; Lundberg, 2013; Shaw, 2012) 
samt det som framkom ur empirin, kan det utläsas att sportkonsumenterna belyste vissa 
faktorer som viktigare än andra. Denna nyansering framkommer inte i teorin.  
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Informativt	  
Högt	  engagerad	  i	  
pris	  eller	  produkt	  

Emotionellt	  	  
Högt	  engagerad	  i	  
att	  ta	  sin	  träning	  
till	  en	  ny	  nivå	  

Vanemässigt	  
Lågt	  engagemang	  
för	  rutinköp	  

Tillfredsställande	  
Impulsköp,	  "ha-‐

begär	  

Utifrån de presenterade sambanden mellan resultatredovisningen och teorin kan 
sportkonsumenternas köpbeteende illustreras med hjälp av Ekströms (2010) modell om högt 
och lågt engagemang. 
 
  Tanke                                            Känsla 
 
 
        
 
Högt engagemang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lågt engagemang  
 
 
 
 
 
 

Modell 4, Sportkonsumentens engagemang (egen modell, ur Ekström 2010).  
 
Istället för att implementera modellen på olika produktgrupper har vi valt att använda den för 
att visa de köpbeteenden vi kan se hos sportkonsumenterna. Parametrarna högt och lågt 
engagemang tillsammans med tanke och känsla kvarstår. Här kan vi dock se att det finns två 
typer av högt engagerade sportkonsumenter. Det finns de som är engagerade för att finna ett 
bra pris eller en funktionell produkt, detta blir därför ett aktivt informativt beteende. 
Sportkonsumenterna som vill nå till en ny nivå i sin träning har istället ett högt emotionellt 
engagemang eftersom de är mer personligt involverade. Vidare har även två typer av 
sportkonsumenter med lågt engagemang noterats. Där har vi de som köper av vana och på 
rutin. Dessa genomför endast en intern sökning innan köp genomförs, oftast beroende på 
tidigare erfarenheter. Sista gruppen sportkonsumenter är de som är lågt engagerade och 
handlar på grund av ett ha-begär som uppkommer när de fått syn på produkten.   
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Behov	  och	  
ha-‐begär	  

Information	  
och	  intresse	  

Alternativ	  och	  
jämförelse	  

Köpbeslut	   Utvärdering	  och	  
nöjdhet	  

-‐	  Produkt	  
sönder/slitits	  
ut	  
-‐	  Behov	  av	  ny	  
produkt	  
-‐	  Begär	  efter	  
variation	  	  

-‐	  Tidigare	  
erfarenheter	  	  	  
-‐	  Andras	  
rekommendatio-‐
ner	  
-‐Uppsökning	  av	  
information	  

-‐	  Produkter/	  
produktattribut	  
-‐	  Webbshopar	  	  

-‐	  Rabatt/rea	  
-‐	  Erbjudanden.	  

-‐	  Helhetsupplevelsen	  	  
-‐	  Uppfylld	  funktion	  
-‐	  Prisvärd	  

	   -‐	  Produktbeskriv-‐
ningar	  (måttlista,	  
mätverktyg,	  bilder	  
etc.)	  
-‐	  Kundrecensioner	  
-‐	  Tydlig	  affärs-‐
information	  

Filtrering/kategoris
ering/sökfunktion	  	  
-‐	  Varukorg	  
-‐	  Överblick	  på	  
sortimentet	  	  
-‐	  Lagerstatus	  	  

-‐	  Smidig	  
betalning/flera	  
betalnings-‐
alternativ	  
-‐	  Säker	  betalning	  
-‐	  Inga	  dolda	  
kostnader	  	  
-‐	  Gratis	  frakt	  

-‐	  Kundservice	  
-‐	  Leverans	  
-‐	  Returhantering.	  	  
-‐	  Produktkvalitet/	  
hållbarhet/tvätt	  	  

Modell 5, Sportkonsumentens köpprocess och påverkande faktorer (egen modell)  
	  
Utifrån empirin kan, som nämnt tidigare, olika beteenden i köpprocessen ses hos 
sportkonsumenterna. Femstegsmodellen kan appliceras på alla typer av köp (Brassington & 
Pettitt, 2007; Ferrell & Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; 
Solomon, 2011; Turban et al., 2010) och även sportkonsumenters köpbeteende visar likheter 
med denna modell. Ställs empirin mot teorin kan det ses att köpprocessen för 
sportkonsumenter är väldigt komplex. Processen ser väldigt olika ut beroende på vilka 
intentioner samt vilken grad av engagemang konsumenten har. Ovan illustreras processen och 
påverkande faktorer i en onlinemiljö för sportkonsumenterna med högt engagemang. Dock 
kan avvikande beteende ses i de fall då sportkonsumenterna genomförde upprepade köp på 
rutin eller köpte sina produkter på impuls. Dessa är inte med i denna tabell då det är av större 
vikt att illustrera det beteende som, utifrån denna studies empiri, framkom som det mer 
generella. Det har dock valts att nedan göra en kort presentation av även dessa avvikande 
processer.  
	  
Genom att koppla teorin om femstegsmodellen (Brassington & Pettitt, 2007; Ferrell & 
Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Solomon, 2011; Turban et 
al., 2010), teorin om köpprocessen vid klädinköp (Solomon & Rabolt, 2009), engagemang 
(Ekström, 2010; Vauhn, 1979; Puccinelli et al., 2009) och värde (Heinemann & Schwarzl, 
2010; Lee, 2002; Kotler et al., 2009) kunde denna tabell utföras. Tabellen presenterar de högt 
engagerade sportkonsumenter, vilka följer femstegsmodellens steg (Brassington & Pettitt, 
2007; Ferrell & Hartline, 2014; Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 2009; Solomon, 
2011; Turban et al., 2010). Dessa presenteras i den övre raden. Vidare presenterar den andra 
raden i tabellen de speciella beteendena för sportkonsumenter i en onlinemiljö, vilka framkom 
ur empirin. Dessa aspekter är de som sportkonsumenter lyfter fram påverkar deras steg i 
köpprocessen. Den undre raden i illustrationen lyfter fram de värdeskapande faktorer i en 
onlinemiljö som sportkonsumenten lyfte fram upplevs under dess köpprocess.  
 
Utifrån tabellen kan det utläsas att sportkonsumenterna inleder sin process med att ett behov 
identifieras, vilket ur empirin berodde på att ett gammalt plagg hade slitits ut eller att en vilja 
av att ha en ny produkt uppstod. Därefter startades en intern och extern sökning hos 
konsumenten där tidigare erfarenheter och andras rekommendationer påverkade mycket. I 
alternativs- och jämförelsesteget utvärderades de bästa alternativen som sportkonsumenten 
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kommit fram till och sedan jämfördes produktattributen mot varandra och även webbshopens 
förmåner. Därtill togs ett beslut om köp och sedan en utvärdering av köpet där för- och 
nackdelar vägdes mot varandra och påverkade kunden till nästa inköp.  
 
Vidare kan det ses att rutinköpsprocessen som sportkonsumenterna gjorde även följer den 
traditionella femstegsmodellen. Dock på något annorlunda sätt mot sportkonsumenterna med 
högre engagemang. Vid rutinköp klargjordes att ett behov eller vilja att köpa en produkt 
uppstod, vilket följdes av en intern sökning baserad på tidigare erfarenheter. En jämförelse av 
tidigare erfarenheter av produkten och/eller webbshopen gjordes även, vilket framkallade 
köpbeslut och följdes upp av en utvärdering. Det som skiljer sportkonsumentens rutinköp från 
vanliga köp är att tidigare erfarenheter påverkar mer. 
 
Vid impulsköp följde sportkonsumenterna delvis köpprocessmodellen vid klädinköp och 
inledde processen när en produkt upptäcktes exempelvis på webbshopen eller sedd reklam. 
Andra steget i processen var att produkten bedömdes efter utseende eller pris, 
alternativsevalueringen uteblev. Ett beslut om köp fattades och sedan skedde en utvärdering. 	  
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Kapitel 6. Slutsats och bidrag 

I detta kapitel besvaras syfte och frågeställningar genom att presentera de viktigaste 
slutsatser rörande sportkonsumenters köpprocess och värdeskapande faktorer i en 
onlinemiljö. Vidare presenteras vårt bidrag till forskningen samt förslag till framtida 
forskning.  

6.1 Slutsats 

Utgångspunkten med studien var att undersöka sportkonsumenters köpprocess online för att 
klargöra vad som skapar värde vid och efter köp. Studien utgick därför från två 
frågeställningar som kommer att ges svar på nedan; 

 
Hur ser köpprocessen ut för sportkonsumeter när de handlar träningskläder online? 
 
Utifrån studiens analys noterades att sportkonsumenters köpprocess är komplex, eftersom 
köpprocessen fortlöper olika beroende på konsument, situation och produkt. Olika 
köpprocesser och köpbeteenden noterades i studiens empiri. Den slutsats vi kan dra angående 
sportkonsumenter är att de vid vissa fall följer köpprocessmodellen i fem steg och även 
köpprocessmodellen vid klädinköp. Vi kan konstatera utifrån studiens resultat att 
sportkonsumenterna även gjorde avancerade engångsköp, rutinköp och impulsköp.  
 
De fyra beteendena, vilka illustrerats i tidigare analys (se modell 4), har kategoriserats efter 
hög- och lågengagerade sportkonsumenter. Tydligt utmärkande skillnader mellan de högt och 
lågt engagerade sportkonsumenterna är aspekten tid. Graden av sportkonsumentens 
engagemang vid och efter köp bidrar till skillnad i tid för de olika stegen i köpprocessen. I 
förhållande till vilken nivå personen utövar sin sport, kunde graden av engagemang utläsas. 
Delarna inom köpprocessen beror av och påverkar varandra, vilket ytterligare påvisar 
komplexiteten av sportkonsumentens beteende i dess köpprocess online. 
 
Sportkonsumenter med högt engagemang följer femstegsmodellen, men utifrån denna studie 
kan ses att det finns påverkande faktorer, vilket gör vissa steg mer avancerade. Rutinköpen 
sker också via femstegsmodellen, här är dock skillnaden från de högt engagerade 
sportkonsumenterna att rutinköparna endast har en intern sökning i sitt information- och 
jämförelsesteg. Impulsköpen sker delvis enligt köpprocessen för klädinköp dock uteblir vissa 
steg. Eftersom sportkonsumenternas köpprocesser sker i en onlinemiljö påverkas de nu av 
kringliggande faktorer (se modell 5), vilket redovisas i nästa frågeställning.   
 
Vad är värdeskapande för sportkonsumenter vid och efter köp i en onlinemiljö? 
 
Utifrån studiens resultatredovisning är de viktigaste värdeskapande faktorer för 
sportkonsumenter vid köp i en onlinemiljö användarvänlig webbshop, bra 
produktbeskrivningar, säker betalning, snabb leverans och gratis frakt och fria returer. Om 
webbshopen även har en estetisk design, sökfunktion, kundrecensionsverktyg, flera 
betalningsalternativ och bra företagsinformation är dessa värdehöjande faktorer för 
sportkonsumenterna.  
 
Utifrån studiens resultat framhävdes att när webbshopen var lättnavigerad, mobilanpassad och 
stilren skapades ett mervärde för sportkonsumenterna. Studiens resultat visade även på att 
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kundtjänst, mätverktyg, lookbooks på outfits, inspirerande bilder, topplistor och lagerstatus, 
var faktorer som framkallade ett starkare värde för sportkonsumenterna i onlinemiljön.  
 
Resultatredovisningen visade att de tre viktigaste produktattributen för sportkonsumenter var 
komfort, funktion och design. Detta förklarar anledningen till varför vikten av en bra 
produktbeskrivning i onlinemiljö var ett högt värdeskapande attribut. Det kan även förklaras 
att värdet av den fysiska produkten många gånger sätter måttet för engagemang och tid för 
sportkonsumenter.  
 
Med tidigare illustrerad modell (se modell 5) kan det ses att sportkonsumentens köpprocess 
online inte är avstickande vad det gäller stegen i tidigare etablerade köpprocessmodeller. Med 
modellen visas även nyanseringen i vad som skapar värde specifikt för sportkonsumenter i en 
onlinemiljö. Vi kan dra slutsatsen att den grad sporten påverkar konsumentens livsstil är något 
som har ett starkt inflytande på sportkonsumentens köpprocess online och vad som är 
värdeskapande vid och efter köp i en onlinemiljö.  
 

6.2 Bidrag till forskning 

Det finns mycket tidigare forskning på köpprocess och köpbeteende, även i en onlinemiljö. 
Att undersöka vad som identifierar värde i en onlinemiljö är inte heller något nytt. Många av 
de tidigare studier som genomförts har dock innefattat kvantitativa undersökningar, därav 
bidrar denna undersökning med de bakomliggande skälen och motiven till varför 
sportkonsumtionen ser ut som den gör och hur sportkonsumenter värderar i en onlinemiljö. 
 
Vårt bidrag är att vi har identifierat sportkonsumenters köpprocess och de faktorer som 
påverkar köpprocessen online. Med denna studie kan sportföretag som verkar i en onlinemiljö 
ta hänsyn till de framtagna modeller och belysta faktorer för att kunna tillmötesgå 
konsumenter och sina kunder i onlinemiljön.  
	  
Denna studie och framtagna modeller kan användas som förstudie till vidare forskning samt 
till studier på andra kontexter.  
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Diagram- och modellförteckning 

Diagram 1. Vilket attribut är mest viktigt?  

Diagram 2. Tio värdeskapande faktorer 

Modell 1. Femstegsmodellen, (Solomon, 2011, s.333) 

Modell 2. ”Fashion decision making” (Solomon & Rabolt, 2009, s.382) 

Modell 3. Modell om hög- och lågengagemang (Ekström, 2010, s.204) 

Modell 4. Sportkonsumentens engagemang (egen modell, ur Ekström 2010) 

Modell 5. Sportkonsumentens köpprocess och påverkande faktorer (egen 
modell)  
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Bilaga 1 

Undersökning av konsumtion av sportkläder  

 
Tack för att du vill ställa upp i denna gruppintervju, nedan får du fylla i några uppgifter 
som kommer underlätta för oss då vi analyserar den insamlade informationen. Denna 
information kommer endast användas för internt bruk och av företaget vi samarbetar 
med.  
 
 
 
Namn:__________________________________________________ 
 
 
Ålder:_________ år 
 

Kön:  o Kvinna o Man 

 
 
Yrke/Sysselsättning:______________________________________ 
 
 
Hur ofta handlar du sportkläder:____________________________ 
 
 
Vilken eller vilka sporter/fysiska aktiviteter utövar du främst:  

o löpning   o yoga   o boxning    

o cross-fit   o dans   o lagsport (fotboll etc.) 

o styrketräning  o spinning   o aerobics  

o powerwalk  o golf   o annat:______________ 

 
 
Med nedanstående underskrift intygar du att du accepterar att denna gruppintervju 
spelas in samt att de åsikter och diskussioner som framkommer får användas i 
analyserande syfte. Ni kommer vara anonyma och det inspelade materialet kommer 
endast användas för internt bruk och av företaget vi samarbetar med. 
 
 
 
 
Underskrift:____________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Område 1 - Sportkläder 
 
1. Inledning (20 min)  
 
Börjar med fika 
 
Gruppledarna och deltagarna småpratar med de som kommer för att bryta isen och för att få 
dem att slappna av och börja prata. Frågor som; 
Hur ofta tränar du? Vilka aktiviteter brukar du träna? Köper du ofta träningskläder?  
Gillar du att handla träningskläder? 
 
09.00/17.00 Alla sitter ned 
All inspelningsteknik sätts på, en diktafon, en telefon och en dator 
Antecknaren ritar hur folk sitter 
 
(moderatorn) Hej, vad kul att ni är här och tack för att ni ställt upp på att delta i den här 
fokusgruppsintervjun idag. Jag heter _______ och det här är ________ vi är studenter från 
Textilhögskolan i Borås och den här studien gör vi i samband med vår C-uppsats. Vi 
genomför även den här studien tillsammans med ett svenskt företag som säljer sportkläder. 
 
Jag ska nu förklara mer om varför ni är här! Syftet med den här undersökningen är att ta reda 
på hur ni som sportkonsumenter handlar sportkläder och vad ni tycker är viktigt när ni handlar 
sportkläder. Vi vill även veta vad det är ni värdesätter på en webbplats och vilka faktorer som 
inte är riktigt lika viktiga. 
 
Materialet som vi får fram genom er diskussion idag, kommer att användas till vår C-uppsats 
samt internt av det här företaget som vi samarbetar med för att de ska kunna utveckla deras 
webbplats utifrån era åsikter. Ni alla inblandade här idag är anonyma i den mån att era namn 
inte kommer spridas utanför detta rum, men som ni förstår är ni inte anonyma inför varandra.  
 
Det vi ska göra idag är alltså en fokusgruppsintervju, som man gör för att ni som deltar ska 
kunna bolla idéer och åsikter med varandra och på sätt får vi fram information som man 
kanske inte får fram i en enskild intervju. Tanken är alltså att NI ska diskutera och att min roll 
som moderator bara är att ställa diskussionsfrågor och sen observera. Jag kommer kanske be 
er att motivera vissa svar genom att säga till exempel hur menar du då, kan du klargöra, 
beskriva eller utveckla det, bortsett från det kommer inte jag att delta i diskussionen. 
 
Sen kommer vi att ta en paus i mitten av passet på 5 minuter där ni kommer få chans att fylla 
på dricka och gå på toaletten. Sen när klockan börjar närma sig tolv/åtta kommer vi att runda 
av. 
 
Som ni ser så står det en telefon där som spelar in allt ljud, och det är helt enkelt för att det är 
det bästa sättet att dokumentera vad som sägs här idag. Ni kommer nu få fylla i en blankett 
och på den även skriva under att ni ger ert medgivande till att vi spelar in och endast använder 
inspelningen för internt bruk. Ni har även fått en klisterlapp som vi vill att ni skriver ert namn 
på och fäster synligt på tröjan.  
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Moderatorn skickar runt intyg 
 
Vi kommer trots allt spendera minst 2h här idag, så det vore väl trevligt om alla kunde 
presentera sig och säga vad ni heter och gör.  
 
Bra! Idag finns det alltså inga svar som är rätt eller fel utan allt som ni säger är intressant, vi 
är ute efter era åsikter! Vi vore tacksamma om ni kunde tänka på att inte prata i munnen på 
varandra då det försvårar ljudupptagningen.  
 
Är det någon som har några frågor nu innan vi sätter igång? 
 
1. Vilken typ av sportkläder/artiklar handlar ni främst till er fysiska 
aktivitet?                                                                 
 
2. Vad inspirerar dig till att köpa en specifik sportprodukt? Är det..  
- reklam 
- träningsbloggar/ sociala medier 
- sportförebilder 
- familj/vänner 
- något annat 
 
3. Hur handlar ni era sportkläder? Går ni:                                   
- Mycket efter märken?                                                      
- Vilka märken köper ni? 
- Köper ni oftast på samma affär?                                                       
- Köper ni ofta samma märken/samma ställe?                                     
Hur tänker ni kring detta?                                                                     
 
4. Köper ni era sportkläder mest online/fysisk butik?            
 
5. Tänk er att ni ska handla era sportkläder online. Vilka fördelar ser ni med det?  
- Kan ni även se några nackdelar med att handla sportkläder online? 
                                                                                               
6. Har ni reflekterat kring om ert handlande har förändrats? Kan ni märka några skillnader på 
er inställning till Online handel? 
Moderatorn delade här ut lappar som deltagarna skulle rangordna i nästa fråga. 
 
7. Nu vill vi att ni ska tänka er att ni köper en träningstop/tränings t-shirt. Så här får ni ett 
några olika egenskaper som vi vill att ni ska rangordna efter hur viktiga dessa egenskaper är 
för just er och för just en ny tränings t-shirt. Lägg den viktigaste längst ifrån dig och minst 
viktiga närmast dig! 

o  Kvalitet 
o  Pris 
o  Design/utseende 
o  Komfort 
o  Funktion 
o  Varumärke 
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8. Kan ni berätta för varandra hur ni har rangordnat, motivera gärna varför ni rangordnat som 
ni gjort.  
 
9. Skulle ni rangordna likadant om ni skulle köpa en vanlig vardagstop/t-shirt som ni har till 
skolan/jobbet? 
 
Område 2 - Köpprocessen          
                             
Som vi skrev i bekräftelsemailet, så bad vi er att tänka ut ert senaste sportrelaterade köp. Var 
det någon av er som genomförde det online? 
Om nej: Är det någon som har gjort ett sportrelaterat köp Online den senaste tiden? 
 
10: Vad var det du köpte och kan du beskriva hur det köpet gick till så utförligt du kan. 
Här följdes frågan upp med följdfrågor beroende på hur deltagarna svarade. exempel på 
följdfrågor: Var du nöjd med ditt köp? Varför gick du till just den butiken? Jämförde du flera 
plagg? osv 
 
11. Är det någon av er andra som vill tillägga något till vad X och X sagt? 
 
12. Söker ni mer information innan köp när det gäller sportkläder mot vanliga plagg? 
 
13. Är utvärderingen efter köp längre när det gäller sportkläder mot vanliga plagg? 
                                                                                                      
14. Om ni tänker efter, handlar ni era privata/vardagskläder på samma sätt? 
- Kan ni själva se och beskriva några skillnader/likheter i den här köpprocessen? 
 
PAUS PÅ CA 10 MIN 
  
Område 3 - Online                     
 
15. Oavsett om ni brukar handla online eller inte, tänker ni att ni föredrar att handla 
sportkläder på svenska eller utländska webbshopar och hur kommer det 
sig?                                                                                                                                                
                                                                  
16. När det kommer till att köpa sportkläder online, föredrar ni då att handla från 
marknadsledarna (ex Nike, Adidas) eller föredrar ni de lokal/nationella eller mer 
specialiserade sportföretagen? 
Hur kommer det sig? 
 
17.  Är det vanligt att ni använder nätet som förberedelse inför köp, letar information och 
söker runt, men inte genomför köpet på nätet? 
 
18.  Händer det även att ni går in i butik men genomför köpet på nätet istället? 
 
19. Vad anser ni om utbudet av sportaffärer och sportkläder på nätet? 

- För stort/för litet 
- Blir det rörigt 
- Saknas det någonting 

  
Område 4 - Attribut       
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20. Vad tycker ni ska finnas med på en webbshop för sportkläder för att ni ska handla där? 
Vad är viktigt för er? 
 
Sidekicken sätter upp lappar med egenskaper på tavlan  
 
21. Vi har nu satt upp 10 egenskaper som anses vara viktigt på en webbshop. Dessa är: snabb 
leverans, säker betalning, betalningsalternativ, bra produktbesrivningar, estetisk design på 
webshoppen, sökfunktion på webshoppen, användarvänlig webshop, gratis frakt/fria returer, 
möjlighet att ge och läsa kundrecensioner och bra företags/affärsinformation. 
 
Jag vill nu att ni väljer ut de 5 egenskaper, av dessa på tavlan, som ni tycker är viktigast och 
sedan rangordnar dem. Ni kan skriva ner det på blocket ni har framför er. Rangordna 
egenskaperna och sätt den som ni tycker är allra viktigast högst upp. 
 
22. Jag tänkte att ni nu kan läsa upp för varandra hur ni har rangordnat egenskaperna och även 
motivera varför ni valt som ni valt. 
 
Moderatorn börjar avsluta intervjun 
 
23. Är det någon som har något att tillägga överlag eller känner att de har någon tanke eller 
åsikt som ännu inte fått komma fram? 
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