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Abstract 
 
Swedish titel  Beteende som driver e-handel – en studie på kvinnors 

konsumentbeteende vid e-handel 
English titel Consumer behavior that drive e-commerce – a study on women’s 

purchase behavior online 
Authors  Sofia Brander & Klara Nilsson Unenge 
Year of publication 2014 
Tutor Eva Gustafsson 
Language Swedish 
 
 
The e-commerce in Sweden is increasing rapidly and taking market shares from physical 
stores; therefore it is significant to understand consumer behavior online. The global market 
of e-commerce contributes to a competitive environment between participants and the broad 
choice of online stores make it hard for smaller companies to attract costumers and stand out. 
This growing market demand new studies in the field of consumer behavior continuously and 
previous studies show that it is of essence for companies to understand their customer’s online 
behavior and the factors behind consumption.  
 
Our research aims to study women’s purchase behavior on clothes online and contribute with 
new knowledge to existing gaps of research within consumer behavior. We are studying how 
women behave along the buying decision process as well as identifying tendencies that affect 
the purchase decision. To be able to study this behavior we used a five-step model that cover 
the buying decision process, the theories that we have chosen for our theoretical framework is 
rooted in the model. The theories are anchored to our survey and contribute to an 
understanding for the buying decision process from a discovery of need to purchase until the 
product is delivered to the customer.     
 
We have done a quantitative online survey on women from the age of 18 to examine their 
purchase patterns online as well as identifying factors that affect the purchase decision. The 
data, from 160 respondents, has been analyzed so that we could draw relations between 
different variables. Our survey shows that many respondents consume with a purpose of self-
fulfillment and they experience happiness when they purchase clothes. From our research can 
we establish that easily accessible information is significant for customers so they can form an 
opinion about the product and our respondents had a tenancy to search active for inspiration 
prior to a purchase, which is important information for companies in the fashion business.   
 
Some of our findings can be supported by previous research in common fields, although 
previous studies are more specialized and focused on particular functions or fields within 
consumer behavior online. We have studied consumer behavior along the purchase process, 
which makes our study applicable to more companies, compared to previous studies. 
Nevertheless, e-commerce is a complex field that demand constant research and we 
recommend others to do similar studies on men’s consumer behavior on basis of the purchase 
process but also more profound studies with a qualitative approach to be able to identify the 
motivations behind consumer behavior online.  
 
Keywords: Consumer behavior, Buying decision process, E-commerce  
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Sammanfattning 
 
Svensk titel  Beteende som driver e-handel – en studie på kvinnors 

konsumentbeteende vid e-handel 
Engelsk titel Consumer behavior that drive e-commerce – a study on women’s 

purchase behavior online 
Författare Sofia Brander & Klara Nilsson Unenge 
Färdigställd (år) 2014 
Handledare Eva Gustafsson 
Uppsatsens språk Svenska   
 
 
Den svenska e-handeln ökar markant och tar marknadsandelar från fysiska butiker, 
expansionen gör det därför betydelsefullt att förstår konsumenters beteende på webben. Den 
globala marknaden bidrar till hård konkurrens mellan aktörerna och konsumenters stora 
valmöjligheter gör det svårt för mindre aktörer att synas och behålla sina marknadsandelar. 
Denna växande marknad kräver kontinuerligt nya studier om konsumentens beteende och 
tidigare forskning visar på betydelsen för företag att förstå sina konsumenters beteende och de 
bakomliggande faktorerna till konsumtion.   
 
Denna studie syftar till att studera kvinnors köpbeteende vid konsumtion av kläder på webben 
och bidra med kunskap till de forskningsluckor som finns inom konsumtionsbeteende. Vi 
studerar hur kvinnligt beteende ser ut genom hela konsumtionsprocessen samt de tendenser 
som påverkar köpbeslutet. För att kunna studera detta beteende har vi tagit hjälp av en fem-
stegsmodell som berör hela köpprocessen vilken senare ligger till grund för valda teorier. 
Teorierna är tydligt förankrade i undersökningen och bidrar till förståelse för hela processen 
från behovsupptäckt till dess att produkten är hemskickad.  
 
Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning på kvinnor från 18 års ålder för att undersöka 
hur deras köpvanor på webben ser ut samt vilka faktorer som påverkar deras köpbeslut. Datan 
som samlades in, från 160 respondenter, har sedan analyserats för att härleda samband mellan 
olika variabler. Undersökningen visar att en stor del konsumerar med ett självförverkligande 
syfte och att det finns en glädje kopplad till konsumtion. Vi kan också konstatera att 
lättillgänglig information har stor betydelse för att konsumenten skall kunna bilda sig en 
uppfattning om produkten och respondenterna tenderade att aktivt söka inspiration vilket kan 
bidra med förslag till placeringen av reklam för företag i modebranschen.  
 
Våra resultat kan till viss del stödjas av tidigare forskningsresultat men tidigare forskning på 
området är mer specialiserad och inriktad på särskilda funktioner eller segment. Vi har 
studerat konsumentbeteendet utifrån hela köpprocessen vilket bidrar till att vår studie, i 
förhållande till tidigare studier, kan appliceras av fler företag. E-handel är dock ett komplext 
område som kräver fortsatt forskning och vi rekommenderar att liknande studier görs på 
manligt konsumentbeteende utifrån köpprocessen men även mer djupgående kvalitativa 
undersökningsmetoder för att ge ökad insyn i motivationerna bakom konsumentbeteendet på 
webben.  
 
Nyckelord: Konsumentbeteende, Köpprocessen, E-handel 
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1. Inledning  
 
Den här studien behandlar kvinnors konsumentbeteende vid köp av kläder på webben. I detta 
inledande kapitel introducerar vi området e-handel och ger en forskningsöversikt av tidigare 
gjorda studier inom konsumentbeteende. Forskningsöversikten mynnar ut i en 
problemdiskussion och avslutas med problemformulering och syftet för denna studie. 
 

1.1 Introduktion e-handel 
 
Det är tack vare den världsvida väven, mer känt som WWW (world wide web) eller webben 
som vi benämner det i denna studie, som internet har vuxit explosionsartat. Webben är ett 
system som hanterar publicering av information på internet. Webben är alltså enbart en 
funktion av internet som används när vi surfar på hemsidor; handlar, söker jobb, söker 
information, hämtar nyheter, lyssnar på musik etc. Webben kom i början av 1990-talet och 
har sedan dess har plattformen varit under ständig utveckling och tillväxten av användare 
accelererande (Stallings 2010).   
 
I Sverige har e-handeln på webben ökat markant de senaste åren, under 2013 så växte e-
handeln i Sverige med 17 % jämfört med 2012. En siffra som i jämförelse mot detaljhandels 
totala utveckling på 1,9 % indikerar att e-handeln tar marknadsandelar från den fysiska 
detaljhandeln. I takt med utvecklingen på webben och den globalt stegrande tillgången av 
internet spås en fortsatt expansion av e-handel, vilket gör den till en allt viktigare marknad för 
handelsföretag (HUI 2013). För att stärka sin marknadsposition och minska risken att förlora 
marknadsandelar på den rådande konkurrenskraftiga marknaden bör därför företag etablera 
sig på webben (HUI 2012). 
 
Utöver expansionsmöjligheter kan e-handeln genom sin globala lättillgänglighet användas av 
företag för att på ett effektivt sätt nå både etablerade och potentiella kunder världen över, 
vilket är omöjligt med fysisk detaljhandel (Limayem, Khalifa & Frini 2000). Internet som 
globalt nätverk medför inte bara möjligheter utan även ett hot i form av internationell 
konkurrens. Så här kommenterar Jonas Arnberg, konsultchef för handel vid HUI, 
konkurrenssituationen på nätet: ”Konkurrensen på nätet är mycket häftigare än den mellan 
butiker. Vi tror att vi har framför oss en utslagning av aktörer innan allt sätter sig. Det är 
väldigt lätt för kunden att bara klicka sig vidare” (kursivering i original, Andersson 2013).  
 
Trots tillväxt och ökad omsättning i e-handeln går flera av aktörerna med förlust. Postens e-
handelsexpert Arne Andersson uttryckte i en artikel i Dagens Nyheter att en orsak till den låga 
lönsamheten är att fler företag erbjuder fria returer (DN 2013). I samma artikel förklarar e-
handelsforskaren Klas Hjort att den fria returen triggar en viss typ av köpbeteende där 
konsumenten köper ett plagg i flera storlekar och returnerar de som inte passar (DN 2013). En 
annan faktor som påverkar lönsamheten negativt är enligt Jonas Ogvall från Svensk 
Distanshandel den höga kostnaden för marknadsföring. Ogvall menar att marknadsförings-
kostanden för varje ny kund oftast är för hög i förhållande till hur många av de nya kunderna 
som blir lojala (DN 2013). God kännedom om kundernas köpbeteende behövs för att åtgärda 
problem med fria returer och höga marknadsföringskostnader för att undgå onödiga 
hanteringskostnader. Kunskap om konsumentbeteende kan även användas för att skapa ett 
förtroende mellan kund och företaget, genom exempelvis design, funktioner och andra attribut 
som konsumenterna anser viktiga (Sahlén 2014).   
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1.2 Forskningsöversikt konsumentbeteende 
 
Konsumentbeteende på den fysiska marknaden har sedan länge varit ett väl utforskad område 
vilket har resulterat i flera etablerade teorier och modeller som används flitigt i studier. I takt 
med e-handelns utveckling så har även konsumentbeteende på webben blivit ett allt mer 
centralt forskningsbegrepp. Dock har det ännu inte framtagits några modeller som specifikt 
förklarar konsumentbeteende eller konsumtionsprocessen vid e-handel vilket kan tyckas 
lämpligt då webben innebär andra konsumentförutsättningar än fysisk handel. Istället används 
de sedan tidigare etablerade teorierna som grundar sig på studier av konsumentbeteende i 
fysisk handel, trots att dessa inte är anpassade för konsumtionsprocessen på webben.  
 
Beteendevetenskapligt beslutsfattande och konsumtionskultur är två huvudsakliga 
forskningsinriktningar inom konsumentbeteende.  Karin Ekström (Handelshögskolan i 
Stockholm 2011) som är forskare inom konsumtionskultur hävdar att företag, för att förstå 
konsumenten som slutkonsument, behöver vara konsumentorienterade. För att vara 
konsumentorienterad förklarar Ekström (2011) betydelsen av att förstå hela 
konsumtionsprocessen och inte bara det faktiska köpet. Denna orientering förespråkas oavsett 
om ett företag hanterar handel via den fysiska marknaden eller på webben. Det räcker alltså 
inte för företag att enbart existera på webben för att vara konsumentorienterade, de måste 
förstå konsumtionsprocessen för att begripa hur de ska förekomma där.  
 
Det finns flertalet teorier som beskriver hur konsumtionsprocessen ser ut, fungerar och 
påverkas av olika faktorer. Samtliga teorier förklarar processen utifrån olika antal steg men 
som alla följer samma linje. John Dewey (1910) är den av forskarna som studerat 
konsumtionsprocessen vars teori är mest refererad. Deweys teori benämns köpprocessen och 
förklarar med fem steg hur en konsuments köpprocess ser ut från behovsupptäckt till efter-
köp beteende. Enligt köpprocess-teorin finns det undantag då en konsument inte går igenom 
samtliga fem steg eller i given ordning, men modellen ger en god förståelse för 
konsumtionsprocessen och är frekvent refererad till i studier inom konsumentbeteende.  
 
Studier gjorda på området konsumentbeteende avgränsas ofta i studier på grund av begreppets 
omfattning. Vanligt förekommande avgränsningar för studier om konsumtionsbeteende är 
bland andra produkt, försäljare, försäljningskanal och geografi. Ett annat vanligt 
tillvägagångssätt är att bryta upp konsumtionsprocessen och bara studera en del eller att 
enbart se till ett visst beteende exempelvis impuls-köp eller involveringsgrad. En förklaring 
till avgränsningarna kan vara att höja studiens validitet beroende på dess avsiktliga 
användningsområde. 
 
Kunskap om kunden och dess beteende är en förutsättning om ett e-handelsföretag vill lyckas 
på den konkurrenskraftiga marknaden (Gelard & Negahdari 2011). En konsuments 
egenskaper i form av attityd, preferens och kunskap påverkar hens avsikt med e-handelsköp 
samt vilka faktorer och attribut som anses viktiga på en hemsida.  Exempelvis så har vana e-
handlare visat sig ha andra preferenser gällande viktiga attribut än ovana användare, vilket 
understryker vikten av att företag måste skapa sig en tydlig bild av sina kunder för att 
undersöka målgruppens konsumtionsvanor, attityder och andra egenskaper. På så sätt kan 
företagen anpassa sin affärsidé och verksamhet för att generera nöjda och lojala kunder 
(Chuang & Hu 2012). Även demografiska aspekter så som ålder, ort, boende, inkomst, 
utbildning och konsumtionsvanor påverkar köpbeteendet såväl i den fysiska som elektroniska 
handeln (Punj 2011).  
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Det finns teorier som analyserar köpbeteende genom att förutse mänskligt beteende, en sådan 
är Icek Ajzen's 'Theory of Planned Behavior' (TPB) (1992). Ajzen hävdar med TPB att den 
upplevda beteendekontrollen påverkar både intentioner och beteendet hos individen. Teorin är 
indelad i tre faktorer för att kunna förutsäga individens intentioner och beteende (Madden, 
Scholder & Ajzen 1992). Enligt forskarna Moez Limayem, Mohamed Khalifa och Anissa 
Frini (2000) kan denna modell kan användas för att förklara hur olika faktorer påverkar 
konsumentens intentioner och beteende vid e-handel. 
 

1.3 Problemdiskussion  
 
Sedan konsumentbeteende på webben blivit ett centralt forskningsområde har det gjorts flera 
studier som undersöker konsumentbeteende med utgångpunkt från ett visst beteende, 
exempelvis impuls-köp, stora ekonomiska köp, upplevd risk eller att avbryta köp. Studier som 
avgränsar till ett visst beteende kan studeras utifrån hela konsumtionsprocessen men behöver 
inte göra det. Ett exempel på en beteendeavgränsad studie är Yu-Feng Huang och Feng-Yang 
Kuo som undersökt om en konsuments sinnesstämning påverkar dennes impulsivitet vid 
köpbeslutet och hur involveringsgraden kan influera (2012).  I studien kom de fram till att den 
yngre konsumenten samt den som ser shopping som ett nöje tenderar vara mer impulsiva vid 
köp. Studien visade även att impulsköp sker oftare vid e-handel än i fysisk handel, vilket 
bestyrker att det finns skillnader i konsumentbeteenden för de två handelsplattformerna 
(Huang & Kuo, 2012).  
 
Andra ofta förekommande avgränsningar för studier inom konsumentbeteende är 
demografiska faktorer, specifika företag, produkter, begrepp eller andra variabler. Xia Liu, 
Alvin Burns och Yingjian Hou har gjort en sådan studie då de har undersökt 
konsumentbeteende vid köp av lyxvaror på webben och huruvida detta köpbeteende skiljer sig 
mot konsumtion av lyxvaror i butik. Studien undersöker motivationsfaktorerna som driver 
lyxkonsumtionsbeteende på respektive handelsplattform, vilka enligt studien skiljer sig åt. 
Lyxkonsumenterna på webben är priskänsligare, föredrar produkttillgänglighet och har stort 
förtroende för andra konsumenters kommentarer. Resultatet bidrar till förståelse för hur 
företag kan attrahera konsumenter att handla lyxvaror på webben samt förstå motivationerna 
bakom köpbeteende (Liu, Burns & Hou, 2013). 
 
Nivån av en studies avgränsning följer dess brukbarhet vilket kan ses som både en för- och 
nackdel beroende på syftet med studien, ju fler avgränsningar desto högre validitet men lägre 
brukbarhet. Beslutet om en studie ska avgränsas bör därför bero på användningsområdet. Ju 
smalare området som ska undersökas är desto fler avgränsningar är möjliga.  
 
Med tanke på vikten av positionering samt de affärsmöjligheter e-handeln medför borde 
webben vara en given marknad för alla handelsföretag, men så är inte fallet. Kundens krav 
och beteende vid köp på e-handel skiljer sig från den fysiska marknaden vilket medför att 
flera företag inte lyckas etablera sig på webben (Huang & Kuo, 2012; Liu, Burns & Hou, 
2013). För att lyckas behöver företag ha en god förståelse för vilka faktorer på en e-handel 
som påverkar kundens köpbeslut. Genom en sådan förståelse kan företag utforma lämpliga 
marknadsstrategier för att både skapa nya och värna om gamla kundrelationer (Limayem, 
Khalifa & Frini 2000). 
 
På den svenska marknaden har det gjorts många studier om konsumentbeteende men enbart 
en liten del studerar konsumtionsprocessen på webben. Av studierna som fokuserar på e-
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handel finns det ett antal som behandlar hela konsumtionsprocessen men dessa studier berör 
till stor del konsumtion av andra produkttyper. De studierna som behandlar konsumtion av 
kläder på webben är avgränsade och studerar enbart delar av konsumtionsprocessen, såsom 
särskilda faktorer eller segment alternativt studerar förutsättningarna för specifika företag. Vi 
har identifierat en avsaknad av studier som undersöker konsumtion av kläder på webben där 
svenska konsumenters köpbeteende står i fokus. En sådan studie skulle flera svenska 
klädföretag ha nytta av, speciellt då e-handel blir en allt viktigare marknad.  
 

1.4 Problemformulering & syfte 
 
Forskning visar på betydelsen för företag att förstå sina konsumenters beteenden genom att 
vara konsumentorienterade. Tidigare forskning ger även bevis på att konsumentbeteende 
varierar beroende på kundens förutsättningar och situation. Det finns ett behov av kunskap om 
konsumenters beteende vid köp av kläder på webben då den utgör en viktig samt växande 
marknad. Kunskap på detta område är i nuläget bristande och till grund för vår 
problemformulering ligger därför förhållandet mellan problemområdena konsumentbeteende 
och e-handel.  
 
Denna uppsats syftar till att studera kvinnors köpbeteende vid konsumtion av kläder på 
webben. Genom att besvara vår frågeställning strävar vi efter att bidra till kunskap om hur 
kvinnligt beteende ser ut genom hela konsumtionsprocessen samt tendenser som påverkar 
köpbeteende.  
 
Vår huvudfrågeställning för denna studie är: ”Hur ser kvinnors beteende ut genom 
köpprocessen vid e-handel?” 

 

1.5 Disposition  
 
Dispositionen för denna studie börjar med en genomgång av den teoretiska referensramen 
som ligger till grund för precisering av forskningsfrågor. Den teoretiska referensramen följer 
John Deweys köpprocess och valda teorier används för att förstå de fem stegen och kapitlet 
avslutas med de preciserade forskningsfrågorna. Därefter presenteras metoden för uppsatsen 
vilken motiverar valet av den kvantitativa ansatsen på studien med syftet att undersökningen 
ska nå både en så hög reliabilitet samt validitet som möjligt. Efter metoden följer 
resultatkapitlet som redovisar insamlad data för studien för vilken diskussion och slutsats 
grundar sig på.  
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2. Studiens teoretiska referensram  
 
I det här kapitlet går vi igenom olika teorier om köpbeteende med utgångspunkt i John 
Deweys (1910) modell Köpprocessen. Modellen är en fem-stegsmodell som är 
välstrukturerad, logisk och täcker de områden som vi undersökt för att kunna besvara vår 
frågeställning. Vår referensram ligger till grund för datainsamlingen och inkluderar teorier 
som behandlar rationella köpbeslut. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de för 
datainsamling och analys centrala begrepp och teorier samt precisering av forskningsfrågor.  
 

2.1 Köpprocessen  
 
Det finns flera rationella modeller och teorier som förklarar hur processen för konsumenters 
köpbeslut ser ut. Gemensamt för samtliga är att de beskriver den process som konsumenten 
genomgår vid köp av en produkt/tjänst. John Dewey (1910) presenterade fem steg som utgör 
processen för köpbeslut (Hickman & Alexander 2009). Dessa fem steg är vanligt 
förekommande i senare framtagna modeller och teorier och ihop benämns de som 
köpprocessen.  
 
Det första steget i Deweys köpprocess är en konsuments behovsupptäckt. En kund som 
upptäcker ett behov motiveras till köp medan en kund som inte upplever ett behov inte ens 
kommer att komma på tanken att köpa. Detta gäller för alla köpsituationer, såväl planerade 
som spontana köp. Det första steget är med andra ord kritiskt för att ett köp ska genomföras 
(Hickman & Alexander 2009). Steg två i processen är informationssökning och hanterar den 
process där konsumenten efter att ha upptäckt ett behov söker information som ska verka 
beslutsgrundande. Sådan information kan exempelvis vara olika produktlösningar som 
tillgodoser behovet. Källor till informationssökningen varierar och syftar till att stimulera 
olika sinnen (Hickman & Alexander 2009). Under nästa steg, det tredje, så utvärderar 
konsumenten den information som samlats in. Det sker oftast genom en jämförelse mellan 
olika produkter eller varumärken utifrån attribut som exempelvis produktegenskaper, pris och 
tillgänglighet. Utvärderingen syftar till att konsumenten ska komma fram till vilken lösning 
som är bäst lämpad för hen (Hickman & Alexander 2009).  
 
Fjärde steget utgör den process där konsumenten tar ett köpbeslut. Beslutet kan potentiellt 
påverkas även under detta steg men leder slutligen fram till två möjliga utvägar, köpa eller 
avstå från köp (Hickman & Alexander 2009). Det femte och sista steget är en konsuments 
efter-köp beteende, vilken avslutar Deweys köpprocess. Efter ett köp så utvärderar 
konsumenten per automatik om köpet och/eller produkten har levt upp till hens förväntningar, 
vilket påverkar nöjdhetsgraden. Därför är detta steget minst lika viktigt som föregående steg, 
inte minst med tanke på den returrätt som konsumenter har. Efter ett positivt köpbeslut 
kvarstår alltså konsumentens möjlighet att häva köpet, vilket kan vara fallet då en kund inte är 
nöjd med köpet eller produkten. Det sista steget har även en betydande inverkan på huruvida 
en konsument väljer att återvända och genomföra ytterligare köp av exempelvis en produkt, 
en butik eller ett varumärke. Viktigt att tillägga är att en konsument inte nödvändigtvis går 
igenom alla de fem stegen, eller följer stegen efter den givna ordningen, då ett köpbeslut ska 
tas (Hickman & Alexander 2009).  
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2.2 Behovsupptäckt 
 
En konsument måste upptäcka ett behov för att ett eventuellt köp ska bli aktuellt (Hickman & 
Alexander 2009). Den vetskapen är syftet till varför reklam och marknadsföring är en stor del 
av affärsstrategin hos företag som inriktar sig på försäljning. Marknadsföring ämnar väcka ett 
behov hos mottagaren samt bistå denne med en lösning (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy 
2013). Genom att förstå målgruppens existerande eller potentiella behov, kan reklamen 
anpassas för att uppfylla sitt syfte. Abraham Maslow (1943) utvecklade teorin Hierarchy of 
needs som kan bidra till en sådan förståelse. Behovspyramiden (Hierarchy of needs) är en 
teori som förklarar hur människor hierarkiskt prioriterar olika behov och som i relation till 
handling ger en ökad förståelse för mänskligt beteende. (Maslow 1943). Maslows 
behovspyramid är välkänd och ligger till grund för flera beteendestudier däribland 
köpbeteende. Teorin består av fem behov som är ordnade efter deras relevans för människans 
överlevnad och motiveringsgrad. Det grundläggande behovet i hierarkin måste tillfredsställas 
först, dess för innan är de andra behoven inte relevanta. Samma gäller för det näst viktigaste 
behovet, vilket måste uppfyllas innan det tredje behovet kan förverkligas och så vidare 
(Schmutte 2006). Däremot hävdar Maslow att full tillfredsställelse inte är nödvändigt för att 
en person ska kunna avancera i behovsnivåerna. Graden av tillfredställelse kan variera mellan 
individer men är generellt högre för de grundläggande behoven (Schmutte 2006).  
 
Människan prioriterar först och främst överlevnad, vilket styr valet av de behov som 
prioriteras först. När överlevnadsbehoven har tillfredsställts övergår människans behov mot 
välbefinnande samt personlig tillväxt (Schmutte 2006). Maslow illustrerade teorin med en 
pyramid, för vilken han placerade det mest grundläggande behovet i botten likt en bas för att 
sedan hierarkiskt placera övriga behov i turordning enligt den följd behoven prioriteras. Det 
behov som människor prioriterar före allt annat är enligt Maslow fysiska behov som 
exempelvis mat, vatten, skydd, luft och sömn, faktorer som krävs för att överleva. Efter 
fysiska behov så prioriterar människan säkerhet, behovet att av känna sig trygg (Maslow 
1943). Därefter prioriterar individen kärlek och känslan av tillhörighet, behov av att skapa och 
vårda relationer samt känna sig omtyckt av andra. Vidare prioriteras självkänslan, att känna 
sig värdefull, viktig och respekterad av både sig själv och andra (Schmutte 2006). Överst i 
pyramiden är behovet av självförverkligande placerat, här kan individen unna sig sådant som 
höjer kvalitén på hens liv (Maslow 1943).  
 

2.3 Informationssökning 
 
Efter att en konsument har upptäckt ett behov står denne inför att söka information som kan 
hjälpa till vid beslutsfattande (Hickman & Alexander 2009). Informationssökningsprocessen 
behöver inte innebära ett aktivt sökande efter ny information utan kan också innebära att 
konsumenten söker information inom sig själv genom tidigare erfarenheter. 
Informationssökningen inför ett köpbeslut kan behandlas genom ett attribut inom 
informationsteorin; "Search, Experience and Credence Attributes" (SEC). Enligt SEC 
klassificeras och kategoriseras produkter enligt förmågan att bedöma produktens kvalitét före 
eller efter ett köp. Modellen är uppbyggd av de tre kriterierna sökattribut (Search), 
upplevelseattribut (Experience) och trovärdighetsattribut (Credence) (Sorana & Mityko 
2012). Sökattribut är de som kan verifieras före köp genom inspektion eller lättillgängliga 
källor, upplevelseattribut kan endast verifieras efter användningen av produkten och 
trovärdighetsattribut är de attribut som är svåra att kontrollera även efter användning 
(Srinivasan & Till 2002). Det första kriteriet är den enda som kan bedömas inför ett köp och 
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därför ligga till grund för en konsuments köpbeslut. Vid informationssökning kan 
konsumenten bedöma kvalitén objektivt vilket ligger till grund för köpbeslutet (Sorana & 
Mityko 2012).  
 
Internets förmåga att erbjuda lättillgänglig informationssökning och bekvämlighet för 
konsumenten bidrar till att SEC-attributen är lämpliga att analysera för att förstå hur 
konsumenten grundar sitt köp samt upplever köpet efteråt. Den stora mängd information som 
finns tillgänglig hjälper till att minska konsumentens upplevda risk. Enligt modellen 
klassificeras produkterna enligt ett eller flera attribut beroende på produktgrupp. Sökattributet 
identifieras av den information som är relevant för produkten och konsumentens preferenser, 
attributet undersöker information om faktorer som pris, kvalitet, utförande, storlek, säkerhet 
och garanti, faktorer som är enkla att identifiera innan köpet (Girard & Dion 2008). I 
informationssökningsstadiet på webben kan konsumenten analysera mängder med 
information. Informationssignalerna som konsumenten nås av hjälper till att forma en åsikt 
kring produkten och minska osäkerheten, desto mer information som finns tillgänglig desto 
säkrare kommer konsumenten att känna sig. Ett högt pris indikerar ofta att produktkvalitén är 
hög och ett för konsumenten tidigare känt varumärke kan minska den upplevda risken vid 
handel på webben (Pan, Kuo, Pan & Tu 2012). 
 

2.4 Utvärdering av insamlad information 
 
Efter att konsumenten har sökt information behöver hen utvärdera all insamlad information 
inför ett kommande beslutsfattande (Hickman & Alexander 2009). När en individ står inför 
att konsumera kan mönstret se ut på olika sätt, ibland är det en specifik produkt eller ett 
varumärke som är de initiala beslutet, vilket öppnar upp för en valmöjlighet av 
försäljningskanal. I andra situationer kan det istället vara, från konsumentens sida, en bestämd 
försäljningskanal och valmöjligheten sker istället på försäljningskanalens sortiment. Det finns 
också situationer då båda dessa variabler är bestämda, vilket vanligtvis är fallet då 
konsumenten skall handla ett specifikt varumärke från deras egen butik (Mitchell & 
McGoldrick 1996). Det som är gemensamt för dessa händelser är att konsumenten har 
information om en produkt, varumärke eller butik som hen är intresserad av och kan tänka sig 
att konsumera, det finns dock ett flertal risker och krav vilket kan leda till att köpet uteblir. 
För att analysera intentioner och attityder vilka grundar ett köpbeteende kan Icek Ajzen’s 
"The Theory of Planned Behavior" (TPB) vara till hjälp. Det är en väletablerad teori som ofta 
används för att analysera köpbeteende genom att förutse mänskligt beteende, teorin används 
for att förstår relationen mellan intention och beteende. Dessa intentioner påverkas av 
attityderna till beteendet, den sociala pressen att utföra beteendet, vilket även kallas subjektiva 
normer, samt kontrollen över beteendet (Ajzen 1991).   
 
Teorin kan delas in i fyra variabler Intentioner (Intentions), Attityder (Attitudes), Subjektiva 
normer (Subjective norms) och Beteende kontroll (Perceived behavioral control), vilka 
tillsammans kan förklara konsumentens beteende (Fogel & Schneider 2009). När 
konsumenten har sökt information kring produkter behöver de utvärdera informationen för att 
senare kunna grunda ett eventuellt beslut om köp. TPB kan användas för att förklara hur 
konsumentens intentioner och information kring produkten senare kan leda till ett beteende 
och i detta fall köpbeteende. Konsumenters intention och vilja att handla på webben ökar 
markant vilket gör det intressant att studera attityderna bakom. Attityderna som formas av den 
insamlade informationen ligger senare till grund för konsumentens beteende (Fogel & 
Schneider 2009). En analys av attityderna kan således bidra till en utvärdering av 
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informationen. Attityder som är relevanta att undersöka är hur konsumenten upplever 
hemsidan och dess funktioner och sortiment samt risker såsom informationshantering och 
varor som inte uppfyller kundens förväntningar.  
 

2.5 Köpbeslut 
 
Fjärde steget i Deweys (1910) köpprocess utgör det steg där konsumenten tar ett köpbeslut 
(Hickman & Alexander 2009). Produkter betyder olika saker för olika människor, vilket är av 
yttersta vikt för företag att förstå. Företagen behöver förstå varför produkternas betydelse har 
formats, hur de kan utvecklas och vad de påverkas av. Förståelsen har stor betydelse inom 
modebranschen där trender ofta driver individer att konsumera, men också konsumentens 
grad av involvering. Enligt Martin (1998) och Evrard och Aurier (1996) kan involvering 
(Involvement) i en produkt eller trend beskrivas som en av de viktigaste förutsebara 
variablerna vid köpbeteende. Mode får en allt större roll i samhället och driver därför 
individer att fortsätta konsumera (O'Cass 2000). Graden av involvering kan därför hjälpa till 
att förklara individens beslut om köp. Enligt O’Cass (2000) har involvering en stor betydelse 
inför köp och informationsprocessen berör variabler som informationsbearbetning, 
utvärdering av attribut och betydelsen av varumärken. En konsument kan vara involverad i 
produkten men även i användningen av den eller vid själva köpbeslutet, graden av involvering 
i processerna inför köpet hjälper till att grunda konsumentens köpbeslut (O’Cass 2000). 
Konsumentens kännedom och involvering i varumärket kan således vara en betydande faktor 
som grundar köpbeslutet.  
 
Beslutet att utföra ett köp baseras på de tre första stegen i Deweys köpprocess och påverkas 
därför av flertalet faktorer och attityder. För att förklara hur individen tar ett köpbeslut kan 
man återigen titta på Icek Ajzen's Theory of Planned Behavior (TPB). Enligt TPB fastställs en 
individs föreställning gentemot ett visst beteende genom individens avsikt att utföra 
beteendet. Avsikten formas av attityderna mot beteendet, de rådande subjektiva normerna, 
samt uppfattningen om individen kommer att lyckas delta i beteendet (George, 2002). För att 
bedöma köpbeslutet genom teorin är det därför relevant att se till individens inställning mot e-
handel vilket i sin tur kan förklara ett köp eller avbryt av köp. Enligt Azjen (1985) bestämmer 
attityden till beteendet en positiv eller negativ utvärdering av utförandet av beteendet. Han 
(1991) menar på att attityderna formas av övertygelsen, normerna formas av motiveringen att 
foga sig och den upplevda beteendekontrollen är formad av individens förfogande över 
möjligheter och resurser som behövs för att delta i beteendet (George 2002). TPB kan förklara 
beslutet om köp genom individens vilja att konsumera över webben men även hur individen 
påverkas av omgivningen. E-handel får allt större plats i dagens samhälle vilket i sin tur kan 
påverka individens inställning och vilja att utföra beteendet. Enligt George (2002) kan, 
baserat på TPB, uppfattningen om hur andra upplever e-handel, samt motivationen att få vara 
en del av det, influera konsumenter att utföra köp på webben. 
 

2.6 Efter-köp beteende 
 
Det femte och sista steget i Deweys (1910) köpprocess är en konsuments efter-köp beteende, 
ett steg som har stor betydelse för konsumentens totala nöjdhetsgrad (Hickman & Alexander 
2009). För att bedöma konsumentens helhetsupplevelse vid klädhandel på webben kan 
upplevelsen och trovärdigheten bedömas enligt de två sista attributen inom SEC, 
upplevelseattribut (Experience) och trovärdighetsattribut (Credence). En produkt kan 
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bedömas enligt ett eller fler av de tre attributen beroende på typ av produkt. Ett klädesplagg 
som inhandlas på webben kan bedömas enligt alla tre attribut då 
informationssökningsprocessen och efter-köp beteendet är relevanta att undersöka för att 
bedöma helhetsupplevelsen för konsumenten. Enligt upplevelseattributet kan varan endast 
bedömas efter det att konsumenten har testat produkten och därmed bildat sig en uppfattning 
om produktens kvalitet och fördelar. Trovärdighetsattributen är svårare att analysera då 
produktens kvalitet och fördelar inte är något som konsumenten upplever utan kvalitén mäts 
snarare genom omgivningens åsikter och rekommendationer samt genom varumärkets rykte 
och image (Sorana & Mityko, 2012). 
 
Enligt forskarna Delia Sorana och Varvara Mityko kan konsumentens upplevelse vid 
klädhandel på webben påverkas av flera faktorer såsom kön, ålder och om hen handlar 
regelbundet från e-handelsaktörer och hens tidigare erfarenhet från e-handel. Konsumenter 
från äldre generationer tenderar att vara negativt inställda mot e-handel, då många upplever 
att de inte kan mäta produktens kvalitet inför köpet (2012).  Ett för konsumenten tidigare känt 
varumärke kan minska den upplevda risken vid e-handel då hen genom varumärket kan 
bedöma kvalitén innan köp. För att konsumenten skall ha en lyckad upplevelse på webben är 
det viktigt att det levererade plagget möter förväntningarna (Srinivasan & Till 2012). 
Upplevelseattributet bör bedömas utifrån produkten samt från konsumentens upplevelse på 
nätbutiken för att förstå efter-köp beteendet. En för konsumenten positiv upplevelse kan bidra 
till lojalitet gentemot butiken eller varumärket.   
 

2.7 Sammanfattning & precisering av forskningsfrågor  
 
Med bakgrund av den teoretiska referensramen har vi preciserat två forskningsfrågor som 
kommer hjälpa oss att besvara vår huvudfrågeställning: ”Hur ser kvinnors beteende ut genom 
köpprocessen vid e-handel?”  
 
Med utgångspunkt i köpprocessen har vi identifierat flera för den här studien relevanta teorier 
som beskriver det rationella köpbeslutet. Dessa teorier kommer att ligga till grund för 
utformningen av vår enkätundersökning och således även svarsanalysen. Med bakgrund av 
Maslows (1943) behovsteori kommer vi att kunna förstå varför och hur ofta respondenterna 
konsumerar kläder. Utifrån SEC-teorin och dess första kriterium sökattribut kommer vi att 
kunna härleda vilken betydelse olika typer av produktinformation har för respondenterna inför 
ett beslutsfattande. Vi kommer vidare med hjälp av TPB-teorin få ökad förståelse för hur 
respondenternas attityder påverkar utvärderingen av beslutgrundande information och således 
hur ett initialt köpbeslut tas. TPB-teorin kommer även att ge oss en uppfattning om 
respondenternas inställning till e-handel och hur den påverkar beslutsfattandet. Till grund för 
beslutsfattandet ligger också individens involvering i köpprocessen. Med hjälp av dessa 
teorier kommer vi få en djupare förståelse för konsumentbeteendet som grundar ett köpbeslut 
vilket ger oss underlag att besvara frågeställning: ”Hur ser konsumentens beteende ut fram till 
köpbeslutet vid e-handel?”.  
 
Vidare kommer vi genom SEC-teorins två andra kriterier, upplevelseattribut och 
trovärdighetsattribut, kunna tyda hur konsumentbeteendet ser ut efter köp, det vill säga hur 
sannolikt det är att konsumenten gör återbesök och ytterligare köp. Utifrån denna teori 
kommer vi att kunna uttala oss om köpprocessens sista steg och kommer således kunna 
besvara frågeställningen: ”Hur ser konsumentens beteende ut efter ett köp vid e-handel?”.  
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3. Metod  
 
I detta metodkapitel presenteras de metodval som vi har tagit för att ge en god förståelse för 
hur vår studie har genomförts. I den första delen presenterar vi vår avgränsning för 
undersökningen och motiverar sedan val av undersökning och data. Därefter går vi igenom 
vår urvalsprocess samt val av undersökningsmetod. Vidare förklaras hur vi samlat in data till 
vår undersökning och hur denna hanterats och analyserats.  
 

3.1 Kvantitativ undersökning 
 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om konsumentbeteende på webben genom att 
studera de e-handelsfaktorer som leder till ett köpbeslut för kvinnliga konsumenter. För att 
studera ett sådant beteende valde vi att granska olika variablers samband och relation. Sådan 
data kan vi enbart få fram genom en kvantitativ undersökning med ett deduktivt 
förhållningssätt (Bryman & Bell 2011). Den kvantitativa undersökningen har gjorts på 
kvinnor från 18 års ålder, vilka således utgör undersökningens population.  
 
En kvantitativ analys genererar en objektiv föreställning av den sociala verkligheten inom valt 
undersökningsområde samt vald population, vilket vi eftersträvat. För att studera den 
deduktiva föreställningen har vi använt oss av teorierna från vår teoretiska referensram och 
genom dessa eftersträvat positivism (Bryman & Bell 2011). En kvantitativ undersökning gav 
oss dessutom möjligheten att studera ett bredare urval av respondenter vilket känns relevant 
då det finns en brist på tidigare studier inom valt undersökningsområde (Bryman & Bell 
2011).   
 
På den svenska e-handelsmarknaden råder det en avsaknad på tidigare studier med fokus på 
kvinnligt köpbeteende genom konsumtionsprocessen. Utöver tidigare forskning så valde vi att 
ta hänsyn till marknadens utveckling. Enligt den senaste E-barometern för 2013 har e-handeln 
i Sverige ökat explosionsartat de senaste åren. I takt med den ökande konsumtionen utvecklas 
marknaden för e-handel, vilket framhäver vikten av aktuell data (E-barometern 2013).  
 

3.2 Urval 
 
Då studien skall kunna appliceras på kvinnliga konsumenter i Sverige, valde vi att vända oss 
till kvinnor från 18 år och äldre. För att studien skall vara relevant och undersökningen ge hög 
validitet, var det eftersträvansvärt att vårt urval speglade populationen genom en spridning i 
ålder bland respondenterna. På grund av den begränsade tidsramen valde vi att göra ett icke-
slumpmässigt bekvämlighetsurval genom att skicka ut vår enkät via Facebook och dela 
enkäten i grupper där kvinnor i olika åldrar gått med. Undersökningen fick även viss 
spridning genom att människor i vår närhet delade enkäten vilket bidrog till en större 
åldersspridning.  
 
3.2.1 Urvalsfel 
 
Den urvalsmetoden vi har valt bidrar till att resultatet inte kan representera hela populationen, 
vilket vi är väl medvetna om. Tidsbegränsningen bidrog till att vi valde att använda oss av ett 
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bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenterna valdes för att de var lätta att få tag i. 
Svårigheten med detta urval är att det är svårt för oss att veta huruvida de respondenterna kan 
tala för den bakomliggande populationen eller ej. Då undersökningen delades via Facebook 
och enkäten inte frågade efter respondentens hemort kan vi inte heller säkerställa att enkäten 
fått en geografisk spridning. Möjligheten till generalisering av undersökningens resultat bör 
därför beaktas och ifrågasättas om resultatet av vår undersökning används i andra fall. 
 

3.3 Genomförande  
 
För att samla in data till vår undersökning gjorde vi en enkätundersökning (se bilaga). Till 
följd av den begränsade tidsramen för vår studie valde vi att använda oss av en webbaserad 
enkät vilken skickades ut via Facebook. På så sätt kunde vi nå ut till ett bredare urval jämfört 
med på-stan intervjuer eller telefonintervjuer.  
 
Enkätfrågorna är utformade efter valda teorier ur den teoretiska referensramen (se bilaga). 
Frågornas tydliga förankring i valda teorier bidrar till att vi kan ta stöd från teorierna i 
analysen och diskussionen av undersökningens resultat.  
 
Frågeformuläret var digitalt och fylldes i av respondenten själv utan att vi som intervjuare 
medverkade, ett så kallat självifyllt frågeformulär. Det ställde högre krav på att enkäten var 
lättförståelig för att minska risken att respondenten avbryter besvarandet (Bryman & Bell 
2011). Enkäten utformades med stängda svarsalternativ, då stänga frågor är enklare för 
respondenten att besvara samt enklare att koda och kvantifiera. Med stängda svarsalternativ är 
det dessutom enklare att se relationer mellan variabler och respondenter. Vidare var det 
viktigt att enkäten inte var för lång, då svarsfrekvensen på enkäter som tar lång tid är lägre 
(Bryman & Bell 2011). 
 
Vi använde oss av det internetbaserade företaget Survey Monkey (2014) för att designa vår 
digitala enkät samt samla in data från våra respondenter. Den insamlade datan behandlades 
därefter i SPSS som är ett datoriserat program för statistisk analys. Genom SPSS och våra 
kodade svarsalternativ kunde vi studera samband och relationer mellan de undersökta 
variablerna.  
 

3.3.1 Felkällor  
 
Ett vanligt förekommande problem vid användning av självifyllt frågeformulär är risken för 
bortfall. Bortfall kan uppstå om respondenten inte förstår en fråga och därför låter bli i att 
svara för att vi inte kan vara där och förklara, eller om respondenten inte finner ett 
svarsalternativ som passar vid stängda frågor (Bryman & Bell 2011). Oförståelse och andra 
faktorer som kan orsaka bortfall minimerade vi genom att bearbeta enkäten i flera omgångar. I 
varje omgång lät vi flera test-respondenter svara på frågorna samtidigt som vi närvarade för 
att på så sätt kunna notera eventuella brister i enkäten. En annan risk som ett webbaserat 
självifyllt frågeformulär medför är att vi inte med säkerhet kan veta vem som besvarar 
enkäten. Vidare måste vi visa hänsyn till att risken för eventuella oseriösa respondenter finns 
vilket i så fall medför sänkt reliabilitet på resultatet. 
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3.4 Alternativt genomförande  
 
Om vi hade haft längre tid på oss att genomföra denna studie hade vi övervägt att använda oss 
av en kvalitativ undersökningsmetod. Det som talar för en kvalitativ undersökning är den 
information som går att samla in via exempelvis intervjuer och fokusgrupper. Sådan data 
bygger snarare på ord jämfört med siffror som den kvantitativa undersökning ger (Bryman & 
Bell 2011). Begrepp som exempelvis motivation och värderingar är lättare att undersöka 
genom en kvalitativ undersökningsmetod vilket bidrar till att analysen på en sådan studie blir 
mer djupgående. Ett annat alternativ på undersökningsmetod om tidsramen hade varit länge, 
är att utföra en triangulär-undersökning som inleds med en kvantitativ insamlingsmetod och 
som sedan kompletteras med kvalitativa djup-intervjuer. En sådan undersökning kräver mest 
resurser, men är även den mest kompletta i avseende att återskapa en föreställning som 
speglar verkligheten.  
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4. Resultat  
 
För att studera konsumentbeteende på webben samt besvara vår frågeställning har vi samlat in 
primärdata genom en webbaserad enkät. I detta kapitel redovisar och analyserar vi resultatet 
av genomförd undersökning samt studerar intressanta samband mellan olika variabler. 
Kapitlet inleds med bakomliggande information om respondenterna för att ge en tydlig bild av 
undersökningens deltagare och sedan följer kapitlets struktur Deweys köpprocess vilken 
ligger till grund för den teoretiska referensramen. 
 

4.1 Respondenterna 
 
I enkätundersökningen för denna studie deltog 160 respondenter. Då vår studie undersöker 
kvinnors köpbeteende på webben, består populationen och således även urvalet enbart av 
kvinnor. För att kunna kontrollera att enbart kvinnor har besvarat enkäten och för att öka 
studiens validitet inkluderades en fråga som eftersökte respondentens kön. Av totalt 160 
respondenter svarade 151 att de var kvinnor, resterande nio svarade inte på frågan vilket gav 
oss ett bortfall på 5,6 %.  
 
Respondenterna ombads även att besvara vilket år de var födda. Vi valde att sätta en undre 
gräns på ålder vilket medförde att respondenterna var tvungna att vara födda 1996 eller 
tidigare. Det innebär att samtliga respondenter som deltagit i undersökningen är 18 år eller 
äldre. Vi har räknat ut den procentuella åldersspridningen mellan de olika årtionden som 
respondenterna representerar. Då kan vi se att 38,7 % av respondenterna är åttiotalister; 
26,9  % är nittiotalister; 13,7 % sextitalister; 10,6 % femtiotalister, 8,7 % sjuttiotalister och 
1,2 % fyrtiotalister.  
 
TABELL 4. 1.1 Åldersfördelning 

	  
 
Vi kan urskilja ett samband mellan ålder och inkomst där de yngre respondenterna har en 
lägre inkomst. Vi anser därför att åldersfördelningen kan förklara respondenternas spridning i 
inkomst. Som stapeldiagrammet nedan visar är de lägre inkomstintervallerna övervägande. 
30  % av respondenternas genomsnittliga inkomst är 0-10 000 kr per månad, 23,8 % svarade 
10 001-20 000 kr. Denna inkomstfördelning är både rimlig och väntad då 65,6 % av alla 160 
respondenter är födda på 90- och 80-talet. Resterande 45 % av respondenterna tjänar enligt 
denna undersökning i snitt över 20 000 kr på månatlig basis, varav 12,5 % svarade att deras 
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genomsnittliga inkomst är över 40 001 kr.  
 
 

 

 
I enkäten ombads respondenterna att svara på hur mycket pengar de i genomsnitt lägger på 
kläder till sig själva varje månad. Syftet med frågan var att härleda respondenternas 
konsumtionsvanor. Frågans högsta svarsalternativ 5001 kr och uppåt fyllde ingen av 
respondenterna i, däremot svarade hela 93,1 % att de spenderade mellan 0 - 3000 kr i 
genomsnitt på kläder varje månad. Fördelningen mellan svarsalternativen 0 - 1000 kr och 
1001 - 3000 kr var väldigt jämn, med 49,7 % respektive 43,4 %. 
 
Då denna studie syftar till att studera konsumentbeteende på webben var det relevant att 
undersöka respondenternas inställning till e-handel kontra fysiska butiker. Av de fem olika 
svarsalternativen var det främst två som stämde in på respondenterna. 54,4 % ansåg sig 
handla sällan på webben då de föredrar fysiska butiker medan 33,8 % handlar lika ofta på 
webben som i fysisk butik. Vid noggrannare studie kan tendenser i svaren ses, som att 
respondenterna som helst handlar kläder på kedjor handlar oftare i fysisk butik medan 
respondenterna som är varumärkesinriktade tenderar att handla lika ofta om inte mer på 
webben.  
 
TABELL 4. 1.3 Konsumtionsvanor på nätet 
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På frågan var respondenterna helst handlar sina kläder svarade 37,5 % att det inte spelar 
någon roll medan 35 % helst handlar sin kläder på kedjor. 15,6 % av respondenterna svarade 
att de helst handlar kläder på singelbrand-stores och övriga 11,9 % svarade multibrand-stores. 
I tabellen nedan har vi studerat sambandet mellan var respondenterna helst handlar och vad 
det är dem är ute efter när de handlar. För att ta reda på vad dem är ute efter bad vi 
respondenterna att rangordna, efter vad de ansåg var viktigast, attributen produkt, varumärke 
och butik. Genom diagrammet kan vi konstatera att 84,7 % (50 stycken av 59) av de 37,5 % 
som angav att det inte spelade någon roll vart de handlade sina kläder ansåg att produkten var 
det viktigaste attributet.  
 
TABELL 4. 1.4 Samband mellan val av inköpsställe och det viktigaste attributet 

 
 

4.2 Behovsupptäckt  
 
För att förstå respondenternas konsumtionsbehov lät vi dem besvara hur de handlar kläder och 
varför. På frågan hur ofta och när respondenterna handlar kläder så svarade 67,5 % att de 
handlar vid behov, det vill säga oregelbundet. Utöver detta övervägande svarsalternativ 
svarade 23,1 % att de handlar regelbundet varje månad. För de övriga svarsalternativen låg 
svarsfrekvensen under 4 % för samtliga.  
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TABELL 4. 2.1 Hur ofta konsumerar du kläder?  

 
På frågan varför respondenterna konsumerar kläder är svarsspridningen stor (Fråga 2, se 
bilaga). Svarsalternativet Jag handlar kläder för att inte behöva gå naken har 3,1 % av 
respondenterna valt och den ämnar att representerar det grundläggande behovet i Maslows 
behovspyramid. Det andra behovet i pyramiden är trygghet och representeras i denna fråga av 
Jag handlar kläder för mina gamla kläder har blivit för stora/små och Jag handlar kläder 
inför speciella tillfällen vilket 3,1 % respektive 10,1 % respondenter svarat. Vidare har 1,3 % 
svarat Jag handlar kläder för att jag vill passa in och 14,5 % har valt Jag handlar kläder för 
att jag ständigt är på jakt efter nya kläder då jag tröttnar snabbt på de gamla, både 
representerar det tredje behovet i pyramiden som är kärlek och tillhörighet. Det fjärde behovet 
i Maslows hierarki är behov av uppskattning och speglas i denna fråga av svarsalternativen 
Jag handlar kläder för att tycka mer om mig själv samt Jag handlar kläder för att jag vill 
följa de senaste trenderna vilka 4,4 % och 5,7 % av respondenterna har svarat. Det sista 
steget i behovspyramiden, självförverkligande, företräds i denna fråga av Jag handlar kläder 
för att det gör mig glad samt Jag handlar kläder för att det är det roligaste jag vet vilket 35,4 
% respektive 6,3 % av respondenterna har svarat. 16,6 % handlar kläder av någon annan 
anledning än de nio svarsalternativ som getts.  
 
TABELL 4. 2.2 Varför konsumerar du kläder?  
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I diagrammet nedan har vi valt att titta på sambanden mellan fråga ett och två. Som tabellen 
visar spelar det ingen roll vilket syfte klädkonsumtionen fyller för respondenterna, då 
majoriteten oavsett syfte svarade att de handlar kläder vid behov. En intressant iakttagelse är 
att om konsumtion av kläder uppfyller behovet av uppskattning eller självförverkligande så 
tenderar respondenterna att handla oftare och mer regelbundet. De respondenter som befinner 
sig längst ner i behovspyramiden, det vill sig vars behov av kläder är mer grundläggande, 
tenderar att handla mer sällan eller vid ett eller få tillfällen. 
 
TABELL 4. 2.3 Samband mellan varför du handlar kläder respektive hur ofta?   

 

4.3 Informationssökningsprocessen 
 
Inför ett beslut om köp behöver konsumenten ta reda på information kring produkten för att 
kunna bilda sig en uppfattning. Processen kan se olika ut från konsument till konsument men 
vid e-handel är informationssökningsprocessen viktig då information om produkten är en 
förutsättning för att konsumenten skall kunna grunda och motivera sitt köp. För att ta reda på 
vilken information våra respondenter söker inför ett köp på webben har vi ställt frågor som 
berör processen. Genom undersökningen kan vi dra slutsatsen att köpbeteendet ser olika ut för 
olika individer. En fråga som hjälper till att förklara deras beteende är ”Händer det att du 
köper kläder på nätet efter att du provat plagget i en fysisk butik?” (Fråga 6, se bilaga). Av 
respondenterna svarade 43,7 % att de någon gång provat ett plagg i butik som sedan 
inhandlats på webben.  
 
Enkätfrågan ”Vilken produktinformation tar du reda på inför ett eventuellt köp på nätet?” 
(Fråga 8, se bilaga) kan också hjälpa oss att besvara hur konsumentens informationssöknings-
process ser ut. Respondentens uppgift var att rangordna 12 attribut som de tar reda på inför ett 
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köp i ordning efter vad de ansåg som viktigast, de gavs också möjligheten att ange om 
attributen var oviktiga. Det var 25 % av respondenterna som angav att attributet Pris var 
viktigast för dem inför ett köp, följt av Sortiment på 24,4 %, Priserbjudande 16,3 % och 
Produktbeskrivning 12,5 %. De informationsattributen som flest ansåg var oviktiga var 
Bekantas åsikter 39,4 %, följt av Produktionsland 34,4 %, Lagersaldo 24,4 % och Andra 
konsumenters kommentarer 23,8 %. Det var dock stor spridning på rangordningen av 
attributen och alla attribut ansågs vara viktigast av någon/några. 
 
TABELL 4. 3.1 Vilket är den viktigaste informationen vid handel på webben?  

 
 
För att ta reda på var respondenterna söker inspiration ställde vi frågan ”Varifrån får du oftast 
inspiration till att köpa kläder?” (Fråga 5, se bilaga). Respondenterna gavs möjligheten att 
fylla i upp till tre alternativ och i diagrammet nedan har vi valt att endast visa de alternativ 
som respondenterna besvarade som inspirationskälla. 48,1 % svarade att de hämtar inspiration 
från Magasin följt av Vänner/Familj 38,1 %, Bloggar 33,8 % och Nätbutiker 33,1 %. Dessa 
fyra inspirationskällor visar på att respondenterna aktivt söker efter information inför ett 
köpbeslut.  
 
TABELL 4. 3.2 Inspiration & Informationskällor  
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4.4 Utvärdering av information 
 
För att konsumenter skall kunna grunda ett köpbeslut behöver de utvärdera den insamlade 
informationen, vilket utgör det tredje steget i Deweys köpprocess. I informationssöknings-
processen tog vi reda på vilken information som respondenterna sökte efter, men för att ta 
reda på hur de utvärderade den insamlade informationen ställde vi följande frågor; ”Hur 
sannolikt är det att du avbryter ett köp på grund av följande villkor från en nätbutik?” och 
”När du handlar på nätet, spelar leveranstiden någon roll för ditt beslut om köp?” (Fråga 9 & 
10, se bilaga).  
 
För fråga nio ombads respondenterna att fylla i graden av inverkan som de upplevde på e-
handelns attribut vad gäller köpet och huruvida de skulle avbryta köpet eller ej. Frågan hade 
fem svarsalternativ, där 3 representerade svarsalternativet Vet Ej och därför frågans nollpunkt. 
Vi har senare valt att redovisa resterande alternativ i två grupper där den ena gruppen 
representerar alternativen Ingen Inverkan och Liten Inverkan och den andra Stor Inverkan och 
Avgörande Inverkan. De attribut som hade störst inverkan på respondenterna och därmed 
innebar att de fanns stor chans att de avbröt det pågående köpet var Du känner inte igen 
leverantören för kreditkortsbetalning 66,3 %, Du måste själv stå för returkostnaden 58,1 %, 
Du har varken öppet köp eller bytesrätt på ditt köp i mer än 14 dagar 55,6 % och Du måste 
betala för frakt 51,3 % (Fråga 9, se bilaga). Bortsett från osäkerheten som konsumenten kan 
uppleva då hon inte känner igen leverantören för kreditkortsbetalning handlar resterande tre 
alternativen om leveransvillkoren, vilka många gånger kan skilja sig åt mellan olika e-
handelsaktörer.  
 
TABELL 4. 4.1 Villkorens inverkan   
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Då leveranstider och villkor ofta skiljer sig mellan olika aktörer på webben ställde vi frågan 
huruvida leveranstiden spelar någon roll för respondenten när de står inför att ta ett köpbeslut. 
Av respondenterna svarade 50,6 % att leveranstiden inte hade någon betydelse för deras köp 
medens 46,3 % svarade att de väljer att avbryta sitt köp om leveranstiden överskrider en 
vecka. Endast 2,5 % av respondenterna uppgav att de väljer att avbryta sitt köp om det inte 
finns möjlighet till Expressleverans.  
 
TABELL 4. 4.2 Leveranstid  

 
 
Vi gjorde ett samband mellan respondenternas konsumtionsvanor på webben (Fråga 7, se 
bilaga) och huruvida de skulle välja att avbryta ett pågående köp på grund av e-handelns 
villkor. I diagrammet nedan har vi valt att endast visa de respondenter som angav att det fanns 
en stor eller avgörande inverkan på att villkoren skulle leda att de avbröt det pågående köpet 
(Fråga 9, se bilaga). Vi kan konstatera att de respondenter som sällan handlar på webben är 
mer känsliga mot extra kostnader som e-handel kan innebära jämfört med de respondenter 
som angav att de handlar lika ofta på webben som i fysisk butik.  
 
TABELL 4. 4.3 Samband mellan konsumtionsvanor och e-handelns villkor  
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Jag handla oftast på nätet 



BETEENDE SOM DRIVER E-HANDEL Brander & Nilsson Unenge 
 

 27 

4.5 Köpbeslut 
 
De tre ovan presenterade stegen hjälper alla till att förklara hur respondenterna grundar sitt 
köpbeslut på webben samt vad de påverkas av. För att urskilja samband samt förklara steget 
från problem- och behovsupptäckt, informationssökningsprocessen och utvärderingen av 
information har vi valt att visa sambandet mellan anledningen till varför man handlar kläder 
och varifrån respondenten hämtar inspiration för klädinköp. I diagrammet nedan har vi valt att 
endast presentera de tre sista stegen i Maslows behovspyramid, där behovssteg tre 
representerar behov av kärlek och tillhörighet, behovssteg fyra behov av uppskattning och 
behovssteg fem behov av självförverkligande. I behovssteg tre har vi slagit samman 
respondenterna som angav att Jag handlar kläder för att jag vill passa in och Jag handlar 
kläder för att jag är ständigt på jakt efter nya då jag tröttnar snabbt på de gamla. Behovssteg 
fyra består av svarsalternativen Jag handlar kläder för att tycka mer om mig själv och Jag 
handlar kläder för att jag vill följa de senaste trenderna. Det sista steget representerar 
svarsalternativen Jag handlar kläder för att det gör mig glad och Jag handlar kläder för att 
det är det roligaste jag vet. Frågan ”Vilket av följande påståenden stämmer oftast in på dig 
om varför du handlar kläder” (Fråga 2, se bilaga) har sedan ställts i relation med var 
respondenterna hämtar inspiration ifrån. Det samband som går att härleda är att 
respondenterna som handlar av självförverkligande syfte har en hög involveringsgrad och 
söker aktivt efter information om kläder och mode via bland annat Magasin, Nätbutiker och 
Bloggar. Diagrammet visar också på stora skillnader mellan behovssteg fem jämfört med 
behovssteg tre och fyra, där respondenterna tenderar att inte söka information i lika stor 
utsträckning.  
 
TABELL 4. 5.1 Samband mellan behov och val av inspirationskälla   
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Respondenternas inställning till e-handel och tidigare konsumtionsmönster på webben kan 
hjälpa till att förklara varför ett köpbeslut tas. Respondenter som handlat på webben innan 
kommer troligtvis att kunna ta ett nytt köpbeslut på webben enklare jämfört med respondenter 
som aldrig handlat på webben. Till respondenterna ställde vi frågan ”När du har handlat från 
en nätbutik och är nöjd med både produkten och köpupplevelsen, är det då sannolikt att du 
kommer handla från den nätbutiken igen?” (Fråga 12, se bilaga) där 89,4 % svarade att det var 
sannolikt att de skulle handla från e-handeln igen. I diagrammet nedan visar vi sambandet 
mellan respondenternas vana av e-handel med huruvida de skulle handla igen om de var nöjda 
med köpet. 33,1 % av respondenterna angav att de handlade lika ofta på webben som i fysisk 
butik och av dessa svarade 92,5 % att de skulle handlat igen om de var nöjda med köpet. 
Endast en av respondenterna svarade att det inte var troligt att de skulle handla igen. 
 
TABELL 4. 5.2 Samband mellan konsumtionsvanor och återkommande kunder   

 

4.6 Efter-köp beteende 
 
För att få ökad förståelse för respondenternas beteende efter dem tagit ett köpbeslut ställde vi 
frågorna ”Hur stor inverkan har följande faktorer på din samlade köpupplevelse av kläder på 
nätet?” (Fråga 11, se bilaga) och ”När du har handlat från en nätbutik och är nöjd med både 
produkten och köpupplevelsen, är det då sannolikt att du kommer att handla från den 
nätbutiken igen?” (Fråga 12, se bilaga).  
 
På fråga 11 ombads respondenterna fylla i graden av inverkan olika faktorer i köpprocessen 
har på deras samlade köpupplevelse. Frågan hade fem svarsalternativ, där tre representerade 
svarsalternativet Vet Ej och är därför frågans nollpunkt. Vi har senare valt att redovisa 
resterande alternativ i två grupper där den ena gruppen representerar alternativen Ingen 
Inverkan och Liten Inverkan och den andra Stor Inverkan och Avgörande Inverkan. Den 
faktor som har störst inverkan på respondenternas samlade köpupplevelse och därmed 
påverkar kundens efter-köp beteende är kvalitén på produktbilderna vilket 91,3 % anser ha 
stor eller avgörande inverkan. Faktorn med näst störst inverkan är hur lätt det är att hitta 
produkter och annan information på e-handeln vilket 73,1 % anser, följt av de 71,9 % som 
anser att möjligheten att kontaka kundtjänst är betydelsefyllt. 68,1 % tycker att 
filtreringsmöjligheterna för att sortera och selektera produkter har stor eller avgörande 
inverkan på köpupplevelsen. 
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TABELL 4. 5.3 Faktorers inverkan på den totala köpupplevelsen   

 
 
För att kunna uttala oss om kvinnliga konsumenter återvänder till e-handeln för att handla 
ytterligare ställde vi frågan ”När du har handlat från en nätbutik och är nöjd med både 
produkten och köpupplevelsen är det då sannolikt att du kommer handla från den nätbutiken 
igen?” (Fråga 12, se bilaga). Respondenterna fick välja att svara på följande alternativ; Ja, Nej 
eller Vet ej, hela 90,5 % svarade Ja, det vill säga att de sannolikt skulle återvända för framtida 
köp om köpupplevelsen var positiv.  
 
  

111 

70 

33 

143 

116 

30 33 

8 

98 

16 
8 12 15 

21 
13 

18 

6 
14 

33 

82 

115 

2 

23 

117 
109 

151 

48 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Pa
ke

te
rin

g 

U
tlä

m
ni

ng
ss

tä
lle

 

M
öj

lig
he

t a
tt 

ko
nt

ak
ta

 k
un

dt
jä

ns
t 

M
öj

lig
he

t a
tt 

de
la

 p
ro

du
kt

er
 p

å 
so

ci
al

a 
m

ed
ie

r 

St
yl

in
gt

ip
s/

in
sp

ira
tio

n 

H
ur

 lä
tt 

de
t ä

r a
tt 

hi
tta

 p
ro

du
kt

er
 o

ch
 a

nn
an

 
in

fo
rm

at
io

n 
på

 n
ät

bu
tik

en
 

Fi
lte

rm
öj

lig
he

te
r (

at
t k

un
na

 so
rte

ra
/s

el
ek

te
ra

 
pr

od
uk

te
r)

 

B
ra

 p
ro

du
kt

bi
ld

er
 p

å 
pl

ag
ge

t 

C
at

w
al

k-
vi

de
o 

på
 m

od
el

l b
är

an
de

 p
la

gg
et

 

Ingen och liten inverkan Vet ej  Stor och avgörande inverkan 



BETEENDE SOM DRIVER E-HANDEL Brander & Nilsson Unenge 
 

 30 

5. Diskussion & Slutsats  
 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring insamlad data och ställs i relation till andra 
studier om konsumentbeteende och teorierna i den teoretiska referensramen. Vidare följer 
slutsatsen vilken besvarar huvudfrågeställningen för denna studie. Slutligen presenteras en 
metodreflektion och förslag till fortsatt forskning kring konsumentbeteende.  
 

5.1 Diskussion 
 
För vår studie valde vi att studera köpprocessen utifrån John Deweys fem-stegsmodell där 
vart och ett av dessa steg kan hjälpa till att förklara hur ett beslut om köp formas. Det har 
delvis varit svårt att bryta ut de fem stegen då hela köpprocessen hänger ihop och stegen samt 
utfallen påverkar varandra. För att få förståelse om köpprocessen är det viktigt att härleda 
moment och attribut som påverkar konsumenter till att ta beslut om köp eller avbryta ett 
påbörjat köp.  
 
Det första steget i köpprocessen är Problem- och behovsupptäckt. Steget innebär att en 
konsument som upptäcker ett behov motiveras till köp medens en individ som inte upptäcker 
ett behov kommer inte heller att komma på tanken att köpa kläder. Våra behov ser olika ut, 
vilket kan bero på ett flertal faktorer, men behoven är viktiga för företagen att förstå så att rätt 
metoder används för att attrahera konsumenter. Med stöd från Maslows behovspyramid 
undersökte vi våra respondenters behov och anledning till klädkonsumtion. De respondenter 
som uppfyllde kriterierna för behovssteg tre, där konsumtion sker på grund av ett behov av 
kärlek och tillhörighet, konsumerar för att passa in. Behovssteg fyra utgör behov av 
uppskattning vilket kan förklara varför konsumenter väljer att följa trender. Respondenterna i 
behovssteg fyra känner ett behov av att känna sig värdefulla, viktiga och respekterade 
(Schmutte 2006). Modescenen idag drivs av nya trender och måste-ha plagg vilket påverkar 
individer att fortsätta konsumera (O’Cass 2000). En stor grupp av respondenterna går att 
placera i behovssteg fem, vilket utgör behov av självförverkligande, där konsumtion drivs av 
glädjefaktorer. Dessa individer konsumerar med inställningen att de unnar sig sådant som 
höjer kvalitén på hennes liv (Maslow 1943). Av respondenterna befann sig endast 13,2 % i de 
två första behovsstegen, vilka handlar om överlevnad och trygghet. Genom vår 
enkätundersökning och de resultat som den inbringat kan vi dra slutsatsen att om individerna 
konsumerar för att uppfylla behov av uppskattning eller självförverkligande så tenderar de 
också att handla oftare och mer regelbundet. Vilket visar att det finns en glädje kopplad till 
konsumtion av kläder bland våra respondenter. Yu-Feng Huang och Feng-Yang Kuo har gjort 
en studie som visar att en konsuments känslor påverkar köpbeslutet genom att öka 
impulsiviteten vid glad sinnesstämning vilket stärker vårt resultat (2012).   
 
Företag bör ta hänsyn till var i behovspyramid konsumenten befinner sig i för att kunna 
utforma reklam som talar till deras behov. Enligt Maslow (1943) kan företag om de förstår 
målgruppens existerande eller potentiella behov, anpassa reklamen för att uppfylla syftet Vi 
undersökte även varifrån respondenterna hämtade inspiration där 48 % uppgav Magasin som 
inspirationskälla följt av Vänner/Familj, Bloggar och Nätbutiker. Bortsett från Vänner/Familj 
kan resterande tre vara potentiella miljöer för företagen att placera sin reklam på. Dessa tre är 
dessutom inspirationskällor som individen aktivt väljer att söka sig till vilket talar för att det 
finns ett intresse till konsumtion hos individen och att denne är öppen att ta till sig 
informationen.  



BETEENDE SOM DRIVER E-HANDEL Brander & Nilsson Unenge 
 

 31 

Informationssökningsprocessen är det andra steget i Deweys köpprocess och för vår del var 
det därför viktigt att ta reda på vilken information som våra respondenter tog reda på inför ett 
köp på webben. Information om produkten är viktigt för att konsumenten skall kunna bilda 
sig en uppfattning om produkten och motivera ett köpbeslut. Enligt SEC-modellens första 
kriterium sökattribut kan produktens kvalitet verifieras före köp genom inspektion eller 
lättillgängliga källor (Srinivasan & Till, 2002). Vi ställde frågan ”Vilken produktinformation 
tar du reda på inför ett köp på nätet?” vilket gav resultatet att respondenterna fann 
informationsattributen Pris, Sortiment, Priserbjudande, Produktbeskrivning och Material som 
extra viktiga faktorer att ta reda på. Xia Liu, Alvin Burns och Yingjian Hou har i sin studie 
om lyxkonsumtion på webben undersökt liknande faktorer, där lyxkonsumenten har visat sig 
ha stort förtroende för andra konsumenters kommentarer (2013). Det var ingen respondent i 
vår studie som spenderade över 5001 kr i månaden på kläder och kan därför per definition inte 
klassas som lyxkonsumenter, vilket styrks då få av våra respondenter angav andra 
konsumenters kommentarer som en viktig faktor (Liu, Burns & Hou, 2013). Enligt Girard och 
Dion (2008) kan sökattributen identifieras av den information som är relevant för produkten 
och konsumentens preferenser. Alla faktorer som är enkla att identifiera innan köpet, såsom 
pris, kvalitet och storlek kan därför vara relevant information (Girard & Dion, 2008). När 
konsumenter handlar på webben sker ofta ett aktivt informationssökande för att finna rätt 
produkt samt bilda sig en uppfattning kring produkten. Det är därför viktigt att e-
handelsaktörer är tydliga i sin information kring produkten samt att den är presenterad på ett 
sätt som ger konsumenten möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om produkten och 
dess kvalitet. Informationen kan minska konsumentens osäkerhet inför ett köp vilket bidrar 
till vikten av tydlig och lättillgänglig information på en e-handel.   
 
Genom undersökningen fann vi att 43,8 % av respondenterna någon gång handlat ett plagg på 
webben efter att de provat plagget i en fysisk butik. Enligt sökattributet kan produktens 
kvalitet verifieras före köp genom inspektion (Srinivasan & Till 2002). Ett i förväg provat 
plagg kan därför minska konsumentens upplevda risk och påskynda köpprocessen. Enligt 
Soyeon Shim, Mary-Ann Estlick, Sherry Lotz och Patricia Warrington är 
informationssökningen inför ett köp på webben omfattande då konsumentens upplevda risk är 
större än vid konsumtion i butik (2001). Desto mer risk som konsumenten upplever, desto 
större kommer informationssökningsprocessen och utvärderingen att bli (Shim, Estlick, Lotz 
& Warrington 2001). Informationssökningsprocessen inför köp för det redan testade plagget 
kan därför se annorlunda ut jämfört med ett köp som görs endast över webben, konsumenten 
måste då lita på den information som finns tillgänglig. För att konsumenten skall känna sig 
nöjd med köpet bör hennes förväntningar uppfyllas genom produkten och servicen på e-
handeln.  
 
Informationssökningsprocessen följs av Utvärdering av information i Deweys köpprocess, 
detta steg är det sista steget innan beslut om köp och har därför stor betydelse över beslutet. 
Enligt Mitchell och McGoldrick (1996) ser konsumtionsmönstret olika ut beroende på vad 
konsumentens initiala beslut är. Det initiala beslutet kan vara en produkt, ett varumärke eller 
butik vilket påverkar konsumentens utvärdering av information (Mitchell & McGoldrick 
1996). I enkätundersökningen hade vi en fråga som berörde detta där respondenten ombads att 
rangordna Produkt, Varumärke och Butik enligt ”Vad är mest viktigt för dig när du ska köpa 
kläder?” (Fråga 4), där 82,2 % valde Produkten som det mest viktiga attributet. Den frågan 
kan bidra till att se hur respondenten tolkar informationen de nås utav inför ett köp och hur 
den påverkar köpbeslutet. Ett varumärke kan minska den upplevda risken då konsumenten 
genom varumärket får en uppfattning om produktens kvalitét. Bland våra respondenter, där 
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produkten i flest fall är det initiala beslutet, krävs information om produkten för att de skall 
kunna bilda sig en uppfattning inför köpet.  
 
Vi undersökte hur respondenterna ställde sig till olika villkor som e-handelsaktörer ställer på 
sina konsumenter, dessa villkor varierar ofta från olika butiker på webben och resultatet från 
undersökningen kan bidra till ökad förståelse gentemot konsumenterna. Ett av de vanligaste 
villkoren som ofta skiljer olika butiker åt är om kunden eller butiken står för frakt, bland våra 
respondenter svarade 51,3 % att de skulle avbryta köpet om de själva var tvungna att stå för 
frakten. Konsumenter som letar efter specifika produkter, då oftast från varumärken, har 
större valmöjlighet på webben och kan därför välja den butik som levererar plaggen till bäst 
villkor. Enligt Icek Ajzens Theory Of Planned Behavior (TPB) kan konsuments intentioner 
och attityder gentemot e-handel hjälpa till att förklara huruvida ett beslut om köp tas eller inte 
(Ajzen 1991). Individers attityd gentemot e-handel kan påverka deras beslut att avbryta ett 
köp. Vi undersökte sambandet mellan respondenternas konsumtionsvanor på webben och e-
handels villkor som kan leda till att ett köp avbryts. Genom detta samband kan vi härleda att 
de konsumenter som sällan handlar på webben, då de föredrar fysiska butiker, i större grad 
väljer att avbryta ett köp jämfört med de respondenter som svarade att de handlar lika ofta på 
webben som i fysisk butik. Vi kan därigenom konstatera att extra kostnader som e-handeln 
kan innebära, så som frakt- och returkostnad, gör konsumenten mer benägen att handla kläder 
från fysiska butiker. Intressant är också att de individer som uppgav att de aldrig handlar på 
webben skulle välja att avbryta sitt pågående köp om det inte fanns möjlighet till delbetalning 
vilket oftast inte är möjligt i fysiska butiker. Idag ökar konsumenters intentioner och vilja att 
handla på webben och det är den insamlade information som formar deras attityder gentemot 
e-handel och produkten. Attityderna ligger senare till grund för konsumentens beteende och 
beslut om köp (Fogel & Schneider). 
 
De tre första stegen i Deweys köpprocess ligger alla till grund för konsumentens beslut om 
köp, Köpbeslutet är därmed det fjärde steget i köpprocessen (Hickman & Alexander 2009). 
Konsumenter som tidigare handlat på webben kommer troligen att kunna ta ett nytt köpbeslut 
enklare än individer som inte har erfarenhet från detta handelsforum. Viljan att handla på 
webben kan öka konsumentens benägenhet att ta ett köpbeslut. TPB hjälper till att stödja detta 
då individens avsikt att handla formas av deras attityder, de rådande subjektiva normerna samt 
deras uppfattning att de kommer att lyckas delta i beteendet (George 2002). Tidigare studier 
har visat att erfarenhet från e-handel minskar konsumentens upplevda risk samt motiverar nya 
köp från handelsplattformen (Shim, Estlick, Lotz & Warrington 2001). För nya e-
handelskonsumenter kan tekniken vara svårförståelig och bidra till att de tror att det kommer 
att misslyckas med beteendet vilket kan leda till ett avbrutet köp. Det är därför viktigt att 
butiker på webben är utformade på ett lättförståeligt sätt samt att det finns hjälp att tillgå för 
de individer som känner sig osäkra. De villkor vi undersökte i enkäten, villkor som påverkar 
deras attityder gentemot butiken, har också stor inverkan på om konsumenten väljer att 
avbryta eller fullfölja köpet. Enligt Monika Kukar-Kinnley och Angeline Close finns det ett 
vanligt beteende bland konsumenter att avbryta köp, vilket inte nödvändigtvis beror på 
webbsidans funktioner, anledningen till ett avbrutet köp kan istället vara att konsumentens 
behov uppfylls av fönstershoppingen på e-handeln eller att hon använder varukorgen som 
inspiration för att senare handla någon annanstans eller inte alls (2009).  
 
Konsumenternas grad av involvering kan också hjälpa till att förklara köpbeslutet (Martin 
1998). Vår undersökning gav resultatet att respondenter som handlade med ett 
självförverkligande syfte sökte aktivt efter inspiration från olika källor. I modebranschen där 
trender ständigt avlöper varandra driver trenderna ofta individer att regelbundet konsumera 
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nya kläder (O’Cass 2000). Involvering i en produkt eller trend kan enligt Martin (1998) och 
Evrard och Aurier (1996) beskrivas som en av de viktigaste förutsebara variablerna vid 
köpbeslut. Graden av involvering och individers aktiva sökande efter information om mode 
och trender kan hjälpa till att förklara varför ett köpbeslut tas. I en studie av Yu-Feng Huang 
och Feng-Yang Kuo har det visat sig att involvering motiverar konsumenter att aktivt söka 
information om produkter i reklamsammanhang, men visade sig också ha en begränsande 
effekt på impulsiviteten (2012). Enligt O’Cass (2000) kan en konsument vara involverad i 
produkten men även i användningen av produkten eller vid själva köpbeslutet, vilket bidrar 
till att graden av involvering i processerna inför köpet hjälper till att grunda konsumentens 
köpbeslut. E-handel kräver mer av konsumenten i form av informationssökning och 
involvering i betalningsprocessen vilket för en säker konsument, som vet att hon kommer 
lyckas att utföra beteendet, kan trigga ett beslut om köp.  
 
Det sista steget i Deweys köpprocess som också hjälper till att förklara om konsumenten är 
nöjd med sitt köp och kan tänka sig att återkomma till butiken är Efter-köp beteende. För att 
kunna bedöma konsumentens helhetsupplevelse kan man använda SEC-modellens två sista 
attribut, upplevelseattribut och trovärdighetsattribut (Sorana & Mityko 2012). För att en 
konsument skall bli nöjd över sitt köp krävs det att hennes förväntningar uppfylls och att 
produkten hon får hemskickad ser ut så som butiken har framställt den. Vi tog därför reda på 
hur respondenternas totala upplevelse påverkades av olika faktorer som var kopplade till 
köpet men endast gick att bedöma efter det att köpet var gjort och plagget var hemskickat. Bra 
produktbilder på plagget, lättnavigerad e-handel, möjlighet att kontakta kundtjänst och 
filtermöjlighet var viktiga för våra respondenter. Dessa faktorer förklarar hur viktigt det är att 
plagget möter förväntningarna men också att hemsidan är uppbyggd på ett sätt som gör det 
lätt att hitta det man söker och utföra köpet. En positiv köpupplevelse för konsumenten kan 
bidra till framtida lojalitet gentemot butiken eller varumärket och vår undersökning visade att 
90,5 % av respondenterna skulle handla från samma butik igen om de var nöjda med köpet. 
För företag är det viktigt att se till deras konsumenters bästa och förstå vikten av att plaggen 
framställs på ett sätt som är så nära verkligenheten som möjligt samt att servicen är jämförbar 
med fysiska butiker. Tekniken idag gör det möjligt att visa upp plaggen på flera olika sätt och 
det är viktigt att försöka visa upp plagget på ett sätt som är jämförbart med att ta på plagget.  
 

5.2 Slutsats 
 
Det behov som kläder fyller för konsumenten påverkar hur ofta konsumenterna handlar. Vår 
studie visar att det finns en vilja att konsumera kläder hos kvinnor över 18 år genom det 
behov som klädkonsumtionen visat sig fylla. Vi kan också uttala oss om att de konsumenter 
som associerar kläder med glädje och de som handlar kläder i självförverkligande syfte 
konsumerar kläder oftare och mer regelbundet. Vidare kan vi uttyda att de konsumenter som 
har ett mer grundläggande behov av kläder konsumerar mer sällan.  
 
Det behov som kläder fyller för konsumenten hur de hämtar inspiration till köp. Vi kan 
urskilja att de konsumenter som köper kläder i självförverkligande syfte aktivt söker 
inspiration samt information inför ett köp. De, enligt studien, vanligaste inspirations- och 
informationskällorna kräver ett aktivt sökande i form av engagemang vilket höjer graden av 
involvering som i sin tur stärker antagandet om konsumentens vilja att handla kläder. 
 
Information och dess lättillgänglighet är betydande för konsumentens köpbeslut. Denna studie 
visar att konsumenterna som köper kläder på webben aktivt söker information inför ett 
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köpbeslut. Informationens lättillgänglighet har stort inverkan på köpbeslutets utfall då 73 % 
ansåg att det hade stor eller avgörande inverkan på deras köpupplevelse vilken, om dålig, ökar 
sannolikheten att konsumenten avbryter ett köp.  
 
Tillkommande kostnader och upplevd risk får många konsumenter att undvika köp av kläder 
på webben. Denna studie visar att ca. 65 % respektive ca. 70 %  av de respondenter som 
sällan konsumerar kläder på webben inte skulle handla om leverantören för 
kreditkortsbetalning är okänd eller om kostnader för frakt och retur tillkom och om 
återbetalningstiden vid retur är lång. Ett resultat som kan förklara varför vissa konsumenter 
undviker att använda e-handel vid köp av kläder.  
 
Konsumentens initiala beslut inför ett köp av kläder är produkten. Enligt vår studie anser 
82,5  % av konsumenterna att produkten är det viktigaste vid köp av kläder, det vill säga 
viktigare än både varumärke och butik. Av de 82,5 % anser 82,2 % att pris, priserbjudande, 
sortiment, produktbeskrivning och material är viktig information som de väger in i 
köpbeslutet. All den informationen är produktinformation, vilket styrker produktens centrala 
roll i köpprocessen. På frågan var respondenterna helst handlar kläder svarade 37,5 % att det 
inte spelar någon roll, vilket styrker produktens betydelse när konsumenter söker att köpa 
kläder. 
 
Ett köp som uppfyller förväntningarna får konsumenten att handla från samma försäljare igen. 
90,5 % av respondenterna svarade att de sannolikt skulle återvända för framtida köp om 
köpupplevelsen från en butik på webben uppfyllde deras förväntningar. Därför kan vi uttala 
oss om att den första köpupplevelsen är direkt avgörande för om kunden återkommer med 
möjlighet att bli en lojal kund eller om hon förblir en förstagångskonsument. Vi kan uttala oss 
att det är viktigt att den hemskickade produkten stämmer överens med kundens ställda 
förväntning, för att hon skall bli nöjd med sitt köp, vilket bidrar till att produkten framställs så 
bra som möjligt på e-handeln. Det kan styrkas genom att respondenterna i denna studie anser 
att bra produktbilder och produktinformation vid e-handel är avgörande för deras samlade 
köpupplevelse.  
 
Utformningen av e-handeln påverkar både konsumentens köpbeslut och köpupplevelse. Vår 
studie visar att en butik på webben måste vara designad på ett lättförståeligt sätt, så att 
konsumenten enkelt finner det hon söker, för att kunden ska vara nöjd med sin köpupplevelse.  
Vilket kan förklaras av de 82,2 % som ansåg att produktinformation var viktigt att väga in i 
köpbeslutet och därför bör vara lättillgänglig. Vidare visar vår studie att servicefunktioner 
som filtermöjligheter och kundtjänst också har stor påverkan på köpupplevelsen. Att 
filtermöjligheter anses avgörande för köpupplevelsen kan förklaras av att 82,5 % respondenter 
i denna studie ansåg sig vara produktorienterade, det vill säga söker en produkt när de handlar 
kläder och vill därför kunna sortera i sortimentet för att finna rätt produkt.  
 

5.3 Metodreflektion & förslag på fortsatt forskning 
 
För att besvara vår frågeställning ”Hur ser kvinnors beteende ut genom köpprocessen vid e-
handel?” förankrade vi vår studie till köpprocessens fem steg vilka på ett tydligt sätt har 
presenterats, analyserats och kopplats till valda teorier genom hela rapporten. Vi bedömer att 
valda teorier har varit relevanta för studiens syfte och bidragit till vårt resultat om kvinnligt 
konsumentbeteende på webben. 
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Vi valde att göra en kvantitativ enkätundersökning, en fördel med vald metod är att vi därmed 
kunde härleda samband mellan variabler vilket gav oss en mer komplett förståelse för 
konsumentbeteendet genom köpprocessen. En ytterligare fördel med den kvantitativa 
metoden är att den genererar en objektiv föreställning av den sociala verkligheten vilket ökar 
vår studies validitet och applicerbarhet. Nackdelen är att begrepp som exempelvis motivation 
och värderingar inte gick att undersöka via enkäten, vilket hade medfört en intressant aspekt 
till vår studie. Vi gjorde ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval på grund av 
undersökningens tidsbegränsning. Ett slumpmässigt urval hade varit att föredra för att 
resultatet ska generera högre reliabilitet och validitet. Vi anser dock att vår svarsfrekvens och 
den stora åldersspridningen på undersökningen motiverar vald urvalsmetod och vi anser att 
resultatet kan återspegla populationen.  
 
Vår studie över kvinnors köpbeteende vid konsumtion av kläder kommer med största 
sannolikhet inte vara stabil över tid på grund av den föränderliga e-handelsmarknaden. 
Undersökningar på problemområden med sådana förutsättningar kräver aktuell data som 
uppdateras med jämna mellanrum. Behovet av aktualitet bidrar till att nyttjandegraden för vår 
studie höjs då det finns ett marknadsbehov av kunskap om konsumenters beteende vid köp av 
kläder på webben. E-handel är ett komplext område som kräver fortsatt forskning och vi 
rekommenderar att liknande studier görs över manligt konsumentbeteende på webben, det 
finns också anledning att inspireras av och utveckla vår studie för att på ett mer komplext sätt 
studera köpprocessen. För att ge ytterligare information om konsumentbeteendet bör det göras 
studier likt vår men med en kvalitativ ansats för att kunna undersöka motivationerna bakom 
beteendet.  
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Bilaga 
Enkätfrågor 
 
1. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dina konsumtionsvanor av kläder? 
Välj ett påstående. 

- Handlar inte alls (1) 
- Handlar så sällan som möjligt (2) 
- Handlar vid ett tillfälle inför varje säsong (Vår/Sommar eller Höst/Vinter) (3) 
- Handlar vid behov (oregelbundet) (4) 
- Handlar regelbundet varje månad (5) 
- Handlar regelbundet varje vecka (6) 

2. Vilket av följande påståenden stämmer oftast in på dig om varför du handlar kläder? 
Välj ett påstående. 
 

- Jag handlar kläder för att inte behöva gå naken (1) 
- Jag handlar kläder för att jag vill passa in (2) 
- Jag handlar kläder för tycka mer om mig själv (3) 
- Jag handlar kläder för mina gamla kläder har blivit för stora/små (4) 
- Jag handlar kläder inför speciella tillfällen (5) 
- Jag handlar kläder för att jag ständigt är på jakt efter nya kläder då jag tröttnar 

snabbt på de gamla (6) 
- Jag handlar kläder för att jag vill följa de senaste trenderna (7) 
- Jag handlar kläder för att det gör mig glad (8) 
- Jag handlar kläder för att det är det roligaste jag vet (9) 
- Jag handlar kläder av andra anledningar (10) 

 
3. Vart handlar du helst dina kläder ifrån? Välj ett alternativ. 
 

- Kedjor (ex. H&M, Zara, Gina Tricot, BikBok) (1) 
- Single-brandstore (ex: Filippa K, Niké, Hunkydory, Marc O’Polo) (2) 
- Multi-brandstore (ex: Nelly.com, Ströms, Fiorucci, Wakakuu) (3) 
- Spelar ingen roll (4) 

  
 4. Vad är mest viktigt för dig när du ska köpa kläder? Rangordna följande påståenden 
där 1 är viktigast och 3 är mindre viktigt.  
 

- Produkten - jag föredrar att handla en produkt med stil, färg eller pris som tilltalar 
mig, vilket varumärke eller vilken butik produkten kommer ifrån är inte lika 
viktigt. (Fr4_pr) 

- Varumärket - jag föredrar att handla från ett eller flera specifika varumärken vars 
image tilltalar mig, specifika produktattribut eller vilken butik jag handlar ifrån är 
inte lika viktigt. (Fr4_va) 

- Butiken - jag föredrar att handla från en eller flera butiker vars utbud och service 
tilltalar mig, vilket varumärke eller vilka specifika produktattribut produkten har är 
inte lika viktigt. (Fr4_bu) 
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5. Varifrån får du oftast inspiration till att köpa nya kläder? Välj upp till 3 av 
nedanstående alternativ. 
 

- Magasin (Fr5_ma) 
- Bloggar (Fr5_bl) 
- Facebook (Fr5_fa) 
- Instagram (Fr5_in) 
- Skyltfönster (Fr5_sk) 
- Nätbutiker (Fr5_nä) 
- Tv (Fr5_tv) 
- Vänner/Familj (Fr5_vä) 
- Reklamaffischer på stan (Fr5_re) 
- Direktreklam i form av kataloger (Fr5_di) 
- Radio/Podcast (Fr5_ra) 
- Engagerade försäljare (Fr5_en) 
- Annat (Fr5_an) 

 
6. Händer det att du köper kläder på nätet efter att du provat plagget i en fysisk butik? 
 

- Ja (1) 
- Nej (0) 
- Vet ej (2) 

 
7. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dina köpvanor vid handel av kläder 
på nätet? Välj ett påstående. 
 

- Jag handlar aldrig på nätet (1) 
- Jag handlar sällan på nätet då jag föredrar fysiska butiker (2) 
- Jag handlar lika ofta på nätet som i fysiska butiker (3) 
- Jag handlar oftast på nätet då jag föredrar nätbutiker framför fysiska (4) 
- Jag handlar endast på nätet (5) 

 
8. Vilken produktinformation tar du reda på inför ett eventuellt köp på nätet? 
Rangordna de alternativ som du tar reda på efter vad du anser är viktigast, där 1 är 
mest viktigt och 2 är näst viktigast osv. För de alternativ som du inte tar reda på inför 
ett köp välj alternativet ”Oviktigt”. 
 

- Priserbjudanden (Fr8_prer) 
- Sortiment (Fr8_sort) 
- Pris (Fr8_pris) 
- Produktbeskrivning (Fr8_prod) 
- Material (Fr8_mate) 
- Funktioner (Fr8_funk) 
- Färgalternativ (Fr8_färg) 
- Storleksguide (Fr8_stor) 
- Lagersaldo (Fr8_lage) 
- Produktionsland (Fr8_prla) 
- Andra konsumenters kommentarer (Fr8_andr) 
- Bekantas åsikter (Fr8_beka) 
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9. Hur sannolikt är det att du avbryter ett köp på grund av följande villkor vid köp från 
en nätbutik? Svara genom att fylla i det påstående på varje villkor enligt 
svarsalternativen: Ingen inverkan, Liten inverkan, Vet ej, Stor inverkan, Avgörande 
inverkan. 
 

- Du måste betala för frakt (1) 
- Du har ingen möjlighet att följa fraktprocessen (2) 
- Du har varken öppet köp eller bytesrätt på ditt köp i mer än 14 dagar (3) 
- Det finns ingen möjlighet till fakturabetalning (4) 
- Det finns ingen möjlighet till delbetalning (5) 
- Du känner inte igen leverantören för kreditkortsbetalning (6) 
- Du måste själv stå för returkostnaden (7) 
- Det kan ta upp till 30 dagar att bli återbetald för ett returnerat köp (8)  
- Du måste registrera dig på nätbutiken för att kunna fullfölja köpet (9) 

 
10. När du handlar på nätet, spelar leveranstiden någon roll för ditt beslut om köp? Välj 
det påstående som passar bäst in på dig. 
 

- Ja, jag handlar inte om leveranstiden överskrider 1 vecka (1) 
- Ja, jag handlar inte om det inte finns möjlighet till Expressleverans då jag vill ha 

min vara inom 1-2 dagar (2) 
- Nej, för min del spelar leveranstiden ingen roll så länge mitt plagg levereras (3) 

 
11. Hur stor inverkan har följande faktorer på din samlade köpupplevelse av kläder på 
nätet? Svara enligt svarsalternativen: Ingen inverkan, Liten inverkan, Vet ej, Stor 
inverkan, Avgörande inverkan. 
 

- Paketering (1) 
- Utlämningsställe (2) 
- Möjlighet att kontakta kundtjänst (3) 
- Möjlighet att dela produkter på sociala medier (4) 
- Stylingtips/inspiration (5) 
- Hur lätt det är att hitta produkter och annan information på nätbutiken (6) 
- Filtermöjligheter (att kunna sortera/ selektera produkter) (7) 
- Bra produktbilder på plagget (8) 
- Catwalk-video på modell bärande plagget (9) 

 
12. När du har handlat från en nätbutik och är nöjd med både produkten och 
köpupplevelsen, är det då sannolikt att du kommer handla från den nätbutiken igen?  
 

- Ja (1) 
- Nej (0) 
- Vet ej (2) 

 
13. Kön?  
 

- Kvinna (1) 
- Man (2) 
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14. Vilket år är du född? Svara med fyra siffror (ex. 1980) 
 
15. Vad har du för genomsnittlig inkomst per månad? Välj ett alternativ. 
 

- 0-10 000 kr (1) 
- 10 001-20 000 kr (2) 
- 20 001-30 000 kr (3) 
- 30 001-40 000 kr (4) 
- 40 001-50 000 kr (5) 
- Över 50 001 kr (6) 

 
16. Hur mycket pengar lägger du i genomsnitt på kläder till dig själv varje månad? Välj 
ett alternativ.  
 

- 0-1000 kr (1) 
- 1001-3000 kr (2) 
- 3001-5000 kr (3) 
- Över 5001 kr (4) 
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Bilaga 
Enkätfrågor kopplade till teori 
 
Köpprocessen Teori Enkätfråga 
Behovsupptäckt Maslows behovspyramid Fråga 1. Vilket av följande påståenden 

stämmer bäst in på dina 
konsumtionsvanor av kläder? 
Fråga 2. Vilket av följande påståenden 
stämmer oftast in på dig om varför du 
handlar kläder? 

Informationssökning SEC-modellens första 
kriterium sökattribut 

Fråga 5. Varifrån får du oftast 
inspiration till att köpa nya kläder? 
Fråga 6. Händer det att du köper kläder 
på nätet efter att du provat plagget i en 
fysisk butik? 
Fråga 8. Vilken produktinformation tar 
du reda på inför ett eventuellt köp på 
nätet? 

Utvärdering av 
insamlad information 

Theory of Planned 
Behavior 

Fråga 9. Hur sannolikt är det att du 
avbryter ett köp på grund av följande 
villkor från en nätbutik?  
Fråga 10. När du handlar på nätet, spelar 
leveranstiden någon roll för ditt beslut 
om köp? 

Köpbeteende Graden av involvering 
Theory of Planned 
Behavior 

Fråga 2. Vilket av följande påståenden 
stämmer oftast in på dig om varför du 
handlar kläder?  
Fråga 5. Varifrån får du oftast 
inspiration till att köpa nya kläder? 
Fråga 12. När du har handlat från en 
nätbutik och är nöjd med både 
produkten och köpupplevelsen, är det då 
sannolikt att du kommer handla från den 
nätbutiken igen? 

Efter-köp beteende SEC-modellens 
kriterium 
upplevelseattribut och 
trovärdighetsattribut 

Fråga 11. Hur stor inverkan har följande 
faktorer på din samlade köpupplevelse 
av kläder på nätet? 
Fråga 12. När du har handlat från en 
nätbutik och är nöjd med både 
produkten och köpupplevelsen, är det då 
sannolikt att du kommer att handla från 
den nätbutiken igen? 
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Bilaga 
Resultat/SPSS 
 
1. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dina konsumtionsvanor av kläder? 
Välj ett påstående. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Vilket av följande påståenden stämmer oftast in på dig om varför du handlar kläder? 
Välj ett påstående 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Jag handlar kläder för att inte 
behöva gå naken 

5 3,1 3,1 3,1 

Jag handlar kläder för att jag 
vill passa in 

2 1,3 1,3 4,4 

Jag handlar kläder för tycka 
mer om mig själv 

7 4,4 4,4 8,8 

Jag handlar kläder för mina 
gamla kläder har blivit för 
stora/små 

5 3,1 3,1 11,9 

Jag handlar kläder inför 
speciella tillfällen 

16 10,0 10,1 22,0 

Jag handlar kläder för att jag 
ständigt är på jakt efter nya 
kläder då jag tröttnar snabbt på 
de gamla 

23 14,4 14,5 36,5 

Jag handlar kläder för att jag 
vill följa de senaste trenderna 

9 5,6 5,7 42,1 

Jag handlar kläder för att det 
gör mig glad 

56 35,0 35,2 77,4 

Jag handlar kläder för att det är 
det roligaste jag vet 

10 6,3 6,3 83,6 

Jag handlar kläder av andra 
anledningar 

26 16,3 16,4 100,0 

Total 159 99,4 100,0  
Missing 99 1 ,6   
Total 160 100,0   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Handlar inte alls 1 ,6 ,6 ,6 
Handlar så sällan som 
möjligt 

6 3,8 3,8 4,4 

Handlar vid ett tillfälle 
inför varje säsong 
(Vår/Sommar eller 
Höst/Vinter) 

2 1,3 1,3 5,6 

Handlar vid behov 
(oregelbundet) 

108 67,5 67,5 73,1 

Handlar regelbundet 
varje månad 

37 23,1 23,1 96,3 

Handlar regelbundet 
varje vecka 

6 3,8 3,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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3. Vart handlar du helst dina kläder ifrån? Välj ett alternativ. 
 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Kedjor (ex: HM, Zara, Gina 
Tricot, Åhléns) 

56 35,0 35,0 35,0 

Single-brandstore (ex: Filippa 
K, Niké, Hunkydory, Marc 
O’Polo) 

25 15,6 15,6 50,6 

Multi-brandstore (ex: 
Nelly.com, Ströms, Fiorucci, 
Wakakuu) 

19 11,9 11,9 62,5 

Spelar ingen roll 60 37,5 37,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
 
 4. Vad är mest viktigt för dig när du ska köpa kläder? Rangordna följande påståenden 
där 1 är viktigast och 3 är mindre viktigt.  
 

a. Produkten 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Produkten är viktigast 132 82,5 83,5 83,5 
Produkten är viktig 19 11,9 12,0 95,6 
Produkten är mindre 
viktig 

7 4,4 4,4 100,0 

Total 158 98,8 100,0  
Missing 99 2 1,3   
Total 160 100,0   

 
b. Varumärket 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Varumärket är viktigast 8 5,0 5,1 5,1 
Varumärket är viktigt 79 49,4 50,0 55,1 
Varumärket är mindre 
viktigt 

71 44,4 44,9 100,0 

Total 158 98,8 100,0  
Missing 99 2 1,3   
Total 160 100,0   
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c. Butiken 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Butiken är viktigast 18 11,3 11,4 11,4 
Butiken är viktig 60 37,5 38,0 49,4 
Butiken är mindre viktigt 80 50,0 50,6 100,0 
Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   
Total 160 100,0   

 
 
5. Varifrån får du oftast inspiration till att köpa nya kläder? Välj upp till 3 av 
nedanstående alternativ. 
 

a. Magasin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Nej 77 48,1 50,0 50,0 
Ja 77 48,1 50,0 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 
b. Bloggar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Facebook 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Nej 151 94,4 98,1 98,1 
Ja 3 1,9 1,9 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Nej 100 62,5 64,9 64,9 
Ja 54 33,8 35,1 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   
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d. Instagram 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Nej 118 73,8 76,6 76,6 
Ja 36 22,5 23,4 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 
e. Skyltfönster 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Nej 112 70,0 72,7 72,7 
Ja 42 26,3 27,3 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 
f.  Nätbutiker 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Nej 101 63,1 65,6 65,6 
Ja 53 33,1 34,4 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 
g. TV 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Nej 146 91,3 94,8 94,8 
Ja 8 5,0 5,2 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   
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h. Vänner/Familj 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Nej 93 58,1 60,4 60,4 
Ja 61 38,1 39,6 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 
i. Reklamaffischer 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Nej 149 93,1 96,8 96,8 
Ja 5 3,1 3,2 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 
j. Direktreklam 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Nej 140 87,5 90,9 90,9 
Ja 14 8,8 9,1 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   

 
k. Radio 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Nej 154 96,3 100,0 100,0 
Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   
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l. Engagerade säljare 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Nej 138 86,3 89,6 89,6 
Ja 16 10,0 10,4 100,0 
Total 154 96,3 100,0  

Missing 99 6 3,8   
Total 160 100,0   
     

 
m. Annat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nej 84 52,5 52,5 52,5 
Ja 70 43,8 43,8 96,3 
Vet ej 6 3,8 3,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
 
 6. Händer det att du köper kläder på nätet efter att du provat plagget i en fysisk butik? 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jag handlar aldrig på nätet 11 6,9 6,9 6,9 
Jag handlar sällan på nätet 
då jag föredrar fysiska 
butiker 

87 54,4 54,4 61,3 

Jag handlar lika ofta på 
nätet som i fysiska butiker 

54 33,8 33,8 95,0 

Jag handlar oftast på nätet 
då jag föredrar nätbutiker 
framför fysiska 

8 5,0 5,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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7. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dina köpvanor vid handel av kläder 
på nätet? Välj ett påstående. 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Jag handlar aldrig på nätet 11 6,9 6,9 6,9 

Jag handlar sällan på nätet då 
jag föredrar fysiska butiker 

87 54,4 54,4 61,3 

Jag handlar lika ofta på nätet 
som i fysiska butiker 

54 33,8 33,8 95,0 

Jag handlar oftast på nätet då 
jag föredrar nätbutiker 
framför fysiska 

8 5,0 5,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
 
 8. Vilken produktinformation tar du reda på inför ett eventuellt köp på nätet? 
Rangordna de alternativ som du tar reda på efter vad du anser är viktigast, där 1 är 
mest viktigt och 2 är näst viktigast osv. För de alternativ som du inte tar reda på inför 
ett köp välj alternativet ”Oviktigt”. 
 

a. Priserbjudande 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 24 15,0 15,2 15,2 

viktigast 26 16,3 16,5 31,6 

näst viktigast 23 14,4 14,6 46,2 

3e viktigast 18 11,3 11,4 57,6 

4e viktigast 16 10,0 10,1 67,7 

5e viktigast 12 7,5 7,6 75,3 

6e viktigast 12 7,5 7,6 82,9 

7e viktigast 12 7,5 7,6 90,5 

8e viktigast 7 4,4 4,4 94,9 

9e viktigast 3 1,9 1,9 96,8 

10e viktigast 3 1,9 1,9 98,7 

11e viktigast 2 1,3 1,3 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   
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b. Sortiment 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 27 16,9 17,1 17,1 

viktigast 39 24,4 24,7 41,8 

näst viktigast 18 11,3 11,4 53,2 

3e viktigast 12 7,5 7,6 60,8 

4e viktigast 17 10,6 10,8 71,5 

5e viktigast 12 7,5 7,6 79,1 

6e viktigast 9 5,6 5,7 84,8 

7e viktigast 6 3,8 3,8 88,6 

8e viktigast 10 6,3 6,3 94,9 

9e viktigast 3 1,9 1,9 96,8 

10e viktigast 3 1,9 1,9 98,7 

11e viktigast 1 ,6 ,6 99,4 

12e viktigast 1 ,6 ,6 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   

 
c. Pris 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 7 4,4 4,4 4,4 

viktigast 40 25,0 25,3 29,7 

näst viktigast 46 28,8 29,1 58,9 

3e viktigast 30 18,8 19,0 77,8 

4e viktigast 11 6,9 7,0 84,8 

5e viktigast 7 4,4 4,4 89,2 

6e viktigast 6 3,8 3,8 93,0 

7e viktigast 3 1,9 1,9 94,9 

8e viktigast 4 2,5 2,5 97,5 

9e viktigast 3 1,9 1,9 99,4 

10e viktigast 1 ,6 ,6 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   
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d. Produktbeskrivning 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 16 10,0 10,1 10,1 

viktigast 20 12,5 12,7 22,8 

näst viktigast 17 10,6 10,8 33,5 

3e viktigast 25 15,6 15,8 49,4 

4e viktigast 23 14,4 14,6 63,9 

5e viktigast 21 13,1 13,3 77,2 

6e viktigast 15 9,4 9,5 86,7 

7e viktigast 13 8,1 8,2 94,9 

8e viktigast 5 3,1 3,2 98,1 

9e viktigast 1 ,6 ,6 98,7 

10e viktigast 1 ,6 ,6 99,4 

11e viktigast 1 ,6 ,6 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   

 
e. Material 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 12 7,5 7,6 7,6 

viktigast 16 10,0 10,1 17,7 

näst viktigast 23 14,4 14,6 32,3 

3e viktigast 25 15,6 15,8 48,1 

4e viktigast 30 18,8 19,0 67,1 

5e viktigast 26 16,3 16,5 83,5 

6e viktigast 11 6,9 7,0 90,5 

7e viktigast 4 2,5 2,5 93,0 

8e viktigast 4 2,5 2,5 95,6 

9e viktigast 5 3,1 3,2 98,7 

10e viktigast 2 1,3 1,3 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   
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f. Funktion 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 35 21,9 22,2 22,2 

viktigast 5 3,1 3,2 25,3 

näst viktigast 1 ,6 ,6 25,9 

3e viktigast 8 5,0 5,1 31,0 

4e viktigast 8 5,0 5,1 36,1 

5e viktigast 16 10,0 10,1 46,2 

6e viktigast 28 17,5 17,7 63,9 

7e viktigast 21 13,1 13,3 77,2 

8e viktigast 16 10,0 10,1 87,3 

9e viktigast 10 6,3 6,3 93,7 

10e viktigast 6 3,8 3,8 97,5 

11e viktigast 2 1,3 1,3 98,7 

12e viktigast 2 1,3 1,3 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   

 
g. Färgalternativ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 15 9,4 9,5 9,5 

viktigast 2 1,3 1,3 10,8 

näst viktigast 11 6,9 7,0 17,7 

3e viktigast 11 6,9 7,0 24,7 

4e viktigast 16 10,0 10,1 34,8 

5e viktigast 23 14,4 14,6 49,4 

6e viktigast 23 14,4 14,6 63,9 

7e viktigast 32 20,0 20,3 84,2 

8e viktigast 11 6,9 7,0 91,1 

9e viktigast 8 5,0 5,1 96,2 

10e viktigast 4 2,5 2,5 98,7 

11e viktigast 2 1,3 1,3 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   
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h. Storleksguide 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 25 15,6 15,8 15,8 

viktigast 3 1,9 1,9 17,7 

näst viktigast 7 4,4 4,4 22,2 

3e viktigast 11 6,9 7,0 29,1 

4e viktigast 15 9,4 9,5 38,6 

5e viktigast 11 6,9 7,0 45,6 

6e viktigast 14 8,8 8,9 54,4 

7e viktigast 21 13,1 13,3 67,7 

8e viktigast 32 20,0 20,3 88,0 

9e viktigast 11 6,9 7,0 94,9 

10e viktigast 5 3,1 3,2 98,1 

11e viktigast 2 1,3 1,3 99,4 

12e viktigast 1 ,6 ,6 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   

 
i. Lagersaldo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 39 24,4 24,7 24,7 

viktigast 2 1,3 1,3 25,9 

näst viktigast 1 ,6 ,6 26,6 

3e viktigast 5 3,1 3,2 29,7 

4e viktigast 4 2,5 2,5 32,3 

5e viktigast 8 5,0 5,1 37,3 

6e viktigast 9 5,6 5,7 43,0 

7e viktigast 9 5,6 5,7 48,7 

8e viktigast 15 9,4 9,5 58,2 

9e viktigast 39 24,4 24,7 82,9 

10e viktigast 18 11,3 11,4 94,3 

11e viktigast 5 3,1 3,2 97,5 

12e viktigast 4 2,5 2,5 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   
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j. Produktionsland 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 55 34,4 34,8 34,8 

viktigast 1 ,6 ,6 35,4 

3e viktigast 2 1,3 1,3 36,7 

4e viktigast 1 ,6 ,6 37,3 

5e viktigast 6 3,8 3,8 41,1 

6e viktigast 4 2,5 2,5 43,7 

7e viktigast 11 6,9 7,0 50,6 

8e viktigast 4 2,5 2,5 53,2 

9e viktigast 14 8,8 8,9 62,0 

10e viktigast 33 20,6 20,9 82,9 

11e viktigast 15 9,4 9,5 92,4 

12e viktigast 12 7,5 7,6 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   

 
k. Andra konsumenters kommentarer 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 38 23,8 24,1 24,1 

näst viktigast 5 3,1 3,2 27,2 

3e viktigast 4 2,5 2,5 29,7 

4e viktigast 8 5,0 5,1 34,8 

5e viktigast 8 5,0 5,1 39,9 

6e viktigast 6 3,8 3,8 43,7 

7e viktigast 5 3,1 3,2 46,8 

8e viktigast 15 9,4 9,5 56,3 

9e viktigast 12 7,5 7,6 63,9 

10e viktigast 20 12,5 12,7 76,6 

11e viktigast 31 19,4 19,6 96,2 

12e viktigast 6 3,8 3,8 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   
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l. Bekantas åsikter 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

oviktigt 63 39,4 39,9 39,9 

näst viktigast 2 1,3 1,3 41,1 

3e viktigast 4 2,5 2,5 43,7 

4e viktigast 4 2,5 2,5 46,2 

5e viktigast 1 ,6 ,6 46,8 

6e viktigast 6 3,8 3,8 50,6 

7e viktigast 6 3,8 3,8 54,4 

8e viktigast 7 4,4 4,4 58,9 

9e viktigast 8 5,0 5,1 63,9 

10e viktigast 6 3,8 3,8 67,7 

11e viktigast 18 11,3 11,4 79,1 

12e viktigast 33 20,6 20,9 100,0 

Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   

Total 160 100,0   

 
 
9. Hur sannolikt är det att du avbryter ett köp på grund av följande villkor vid köp från 
en nätbutik? Svara genom att fylla i det påstående på varje villkor enligt 
svarsalternativen: Ingen inverkan, Liten inverkan, Vet ej, Stor inverkan, Avgörande 
inverkan. 
 

a. Du måste betala för frakt  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ingen inverkan 16 10,0 10,0 10,0 
Liten inverkan 58 36,3 36,3 46,3 
Vet ej 4 2,5 2,5 48,8 
Stor inverkan 75 46,9 46,9 95,6 
Avgörande inverkan 7 4,4 4,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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b. Du har ingen möjlighet att följa fraktprocessen  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ingen inverkan 47 29,4 29,4 29,4 
Liten inverkan 73 45,6 45,6 75,0 
Vet ej 23 14,4 14,4 89,4 
Stor inverkan 15 9,4 9,4 98,8 
Avgörande inverkan 2 1,3 1,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
c. Du har varken öppet köp eller bytesrätt på ditt köp i mer än 14 dagar  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 21 13,1 13,1 13,1 
Liten inverkan 31 19,4 19,4 32,5 
Vet ej 19 11,9 11,9 44,4 
Stor inverkan 40 25,0 25,0 69,4 
Avgörande inverkan 49 30,6 30,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
d. Det finns ingen möjlighet till fakturabetalning  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 62 38,8 38,8 38,8 
Liten inverkan 46 28,8 28,8 67,5 
Vet ej 9 5,6 5,6 73,1 
Stor inverkan 36 22,5 22,5 95,6 
Avgörande inverkan 7 4,4 4,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
e. Det finns ingen möjlighet till delbetalning  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 124 77,5 77,5 77,5 
Liten inverkan 22 13,8 13,8 91,3 
Vet ej 8 5,0 5,0 96,3 
Stor inverkan 3 1,9 1,9 98,1 
Avgörande inverkan 3 1,9 1,9 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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f. Du känner inte igen leverantören för kreditkortsbetalning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 15 9,4 9,4 9,4 
Liten inverkan 24 15,0 15,0 24,4 
Vet ej 15 9,4 9,4 33,8 
Stor inverkan 68 42,5 42,5 76,3 
Avgörande inverkan 38 23,8 23,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
g. Du måste själv stå för returkostnaden  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 17 10,6 10,6 10,6 
Liten inverkan 43 26,9 26,9 37,5 
Vet ej 7 4,4 4,4 41,9 
Stor inverkan 57 35,6 35,6 77,5 
Avgörande inverkan 36 22,5 22,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
h. Det kan ta upp till 30 dagar att bli återbetald för ett returnerat köp  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 29 18,1 18,1 18,1 
Liten inverkan 51 31,9 31,9 50,0 
Vet ej 23 14,4 14,4 64,4 
Stor inverkan 36 22,5 22,5 86,9 
Avgörande inverkan 21 13,1 13,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
i. Du måste registrera dig på nätbutiken för att kunna fullfölja köpet  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 26 16,3 16,3 16,3 
Liten inverkan 65 40,6 40,6 56,9 
Vet ej 16 10,0 10,0 66,9 
Stor inverkan 39 24,4 24,4 91,3 
Avgörande inverkan 14 8,8 8,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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10. När du handlar på nätet, spelar leveranstiden någon roll för ditt beslut om köp? Välj 
det påstående som passar bäst in på dig. 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja, jag handlar inte om 
leveranstiden överskrider 1 vecka 

74 46,3 46,5 46,5 

Ja, jag handlar inte om det inte 
finns möjlighet till Expressleverans 
då jag vill ha min vara inom 1-2 
dagar 

4 2,5 2,5 49,1 

Nej, för min del spelar 
leveranstiden ingen roll så länge 
mitt plagg levereras 

81 50,6 50,9 100,0 

Total 159 99,4 100,0  
Missing 99 1 ,6   
Total 160 100,0   

 
 
11. Hur stor inverkan har följande faktorer på din samlade köpupplevelse av kläder på 
nätet? Svara enligt svarsalternativen: Ingen inverkan, Liten inverkan, Vet ej, Stor 
inverkan, Avgörande inverkan. 
 

a. Paketering  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ingen inverkan 33 20,6 20,6 20,6 
Liten inverkan 78 48,8 48,8 69,4 
Vet ej 16 10,0 10,0 79,4 
Stor inverkan 33 20,6 20,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
b. Utlämningsställe  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 18 11,3 11,3 11,3 
Liten inverkan 52 32,5 32,5 43,8 
Vet ej 8 5,0 5,0 48,8 
Stor inverkan 78 48,8 48,8 97,5 
Avgörande inverkan 4 2,5 2,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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c. Möjlighet att kontakta kundtjänst  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ingen inverkan 9 5,6 5,6 5,6 
Liten inverkan 24 15,0 15,0 20,6 
Vet ej 12 7,5 7,5 28,1 
Stor inverkan 94 58,8 58,8 86,9 
Avgörande inverkan 21 13,1 13,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
d. Möjlighet att dela produkter på sociala medier  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 122 76,3 76,3 76,3 
Liten inverkan 21 13,1 13,1 89,4 
Vet ej 15 9,4 9,4 98,8 
Avgörande inverkan 2 1,3 1,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
e. Stylingtips/inspiration  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 58 36,3 36,3 36,3 
Liten inverkan 58 36,3 36,3 72,5 
Vet ej 21 13,1 13,1 85,6 
Stor inverkan 22 13,8 13,8 99,4 
Avgörande inverkan 1 ,6 ,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
f. Hur lätt det är att hitta produkter och annan information på nätbutiken  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 7 4,4 4,4 4,4 
Liten inverkan 23 14,4 14,4 18,8 
Vet ej 13 8,1 8,1 26,9 
Stor inverkan 88 55,0 55,0 81,9 
Avgörande inverkan 29 18,1 18,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
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g. Filtermöjligheter (att kunna sortera/ selektera produkter)  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ingen inverkan 10 6,3 6,3 6,3 
Liten inverkan 23 14,4 14,4 20,6 
Vet ej 18 11,3 11,3 31,9 
Stor inverkan 76 47,5 47,5 79,4 
Avgörande inverkan 33 20,6 20,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
h. Bra produktbilder på plagget  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 5 3,1 3,1 3,1 
Liten inverkan 3 1,9 1,9 5,0 
Vet ej 6 3,8 3,8 8,8 
Stor inverkan 68 42,5 42,5 51,3 
Avgörande inverkan 78 48,8 48,8 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
i. Catwalk-video på modell bärande plagget  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ingen inverkan 53 33,1 33,1 33,1 
Liten inverkan 45 28,1 28,1 61,3 
Vet ej 14 8,8 8,8 70,0 
Stor inverkan 38 23,8 23,8 93,8 
Avgörande inverkan 10 6,3 6,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
 
12. När du har handlat från en nätbutik och är nöjd med både produkten och 
köpupplevelsen, är det då sannolikt att du kommer handla från den nätbutiken igen? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nej 1 ,6 ,6 ,6 
Ja 143 89,4 90,5 91,1 
Vet ej 14 8,8 8,9 100,0 
Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   
Total 160 100,0   
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13. Kön?  
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Kvinna 151 94,4 100,0 100,0 
Missing 99 9 5,6   
Total 160 100,0   

 
 
14. Vilket år är du född? Svara med fyra siffror (ex. 1980) 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1946 1 ,6 ,6 ,6 
1948 1 ,6 ,6 1,3 
1954 1 ,6 ,6 1,9 
1955 1 ,6 ,6 2,5 
1956 4 2,5 2,5 5,0 
1957 5 3,1 3,1 8,1 
1958 2 1,3 1,3 9,4 
1959 4 2,5 2,5 11,9 
1960 2 1,3 1,3 13,1 
1961 7 4,4 4,4 17,5 
1962 2 1,3 1,3 18,8 
1963 2 1,3 1,3 20,0 
1964 1 ,6 ,6 20,6 
1965 3 1,9 1,9 22,5 
1967 3 1,9 1,9 24,4 
1968 1 ,6 ,6 25,0 
1969 1 ,6 ,6 25,6 
1970 2 1,3 1,3 26,9 
1971 1 ,6 ,6 27,5 
1972 2 1,3 1,3 28,8 
1973 1 ,6 ,6 29,4 
1975 2 1,3 1,3 30,6 
1977 2 1,3 1,3 31,9 
1978 4 2,5 2,5 34,4 
1980 3 1,9 1,9 36,3 
1981 1 ,6 ,6 36,9 
1982 3 1,9 1,9 38,8 
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1983 1 ,6 ,6 39,4 
1984 3 1,9 1,9 41,3 
1985 4 2,5 2,5 43,8 
1986 4 2,5 2,5 46,3 
1987 13 8,1 8,1 54,4 
1988 9 5,6 5,6 60,0 
1989 21 13,1 13,1 73,1 
1990 13 8,1 8,1 81,3 
1991 19 11,9 11,9 93,1 
1992 8 5,0 5,0 98,1 
1994 1 ,6 ,6 98,8 
1996 2 1,3 1,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  

 
 
15. Vad har du för genomsnittlig inkomst per månad? Välj ett alternativ. 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-10 000 kr 48 30,0 30,4 30,4 
10 001-20 000 kr 38 23,8 24,1 54,4 
20 001-30 000 kr 29 18,1 18,4 72,8 
30 001-40 000 kr 23 14,4 14,6 87,3 
40 001-50 000 kr 12 7,5 7,6 94,9 
över 50 001 kr 8 5,0 5,1 100,0 
Total 158 98,8 100,0  

Missing 99 2 1,3   
Total 160 100,0   

 
 
16. Hur mycket pengar lägger du i genomsnitt på kläder till dig själv varje månad? Välj 
ett alternativ.  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-1000 kr 79 49,4 49,7 49,7 
1001-3000 kr 69 43,1 43,4 93,1 
3001-5000 kr 11 6,9 6,9 100,0 
Total 159 99,4 100,0  

Missing 99 1 ,6   
Total 160 100,0   
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Bilaga 
Diagram – produkten är viktigast 
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Besöksadress: Bryggaregatan 17	  l	  Postadress: 501 90 Borås	  l	  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


