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Abstract 
 

The rapid technological development that has taken place over the past two decades has led to 

new innovative opportunities for today's consumers. Purchases are no longer limited to opening 

hours or visits to physical stores and a large part of clothing is being purchased through e-

commerce companies. The purchases, that are being made through computers, tablets and 

smartphones, are global and statistics shows that e-commerce will continues to grow as well as 

the technological progress will continue to develop. 
 

The purpose for this study is to investigate whether age affects consumers' attitude and 

willingness to shop clothes through E-commerce. Our study will be delimited to three selected 

barriers to E-commerce which are: safety, service and user-friendliness. Our results shows a 

significant correlation between consumer age and their attitude towards E-commerce. Our 

survey confirms that our older target group generally has a more negative attitude towards E-

commerce compared to our younger target group. Furthermore, our results shows that there are 

differences between our target groups views on service, safety and user-friendliness when it 

comes to purchasing clothes through E-commerce.  

 

Additionally, our study intends to contribute to a deeper understanding of the ongoing change 

in consumer behavior that occurs as a result of digitalisation and how the various customer 

segments adapts. 
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Sammanfattning 
 

Den snabba tekniska utvecklingen som har skett under de senaste två årtionden har lett till nya 

innovativa möjligheter för dagens konsumenter. Idag är inköpen inte längre begränsad till 

öppettider eller till besök i fysiska butiker och en stor del av kläderna som konsumeras köps via 

E-handelsföretag. Inköpen, som idag sker genom datorer, surfplattor och smartphones, är 

globala och statistiken visar att E-handel fortsätter att öka och den tekniska utvecklingen 

fortskrider. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om ålder påverkar konsumenter attityd och benägenhet 

att handla kläder via E-handeln respektive i fysisk butik. Vi fokuserar på tre möjliga barriärer 

som vi valt att fördjupa oss i, trygghet, service och användarvänlighet. Resultatet visar ett 

signifikant samband mellan konsumenters ålder och deras attityd mot och benägenhet att delta 

i E-handeln. Vår undersökning bekräftar att vår äldre målgrupp generellt har en mer negativ 

attityd mot E-handeln jämfört med vår yngre målgrupp. Vidare påvisar vårt resultat att det råder 

skillnader mellan våra två generationsgruppers syn på service, trygghet och användarvänlighet 

när det kommer till klädköp via E-handel.  

 

Ytterligare ämnar vår studie att bidra till en djupare förståelse av den pågående förändringen av 

konsumentbeteende som sker till följd av den tekniska utvecklingen och hur olika kundsegment 

anpassar sig till detta. 

 
  

Nyckelord: konsumentbeteende, fysisk handel, E-handel, trygghet, service, användarvänlighet 
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1. Inledning 

 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras det område som denna studie ämnar behandla. 

Området är konsument beteende med fokus på skillnader inom konsumentattityder. I kapitlet 

ingår bakgrund, problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor och avgränsning. Dessa delar 

kommer att leda oss in i studien 

 

1.1. Bakgrund 

  

Kunders beteende är ett ämne som studerats under mycket lång tid och idag finns det otaliga 

strategier för hur företag kan jobba för att locka konsumenter till att fullfölja köp. Förr 

undersökte man mycket av konsumentbeteende med utgångspunkt i exempelvis pris, leverans 

och kvalitet. Dessa faktorer har på senare tid argumenteras mot av Mascarenhas, Kesavan och 

Bernacchis (2006) då de anser att det nya sättet att skapa värde för kunder, sker genom att 

förstärka och skapa kundupplevelser.  I tidigare studierna som undersöker frågor gällande 

konsumentbeteende, ligger fokus även ofta på konsumentens motiv; varför de väljer att köpa, 

när de köper, var de köper samt hur de utvärderar sina köp (Schiffman, et. al, 2013). Vidare 

fokuserar studierna inom konsumentbeteende på hur konsumenter väljer att spendera sina 

resurser i form av tid, pengar och ansträngning. Tack vare den snabba tekniska utvecklingen 

har innebörden för både “ansträngning” och “tid” förändrats drastiskt över de senaste årtiondena 

då den digitala utvecklingen gjort det möjligt att beställa varor och tjänster världen över genom 

några få knapptryck. 

  

Att handla i en fysisk butik har länge varit, och är fortfarande, det traditionella sättet att 

införskaffa sig varor men i sviterna av globaliseringen och konkurrensen från näthandeln börjar 

den fysiska handeln att minska kraftigt (Svenskhandel, 2018). Näthandelns genomslag har gjort 

att konsumenter inte längre är begränsad till öppettider eller till besök i fysiska butiker. Även 

om det främst är de yngre konsumenterna vars köpbeteende förändrats till följd av 

digitaliseringen ser vi likväl stora förändringar på hur hela detaljhandels-landskapet har 

förändrats (PostNord 2018). 

  

Begreppet E-handel, eller elektronisk handel, innebär handel av varor och tjänster över Internet 

och utgjorde 2018 9% av den totala försäljningen i detaljhandeln och har i stort växt med 4% 

årligen under perioden 2004 till 2017 (Svenskhandel, 2018). Under 90-talet, när 

Internetutvecklingen blomstrade, började E-handeln att etablera sig och öppna upp för handel 

mellan privatpersoner och företag (Fredholm, 2002). Ser man tillbaka till tiden innan Internet 

gav oss det enorma utbud av webbutiker som finns idag, så skedde handel antingen i fysisk 

butik eller via postorder. Postorder är för äldre generationer ett välkänt inköpssätt vilket kan 

jämföras som en analog variant på E-handeln där man genom en tidning beställer hem produkter 

via ett formulär. Postorder-konceptet utvecklades när Internet introducerades, men vad som 

bland annat skiljer de båda inköpsätten åt är att med introduktionen av Internet kom även 

betalsätten att utvecklas med b.la. digital legitimation och digitala banker (McDonough & 

Egolf, 2002). 

  

Dagens konsumenter kan tack vare Internet genomföra köp världen över dygnet runt i ett 

nästintill oändligt urval av produkter och tjänster. Konsumenter skapa sig en uppfattning om 

produktens taktila egenskaper genom både bilder och detaljerade produktbeskrivningar som 

erbjuds på nätet.  Likt den traditionella fysiska handeln kan nutidens konsumenter jämföra och 

utbyta idéer och rekommendationer på virtuella marknader (Cheung, Lee 2003). E-handeln gör 

inte längre konsumenter låsta till en aktör eftersom att dem kan byta säljare och leverantör 

https://www-dawsonera-com.lib.costello.pub.hb.se/abstract/9780273724254
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genom en enkel knapptryckning. (Fredholm, 2002; Cheung & Lee, 2003).  Det är inte bara 

inköpen som sker digitalt utan konsumenter letar även efter bland annat produktinformation, 

jämför priser och kontrollerar lagersaldon via nätet. Denna typ av digitalisering som sker i 

handeln breder ut sig i allt fler ålderskategorier och sker i allt högre grad genom mobilen vilket 

gör konsumenter allt mer lättrörliga samt pålästa. Elektronisk handel ämnar vanligtvis att 

kompletterar befintliga distributionskanaler och inte ersätta fysiska butiker. Konsumenter kan 

idag välja att samla information om produkten i en fysisk butik, men genomföra själva köpet 

genom näthandeln (Svenskhandel, 2018). 

  

Kombinationen av digitala transaktioner, noggrant planerad logistik och interaktionen som 

kopplar kunderna till företagen skapar ett perfekt underlag för detaljhandeln. På senare tid har 

E-handel blivit än mer viktigt för detaljhandeln. Enligt eMarketer (2017), ett Internet- och 

marknadsföringsföretag, estimeras den globala E-handeln öka från $2.29 miljarder, under 2017, 

till $4.48 miljarder i slutet på år 2021. Bortser man från den uppenbara framgången som E-

handeln haft så finns det givetvis begränsningar i marknaden också. Ett exempel på begränsning 

är att en webbsida inte kan erbjuda den personliga kundservice som en butiksanställd kan. För 

att minimera konsekvenserna av den typen av begränsning har försöker E-företag erbjuda 

digital kundsupport samt sökmotorer som gör att kunder själva kan orientera sig igenom 

sortimenten (PostNord, 2018). 

  

En av de branscher som har drabbats hårdast av näthandeln framfart är modebranschen. 

Prispress och nya konsumentbeteenden, som uppstår till följd av digitaliserad handel, gör att 

klimatet blir tufft för fysiska klädbutiker och det påverkar även deras framtida överlevnad. 

Digitaliseringen leder alltså till att antalet klädbutiker minskar markant i antal och detta har 

resulterat i att var sjunde butik inom modehandeln har försvunnit mellan åren 2011-2017. År 

2018 skedde hela 16 % av den totala svenska modehandeln på nätet (PostNord, 2018). Det 

förändrande konsumentbeteendet kommer troligt att fortsätta påverka den traditionella handeln 

avsevärt de kommande åren. För att ha en chans att överleva som butik krävs en rejäl 

kraftansträngning med fokus på personlig service och köpupplevelse, två områden som inte går 

att återskapa lika väl i näthandeln. (ibid) 

  

Ur webbhandelns tillväxtpotential med attraktion bland alla åldrar, konstaterar Cheung & Lee 

(2003) att tyngdpunkten ligger på yngre generationer då de är dem som kommer i kontakt med 

detta media dagligen. Studien visar även att den äldre generationen inte i samma grad hänger 

med i den snabba utvecklingen, vilket skapar en besvärlig situation för dem som konsumenter. 
 

1.2 Problemdiskussion  
  

Den snabba tekniska utvecklingen som har skett inom handeln har som sagt bidragit till nya 

innovativa handelsmöjligheter. Nu för tiden är inte shopping längre begränsat till öppettider 

eller till ett besök i en fysisk butik, utan en stor del av de kläder som konsumeras inhandlas via 

E-handelsföretag.  Möjligheterna är nästintill oändliga och inköpen, som sker via dator, 

surfplattor och smartphones, är numera globala. Statistiken visar att E-handeln inom 

klädindustrin fortsätter att öka och utvecklingen inom tekniken som rör den fortlöper 

(Svenskhandel, 2018). Detta medför att det blir en höjd konkurrens på marknaden eftersom allt 

fler företag äntrar den digitala marknaden och väl där måste de även tävla mot liknande företag 

på den globala marknaden. Denna utveckling gör som tidigare nämnt att vi ser fysiska butiker 

blir allt färre. Det pågår således ett skifte inom konsumentbeteende och hur de olika 

kundsegmenten tar ställning till detta är ett spännande underlag för en studie. 
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När människor blir äldre kan de bland annat bli begränsade i sin mobilitet vilket är en stor 

anledning till varför äldre konsumenter bör delta i Internethandeln då de skulle vara bekvämt 

för dem att kunna beställa varor direkt till hemmet (Williamson, 1997) Således borde E-handel 

vara ett väldigt bra inköpsalternativ för de äldre generationerna men ändå tyder forskning på att 

denna grupp konsumenter många gånger avstår att handla via Internet. Prognosen säger att E-

handeln kommer fortsätta växa, men vi har fortfarande en stor andel av populationen som 

föredrar traditionell handel (Postnord, 2018). Äldre individer utgöra en köpstark 

konsumentgrupp (Evans, Foxall & Jamal, 2008) men deras villighet att delta i E-handeln verkar 

vara bristande på grund av olika anledningar Även om studier visar att äldre konsumenter allt 

mer börjar ta del av E-handeln (Lian, & Yen 2014) har vi identifierat ett gap i studier kring 

äldre åldersgruppers attityd mot Internet-handel.  

 

Konsumenters attityd utgör viktig information för företag b.la. för att kunna utforma sin 

marknadsföringsteknik, få en uppfattning om sin konkurrenskraft och för att få en överblick 

över konsumenternas generella attityd mot deras produkterbjudanden. Vidare har man även 

hittat ett samband mellan konsumenter attityd och deras benägenhet att genomföra köp. Det är 

därför vanligt förekommande att man gör mätningar av konsumenters attityder. Vid mätning av 

attityd bör man dock vara medveten om att det kräver särskild försiktighet (Evans, Foxall & 

Jamal, 2008). Vi har valt att fokusera studien kring tre möjliga barriärer mot E-handel. Dessa 

barriärer har identifierats genom analyser av tidigare forskning och vi kallar dem trygghet, 

kundservice och användarvänlighet. 

 

Den Internetbaserade handeln bidrar med många fördelar varav en av dem är möjligheten för 

företag att samla in kundspecifik data. Det innebär däremot även att dagens företag har tillgång 

till enorma mängder information som rör deras kunder, vilket gör att konsumenter kan uppleva 

en bristande trygghetskänsla. Enligt Sanjoy & Ghose (2004) är trygghet en av de barriärer som 

hindrar konsumenter att handla via Internet. Detta på grund av att kunder upplever att det finns 

en risk att deras personliga information exploateras. Vidare påstår Reisenwitz (2007) att en 

webbsida som saknar kunders förtroende kan bli orsaken till att kunderna väljer bort att 

konsumera via hemsidan. Kundservice är därför en annan barriär som kan påverka beslut kring 

köp via E-handel, kundservice på Internet kan upplevas vara opersonlig vilket påverkar kunders 

förtroende. Den tredje barriären mot E-handeln är användarvänlighet, vilket är kopplat till den 

tekniska kunskap som krävs för att delta som konsument i Internet-handel. Detta är intressant 

att undersöka då den yngre generationen har vuxit upp med Internet och den äldre generationen 

utan Internet vilket högst troligt har en stor inverkan på resultatet gällande användarvänlighet.  

 

Vidare har webbsidor visat sig vara ett viktigt verktyg för konsumenter vid bl.a. 

informationsinsamling inför ett köp, där sker prisjämförelse samt granskning av tillgängligt 

sortiment. Olyckligtvis för E-handelsföretagen finns även risk för att kunder endast nyttjar deras 

hemsida i syfte att göra en informationssökning. Detta kan bero på att sidan utgör en informativ 

plattform men att själva varan köps istället via en konkurrent på grund av exempelvis ett lägre 

pris (Seock & Norton, 2007). 
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1.3 Syfte 

  

Syftet med vår studie är att undersöka huruvida konsumenters ålder påverkar deras attityd och 

benägenhet att köpa kläder via E-handeln respektive i fysisk butik. 

  

Frågeställningar 

·       Har äldre människor generellt en mer negativ attityd till E-handeln, jämfört med den 

yngre delen av populationen? 

·      Vilka skillnader finns mellan de två gruppernas syn på faktorerna: service, trygghet och 

användarvänlighet? 

 

1.4 Avgränsning 

  

Denna studie avser att undersöka konsumentbeteende inom klädkonsumtion, mer specifikt hur 

ålder kan påverka konsumentens attityd mot E-handel kontra handel i fysisk butik. Studien 

avser dock endast undersöka konsumenter i Sverige, och kan därför bara återspegla 

konsumentbeteendet på den svenska marknaden. 

  

Vidare kommer studien endast lägga fokus på den demografiska faktorn ålder, då vi misstänker 

att den har en väsentlig påverkan på konsumenters föredragna inköpssätt. Denna avgränsning 

kring demografiska faktorer sker även för att undvika den förvirring som eventuell skulle uppstå 

genom att involvera fler demografiska faktorer som kan påverka en konsument i sitt val mellan 

E-handel eller handel i fysisk butik. 

  

Vår avgränsning är som nämnt tidigare konsumenter i åldrarna mellan 20 till 30 år samt 

konsumenter som är 60 år eller äldre. Vi har på så sätt valt att utesluta konsumenter mellan 

åldrarna 31-59 år eftersom att vi vill fokusera undersökningen till en jämförelse av skillnaderna 

mellan äldre- och yngre konsumenter. 

  

Respondenterna i vår undersökning kommer ytterligare avgränsas genom att de äldre 

respondenterna i vår undersökning är pensionärer i Skaraborgsregionen som är anställda av 

företaget Veteranpoolen. Vi kunde således inte påverka fördelningen av män och kvinnor men 

vid sammanställningen av resultaten uppnådde vi en relativt jämn fördelning ändå. För att 

avgränsa vår yngre målgrupp använde vi oss av våra kontaktnät på Facebook. Vi har var skickat 

ut 60 stycken enkät-länkar till kontakter i åldrarna 20 till 30 år på Facebook, fördelningen 

mellan män och kvinnor försökte vi även här hålla lika. 
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2. Teoretisk referensram 

  

Syftet med vår teoretiska referensram är att redogöra för tidigare teorier och forskning som 

ligger till grund för vår studie. 

  

2.1 Konsumentbeteende: 
  
2.1.1 Attityder 
  

Människans attityd är en effekt av en rad olika inlärningsprocesser, vilket innebär att individer 

per automatik utvecklar antingen sympati eller antipati vid varje möte av en ny stimulus eller 

objekt. För att specificera begreppet kan man säga att attityd handlar om en preposition eller en 

benägenhet att reagera på ett konsekvent eller förutsägbart sätt mot ett specifik stimulus. Vilket 

i sin tur förklarar varför attityder riktas mot en stimulus. Begreppet stimulus kan i sin tur 

beskriva en rad olika saker. Det kan vara allt ifrån ett fysiskt eller socialt objekt, så som en butik 

eller en person, till en handling eller en idé, som till exempel en religion. (Evans, Foxall & 

Jamal, 2008). Forskning visar att konsumenters attityd mot butiker även utgör en bra 

förutsägelse för deras shoppingbeteende i dessa butiker (Blackwell et al., 2001; Duncan & 

Olshavsky, 1982) samt deras köpvillighet (Evans et al., 1996). Vidare har forskare hittat att en 

positiv relation mellan konsumenters attityd mot Internethandel och deras benägenhet att handla 

via E-handel. (Goldsmith & Goldsmith, 2002; Jarvenpaa & Tractinsky, 1999; 

Watchravesringkan & Shim, 2003). 

  

2.1.2 Generationer 
  

Inom vetenskapen för marknadsföring brukar konsumentbeteende vanligtvis klassas som en av 

de främsta disciplinerna. Konsumentbeteende bygger i sin tur till stor del på att undersöka hur 

konsumenternas livsstil och deras demografiska faktorer influerar köpprocessen (Evans, Foxall 

& Jamal, 2008). 

  

De demografiska faktorerna är, enligt Kotler (1990) indelade i kulturella, sociala, personliga 

och psykologiska faktorer. Dessa faktorer påverkar dagligen människors beslutsfattanden, 

vilket inkluderar beslut som till exempel huruvida man ska köpa en produkt eller inte. Ur 

indelning av de demografiska faktorerna så är det de personliga faktorerna hos en person som 

påverkar både beteende och handlande. De personliga faktorerna gör att vi beter oss som unika 

individer, vilket i sin tur resulterar i att människor med antingen samma eller liknande 

kunskapsstruktur inte nödvändigtvis tar exakt samma beslut (ibid) Det är alltså dessa personliga 

faktorer som gör oss till individer med olika personlighet. Den studie som görs under denna 

uppsats fokuserar på den demografiska faktorn: ålder, vilken är en av de personliga faktorerna 

inom demografin (Evans, Foxall & Jamal, 2008). 

  

Konsumenters ålder brukar inom vetenskapen för konsumentbeteende delas in i generationer, 

där generationen “baby boomers” innebär människor födda mellan åren 1945-1965. Vad som 

vanligtvis definierar dessa personer som konsumenter är deras gynnsamma syn på konsumtion 

och att de finner en stor del av sin identitet genom just konsumtion (Evans, Foxall & Jamal, 

2008).  “Baby boomers” är en intressant generation att undersöka eftersom att det är en köpstark 

åldersgrupp som nu anpassar sig till det skifte som pågår inom handeln till följd av den digitala 

revolutionen.  
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“Baby boomers” har visat sig vara en viktig generation för marknadsförare under många år. Det 

beror på att de under sin livstid har varit en stor del av den omfattande sociala revolution som 

reformerade hur vi ser på, och uttrycker oss genom t.ex. politik, musik, modet och de sociala 

attityderna (Evans, Foxall & Jamal, 2008).  Inom vetenskapen för konsumentbeteende 

beskriver man hur “baby boomers” under sin ungdom hade en strävan att skapa sin egen kultur, 

sitt eget mode, sina egna värderingar och egna sociala attityder. Parallellt med detta fanns även 

önskan om att äga sitt eget liv och sina egna tankar, vilket låg rätt i tiden att göra eftersom den 

ekonomiska situation var den dittills bästa som funnits för ungdomar. Detta ledde till att 

ungdomar kunde ta del av och entra konsumentmarknaden, vilket i sin tur ökade efterfrågan 

och marknaden svarade med en explosionsartad utveckling inom mode- och musikbranschen.  

 

Många av individerna i denna generation har idag passerat 60-årsstrecket men är i storlek och 

köpvillighet fortfarande en populär målgrupp för marknadsförare då generation även är 

generellt välbärgade (Evans, Foxall & Jamal, 2008). I Sverige år 2008 ägde den del av 

populationen som då var äldre än 50 år mer än 80% av all förmögenhet, vilket vidare tydliggör 

hur viktig denna målgrupp är för marknadsförare. I övrigt är konsumenters demografiska 

profiler viktiga för marknadsförare att känna till för att kunna ta reda på hur man på det mest 

effektiva sättet kan nå ut till sin önskade målgrupp (ibid). 

  

Generation Y inkluderar konsumenter som är födda mellan år 1977-1994, denna generation 

kallas även ibland också för den digitala generationen. Detta är den generation som upplevt och 

influerats mycket av den så kallade informationsrevolutionen (Parment, 2013). Då generationen 

växte upp i en miljö där Internet användes i underhållningssyfte samt för informationssökning 

visar personer från denna generation ett stort intresse för digitala verktyg och alla dess fördelar. 

Det påstås även att personer från denna generation är materialister, varumärkesorienterade, 

entreprenörsinriktade och riskbenägna hedonister. (Evans, Foxall & Jamal, 2008). De 

konsumenter som tillhör generation Y är mycket influerade av västvärldens kultur och visar 

inte mycket intresse för sparande vilket gör de till en stor målgrupp för statuskonsumtion 

(Curtin, 2009, refererad i Viswanathan et al. 2013). Forskning visar att generation Y till skillnad 

från äldre generationer inte har samma nivå av märkeslojalitet, utan dessa konsumenters 

köpbeslut påverkas mer av andras åsikter och de har generellt ett bredare antal varumärken 

inom en mängd olika prisklasser och statusnivåer (Viswanathan, 2013). Generation Y utgör 

således ett viktigt underlag för forskning med syfte att få en djupare förståelse kring den 

framtida konsumtionen. 

                                                                                                                 

2.2 Barriärer 

  
2.2.1 Trygghet 
  

Upplevd otrygghet en av de barriärer som minskar konsumenters benägenhet att handla via 

Internet. Det är vanligt förekommande att äldre konsumenter tycker att handel via Internet är 

riskfyllt, detta beror ofta på att de saknar erfarenhet och kunskap om hur man orientera sig 

genom köpprocessen på nätet.  Det på grund av hur kunder upplever att det finns en risk att 

deras personliga information exploateras (Sanjoy & Ghose, 2004). Problematik uppstår här på 

grund av att dagens företag är beroende av insamling av stora mängder kunddata och personlig 

information om deras kunder, för att kunna öka sin försäljning och därmed bli mer 

konkurrenskraftiga på marknaden, men personuppgifterna utgör även en handelsvara (Fabian 

et al., 2017). Insamlad data används för att stärka banden med de befintliga kunderna, attrahera 

nya kunder samt identifiera kunders behov och efterfrågan. Data används även i syfte att samla 

statistik som rör företagets klientel, vilket i sin tur används för att få samarbetspartners. Denna 
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insamling av kunddata ses dock som ett bekymmer eftersom den många gånger inkräktar på 

kundernas personliga integritet (Culnan, Armstrong, 1999). 

  

Termen integritet används flitigt inom såväl juridiska som politiska och filosofiska 

sammanhang. En tydlig definition av begreppets betydelse är svår att hitta, men ordet är latinskt 

och betyder där “orörd” (NE.se, 2019) I vardagssammanhang är begreppet ofta förknippat med 

värde och värdighet och avser ofta varje människas oförytterliga egenvärde. Integritet kan delas 

in i fysisk- och psykisk integritet, där psykisk integritet avser att beskriva det samlade 

komplexet av en individs värderingar, åsikter, trosföreställningar samt dess mentala liv. Varken 

den fysiska eller den psykiska integriteten får, enligt etiska grunder, bli föremål för intrång eller 

manipulation. Vidare ska en individs integritet aldrig utsättas för kränkningar (Christiansen, 

2011). Enligt Camp, Osorio, (2002) är integritet en kritisk faktor vid skapandet och bevarandet 

av förtroende och upplevd trygghet. Eftersom företag ständigt vill kartlägga och förtydliga 

bilden av konsumenters behov och köpbeteede blir E-handelsmiljöerna allt mer interaktiva och 

behovet att skydda den personliga integriteten blir därför mer viktigt. Studier visar att 

skyddandet av den personliga integriteten är ett högt värderat önskemål hos användare av E-

handel (Spiekermann et al, 2001). I sina studier utförde Spikerman (2001) experiment där 

respondenterna fick redovisa sina attityder mot den upplevda personliga integriteten vid 

användning av E-handel. De 171 respondenterna undersöktes även under en periods 

användande av ett E-handelsprogram, både genom deras agerande samt deras beteende. I 

resultatet från enkätundersökningen framgår det att majoriteten av respondenterna värderar 

sekretess högt. I fallet definieras sekretess som respekterande av personlig information samt 

inga fall av offentliggörande av personlig kunddata. Däremot visar resultatet att 

respondenternas agerande skiljer sig från deras åsikter eftersom majoriteten valde att svara på 

frågor som rörde personlig information vilka ställdes av en bott på hemsidan. Den slutsats som 

drogs från detta experiment var således att människor tenderar att uppskatta interaktiva 

hemsidor och är inte speciellt försiktiga med att dela med sig av sin personliga integritet på vad 

de upplever är förtroendeingivande hemsidor (Spiekermann et al, 2001). 

  

2.2.2 Kundservice 
  

Begreppet service kan definieras på olika sätt beroende på inom vilket område ordet används. 

Kotler & Keller (2009) definierar service som "Varje immateriell handling eller prestation som 

en part erbjuder till en annan som inte resulterar i ägande av någonting". Service är en utav 

de mest grundläggande faktorerna för att företag ska kunna koppla sina tjänster till sina kunder. 

(ibid) 

  

Tidigare forskningen visar att majoriteten av konsumenterna på Internet föredrar kundservice 

som bygger på någon form av mänsklig interaktion. Det innebär att det finns en saknad för 

personliga kundservice och guidning vid Internetköp (Chen & Dubinsky, 2003). Vidare har 

studien av Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi (2006) undersökt TCE, som är en förkortning 

av total customer experience, och konstaterat att personlig service i en fysisk butik skapar en 

komplett kundupplevelse.  När det gäller kundservice på Internet kan den ur ett traditionellt 

perspektiv upplevas vara opersonlig eller till och med obefintlig. Studier på ämnet visar att 

fysiska butiker besitter fördelar som E-handelsföretag inte gör (Liu, Burns & Hou, 2013). Ett 

näthandelsföretag kommer aldrig kunna erbjuda fysik eller personlig service så som en fysisk 

butik kan. Mertens och Schumann (1996)  kom fram till att problemet ligger i att konsumenter 

värderar andra människors åsikt högt och önskar därför personliga servicen och rådgivningen 

vid köp vilket bidrar till att deras benägenhet att genomföra köp via Internet minskar på grund 

av brist på personlig interaktion. 
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För att förtjäna konsumenters förtroende bör E-handelsföretag arbeta med att reducera kundens 

upplevda risk och andra osäkerheter som rör köp via Internet. Detta görs framgångsrikt genom 

värdeskapande handlingar och aktiviteter som tillgodoser kundernas förhoppningar (Chang & 

Tseng, 2013). Det här görs effektivt genom en hög informationskvalitet och en användarvänlig 

webbshop, vilket i sin tur påverkar kundens köpintention och upplevda tillfredsställelse 

(Croome, Lawley & Sharma, 2010; Gao, Zhang, Wang & Ba, 2012; Levenburg, 2005; Liua & 

Arnett, 1999). Nivån av kvalité på webbsidor är ofta fastställd genom att man mäter dess 

kundservice, säkerhet och webbdesign. En studie av Ha och Stoel (2009)  har tagit fram en 

modell som visar att E-handelns övergripande kvalitet avgör bland annat funktionsdugligheten, 

dess förtroendenivå samt kundupplevelsen. Det har i sin tur har en bevisad påverkan på 

konsumentens attityd mot att inhandla varor via Internet. I studien finner forskarna att 

tyngdpunkten ligger på att servicen är viktig för att öka nöjet och förtroendet för E-butiken. 

(ibid) 
 

2.2.3 Användarvänlighet 
  

Den äldre delen av populationen utesluts ofta under marknadsföringssammanhang på grund av 

att äldre konsumenter sägs vara mindre benägna att delta i digitala aktiviteter på grund av 

negativa attityd mot avancerad teknik. Detta ligger till grund för att de hamnar efter i 

utvecklingen eftersom de ofta har en motvillighet att lära sig hur man använder exempelvis en 

dator (Lenhart, 2000). Däremot har forskning visat hur den äldre delen av populationen varit 

den snabbast växande målgruppen av Internetanvändare (O’Leary, 2000; Svenskhandel, 2018). 

Vilket i sin tur bidrar till att E-företag ser dem som ett allt mer intressant segment som inte bör 

uteslutas (Trocchia & Janda, 2000). Däremot finns vissa barriärer som i större utsträckning 

påverkar den upplevda användarvänligheten för äldre Internetanvändare. Teknikens snabba 

utveckling utgör ett hinder för den äldre generationen som inte hänger med i utvecklingen lika 

snabbt som yngre generationer tenderar att göra. Det leder till att äldre kan uppleva svårigheter 

kring hur de ska navigera sig igenom köpprocessen på Internet (Hanson, 2001). Utöver det drar 

Hanson (2001) kopplingar till hur den äldre populationen redan upplever svårigheter i samband 

med nedsatt syn, sämre kognitiva funktioner samt problem med motorik och rörlighet. Dessa 

faktorer i kombination med behovet av grundläggande kunskap om hur man navigerar på 

Internet ligger till grund för en del av de barriärer som rör användarvänlighet för äldre på 

Internet (Gregor & Newell, 2001). 

  

Vid Internetshopping är webbsidans design en avgörande faktor för hur webbutikens 

användarvänlighet upplevs. Till begreppet webbdesign hör bland annat storlek och placering av 

ytor, typografi, färgskalor, ikoner, logotyper och andra grafiska element. Webbdesign består 

ofta av flera steg i skapandet av den digitala köpprocessen, alla dessa steg är en viktig del av 

processen att skapa en användarvänlig webbplats (Nielsen, 2011). Webbdesign i kombination 

med kundservice, trygghet och respekterad integritet är de mest attraktiva faktorerna för att 

influera kundupplevelsen vid online handel (Shergill & Chen, 2005). Vidare har studier som 

undersöker E-handelns kunders synpunkter visat att webbsidans design anses vara en mycket 

viktig faktor vid Internet-handel (Reibstein, 2002). En annan studie som genomförts av Yasmin 

och Nik (2010) visar att det finns tydliga samband mellan en webbsidans funktioner och den 

shopping aktivitet som sker på hemsidan. Studiens resultat visar att webbfunktioner är en av de 

viktigaste motivationsfaktorerna vid skapandet av antingen positiv eller negativ attityd mot 

webbsidan. Ytterligare en studie av Li och Zhang (2002), undersöker webbplatsens 

kvalitetsegenskaper, och hur dessa kan guida kunderna genom köpprocessen för att slutligen 
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genomföra köpet, samt få kunderna att återkomma till webbplatsen och återigen genomföra 

köp. Studien visar även att sämre kvalitet på webbsidans funktioner kan visa sig ha motsatt 

effekt och med det hindra kunderna från att slutföra köpprocessen via webbsidan. Enligt Liang 

och Lai (2000) har kvalitén på webbdesignen en direkt inverkan på användarens benägenhet att 

handla online. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 (53) 
 

3. Metod  
  
I följande kapitel presenteras de metodval vi valt för vår undersökning. Läsaren ämnar att får 

en djupare förståelse för hur vi gått tillväga under vår studie. Vidare redogörs för de urval som 

studien ämnar undersöka och hur datainsamling för respektive åldersgrupp har gått till. 

Kapitlet avslutas med att beskriva studiens tillförlitlighet samt de etiska aspekter som studien 

tar hänsyn till. 

 

3.1 Metodval 
  

Studien baseras på data som är kvantitativ där bland annat konsumenters köpbeteende och 

attityd undersökts genom en enkät. Studien har genomförts genom en webbenkät som besvarats 

av vår yngre målgrupp och en enkät i pappersform som besvarats av vår äldre målgrupp. (se 

bilaga 2) 

Valet att genomföra en kvantitativ undersökning grundar vi på det faktum att vi ville undersöka 

ett större urval vilket ej hade varit möjligt i en kvalitativ undersökning. Genom att genomföra 

en kvantitativ studie har vi fått in svar från totalt 207 individer, vilket ej hade varit möjligt om 

vi genomfört exempelvis kvalitativa intervjuer. Vi antar även att frågor gällande teknik kan 

upplevas som känsligt för den äldre generationen. Med det i åtanke ansåg vi att det lämpade sig 

bäst med en pappersenkät så att de äldre urvalet inte upplever prestigebias eller intervjuareffekt 

under intervjun vilket eventuellt hade resulterat i felaktiga svar.  

  

Vi anser att en enkätundersökning var det mest effektiva sättet att utreda vårt syfte samt 

frågeställningar på då vi når ut till ett stort antal geografisk spridda konsumenter via en enkät. 

En enkät är även något som de flesta har stött på tidigare och därför behövs sällan någon 

ingående förklaring i hur den skall besvaras och deltagandet upplevs högst troligt inte som 

besvärligt för respondenterna. Vi minimerar även risken med opartiskhet då vi inte kan påverka 

respondenterna på samma sätt som om vi valt att genomföra exempelvis en intervju. Vi undvek 

svarsalternativ med ”öppna svar” eftersom att vi ville undvika att göra deltagarna obekväma 

samt underlätta kodningen av svaren.   

  

Attityd mot E-handel respektive fysisk butik kan variera beroende på vilken produktkategori 

man undersöker. Kläder är en kategori som alla står i relation till eftersom att alla någon gång 

är i behov av införskaffandet av kläder och för att inte förvirra alternativt begränsa 

respondenterna har vi valt att fråga om en ospecificerad klädkategori i enkäten. 

  

3.2 Urval  
  

Vi genomförde vår studie med hjälp av en enkätundersökning i våra utvalda målgrupper. Först 

avgränsade vi vår målpopulation till yngre konsumenter i åldrarna 20 – 30 år och en grupp med 

äldre konsumenter som var 60 år eller äldre. Då målpopulationen är två väldigt stora grupper, 

valde vi att i första steget göra ett bekvämlighetsurval genom att välja 60 individer var, i 

åldrarna 20 – 30 år bland våra Facebook vänner vilket resulterar i 120 stycken utvalda individer 

som får representera studiens yngre population. För att avgränsa de äldre konsumenterna i vår 

undersökning valde vi att genomföra enkätundersökningen på Veteranpoolens 

rekryteringsföretag i Skaraborgsregionen. Data från denna grupp samlades in genom en 

pappersenkät vid ett informationsmöte där 112 respondenter deltog, och dessa individer 

representerar studiens äldre population. Anledningen till val av pappersenkät för att nå vår äldre 

målgrupp är vårt antagande om att äldre människor inte nödvändigtvis besitter den tekniska 

kunskap som krävs för att korrekt fylla i en online enkät. Vi är medvetna om att våra två 
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målgrupper kan komma att påverkas något annorlunda av att en grupp fyller i enkäten online 

och en grupp i pappersform men vi upplever att vårt tillvägagångssätt är det optimala för vår 

undersökning. Vi informerade inte vår äldre målgrupp om att vår yngre målgrupp fyllde i 

samma enkät online eftersom att detta hade kunnat medföra att de upplevt att vi underskattade 

deras tekniska kunskap. 

  
3.2.1 Urvalsfel 
  

Vi är medvetna om att det urval som valts till enkätundersökningen inför vår studie inte 

fullkomligt kan vara representativt för hela de populationer som vi vill undersöka. Det beror på 

att vi har valt att inte göra ett s.k. sannolikhetsurval, vilket skulle innebära att samtliga individer 

i populationen skulle få möjligheten att komma med i urvalet och delta i enkätundersökningen. 

  

Anledningen till att vi valde att göra ett bekvämlighetsurval motiveras delvis av den 

tidsbegränsning som avgränsar studien, samt av att vi inte haft möjlighet eller tillräckliga medel 

att ta del av den typen av register. Vidare påverkas vårt urval av ytterligare en faktor som kan 

bidra till urvalsfel, vilket är att undersökningen delvis bestod av webbenkäter. Webbenkäter 

medför problematik som rör säkerställande av huruvida alla respondenter tillhör populationen, 

eftersom enkäten då besvaras under förhållanden som inte går att kontrollera. Det blir därför 

svårt att på ett fullständigt sätt säkerställa att respondenterna är den ålder de utgör sig för att 

vara (Bryman & Bell, 2011). 

  

3.3 Datainsamling 

  

För att skapa tillräckligt med underlag för att analysera och svara på de frågeställningar som 

denna studie grundas på, valde vi att först genomföra en pilotundersökning (se bilaga 1). 

Undersökningen gick ut på att låta ett fåtal respondenter ur varje målgrupp fylla i en enkät i 

pappersform samt på webben. Pilotundersökningen valde vi även att genomföra för att skaffa 

oss en uppfattning om tiden det tar att fylla i enkäten samt för att kunna utarbeta frågorna och 

minska eventuellt svarsbortfall på grund av exempelvis svårförstådda frågor. 

  

Från vår yngre målgrupp och de 120 länkar till online enkäten vi skickat ut, fick vi in 102 

stycken korrekt ifyllda enkäter ur ålderskategorin 20-30 år. Valet att använda Facebook 

underlättade också då vi var i direkt kontakt med individerna tack vara Messengers 

chattfunktion och via den kunde skickade länken till online enkäten. Vi har tack vare Facebook 

också minskat chansen att enkäten blir ifylld av fel person då Facebook är en kanal som enbart 

den tillfrågade personen ska kunna användas av. Från vår äldre målgrupp och de 112 

respondenterna ur ålderskategorin 60 år eller äldre fick vi in 105 stycken korrekt ifyllda 

pappersenkäter.   

  

Svaren från pappers-enkäten förde vi manuellt över i ett Google formulär och på så sätt fick vi 

våra resultat från båda målgrupperna i samma format, och samtliga svar granskades en extra 

gång för att undvika misstag i den manuella överföringen. När alla svar var överförda 

konverterades datan till en Excel fil som i sin tur användes för att göra analyser i 

statistikprogrammet SPSS. För att kunna avgöra om det finns en signifikant skillnad mellan de 

två åldersgruppernas attityd mot E-handel genomfördes ett T-test vilket visar och jämföra de 

två gruppernas medelvärde. 
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3.4 Studiens tillförlitlighet 
  

En möjlig brist i vår enkätundersökning är att reliabiliteten kan ifrågasättas eftersom att vi 

försökt fastställa föränderliga faktorer så som attityd och benägenhet. Skulle vi genomföra 

samma enkätundersökning vid upprepade mättillfällen hade resultaten kunnat se annorlunda ut. 

Det finns även risk för att respondenterna tolkat frågor fel vilket ger ett felaktigt svar, men vi 

försökte undvika missförstånd genom pilotundersökningen. 

  

Vi har utformat en i vår mening, lättförstådd enkät där vi gav exempel på vad vi menar i fråga 

nummer 10, 12 samt 13 då dessa frågor möjligen kan uppfattas som svårare. Eftersom 

enkätundersökningen, som tidigare nämnt, avser att undersöka två konsumentgruppers attityder 

finns det vissa hänsynstaganden som måste göras. Vid mätning av attityd är det viktigt att vara 

medveten om att undersökningar av detta slag kräver särskild försiktighet. Det beror på att 

frågor som till exempel: “vad är din inställning till E-handel?” kan upplevas vara ytliga och för 

simpel. Ett mer användbart sätt att mäta attityder är därför att utforma konkreta skalor som 

mäter olika attribut som hör till en och samma attityd. Detta görs med fördel med en s.k. 

likertskala. Respondenten får då se ett antal påståenden som rör den aktuella stimulus som 

undersöks. Därefter får respondenten värdera, med hjälp av en femgradig skala, till vilken 

utsträckning hen håller med om påståendet (Evans, Foxall & Jamal, 2008). De frågor i vår 

enkätundersökning som undersöker attityder är därför gjorda med en likertskala som 

svarsalternativ. 

  

Vi är även medvetna om den begränsning som tidsbristen bär med sig, vilket givetvis påverkar 

djupet på studien. De äldre konsumenterna är anställda via en extern organisation som styrs av 

anhörig till oss vilket kan ha påverkat deras egentliga villighet att delta i undersökningen vilket 

i sin tur kan bidra till exempelvis slarvigt ifyllda svar. 

  

Skillnaderna i resultat mellan de båda gruppernas attityder är stora men de råder likartade 

uppfattningar inom åldersgrupperna. Vår uppfattning blir därför att resultaten från vår 

undersökning inte skulle skilja sig radikalt från allmänheten även om vi enbart genomfört två 

stickprov ur två stora populationer. 

  

3.5 Etik 

  

Vi presenterade syfte med undersökningen och informerade våra respondenter i både webb-

enkät och pappersenkät vad studien handlar om och vad som kommer ske med utlämnad 

information och på så vis uppfyller vi samtyckeskraven (Bryman & Bell 2017). Alla 

respondenter förblev anonyma och vi anser att risken att de som fyllt i enkäten ska komma till 

skada är mycket liten och vi har på så vis undvikit etiska dilemman. De riktlinjer som Högskolan 

i Borås har utformat anser vi att vi har följt samt informerat våra respondenter om. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet presenterar vi resultatet från enkätundersökningen med svar från våra två 

respondentgrupper. Uppdelningen av kapitlet är utifrån de områden vi har identifierat i 

litteraturen. 

  

4.1 Enkätundersökning 
 

 I resultatkapitlet kommer insamlade data från enkätundersökningen att kategoriseras och 

redovisas. Först återges en beskrivande jämförelse och överblick över respondenternas svar, 

sedan presenteras våra resultat visuellt i tabeller. 

Undersökningens resultat bygger på de svar vi fått från vår enkätstudie vilken utfördes i två 

olika utförandeformer, en via webb och på papper. Enkäterna besvarades korrekt av 

sammanlagt 207 personer, 105 stycken av dessa svar kom från åldersgruppen 60 år och äldre 

genom pappersenkät, och 102 stycken svar kom från åldersgruppen 20-30 år via webbenkät. 

Resultaten från enkätundersökningarna illustreras med hjälp av stapeltabeller. De blå staplarna 

representerar svar från respondenterna i åldersgruppen 20-30 år och de orangea staplarna 

representerar svar från åldersgruppen 60 år eller äldre. 

Vidare gjordes en analys av de båda gruppernas medelvärde i SPSS, detta för att testa om det 

finns en signifikant skillnad mellan de två åldersgruppernas generella attityd samt för att avgöra 

om insamlade data är tillräcklig för att kunna representera den större populationens attityd. 

 

4.1.1 Attityd mot E-handel 
  

Som tidigare nämnt så bör man använda sig av en s.k. likertskala vid undersökning av attityd. 

Tabell 4:1 nedan presenterar hur respondenterna värderar sin attityd till klädköp via E-handel 

genom att välja ett av de fem svarsalternativen där alternativ 5 representerar en “mycket positiv” 

attityd och alternativ 1 representerar en “mycket negativ” attityd. 

  

Här visar den yngre åldersgruppen tydliga tendenser genom att majoriteten, 92,2%, visar en 

positiv attityd, varav 52% har en mycket positiv attityd till klädköp via E-handel. Ingen i denna 

åldersgrupp angav svarsalternativen mycket negativ och negativ. 

  

Den äldre åldersgruppen synes visserligen ha mer spridda attityder, men den största andelen, 

42,3% har ändå en negativ attityd, där 24% har en mycket negativ attityd och 18,3% har en 

negativ attityd. Vidare har 41,2% en neutral attityd vilket innebär en varken positivt eller 

negativ attityd till klädköp via E-handeln. Resterande 16,3% av respondenterna har en positiv 

attityd. Ingen av de äldre respondenterna har en mycket positiv attityd till klädköp via E-handel. 
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Tabell 4:1 – Attityd 
För att ytterligare analysera och jämföra resultaten gjordes ett T-test som är till för att testa om 

skillnaden mellan de två grupperna, i det här fallet olika åldersgrupper, är signifikant. 

 

  

  

Attityd mot klädköp via E-handel 

Åldersgrupp N M SD Std. Error Mean 

Yngre 101 4,45 0,64 0,064 

Äldre 104 2,50 1,033 0,101 

 
Tabell 4:2- Attityd: Jämförelse mellan de olika gruppernas medelvärden 

I Tabell 4:2 illustreras beskrivande statistik, bland annat medelvärdet för varje grupp. Här ser 

man klart och tydligt att medelvärdet skiljer sig signifikant mellan de två åldersgrupperna. 

Frågan som analyserades i t-testet är den som rör respondenternas generella attityd baserat på 

en 5-gradig skala, där 1 innebär att respondenten har en “mycket negativ attityd” och 5 innebär 

att respondenten har en “mycket positiv attityd”. Den äldre åldersgruppen har ett medelvärde 

på 2,5 vilket tenderar mer åt det negativa hållet. Vilket kontrasterar till den yngre gruppens 

medelvärde på 4,45 vilket innebär en mycket positiv attityd. 

I den här studien visar resultatet en större spridning inom gruppen med äldre respondenter vilket 

utläses i tabell 4:2 under rubriken ”Std. Deviation” där 0,64 < 1,033. Om denna spridning är för 

stor för att ge ett rättvisande resultat utläses i tabell 4:3 under rubriken Levene’s test for equality 

of variances”. 
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 Tabell 4:3 - Attityd: Signifikanstesta av skillnaderna mellan grupperna med hjälp av t-test 

 För att vi ska kunna signifikanstesta skillnaderna mellan de två åldersgrupperna måste vi först 

avgöra att spridningen mellan grupperna är densamma, vilket är vad Levene’s test visar 

(Bryman & Bell, 2011). Spridningen hittar man under rubriken “Sig.” . Där ser vi att 

spridningen är 0,000 vilket innebär att vi har ett P-värde som är lägre än 0,050 och det betyder 

att spridningen inte är densamma. Vi måste därför läsa av raden under: ”Equal Variances Not 

Assumed”. Där finner vi att vår undersöknings P-värde (Sig 2-tailed) är 0,000 alltså mindre än 

0,050, vilket innebär att resultatet är signifikant på 95%-nivån. Resultatet från T-testet visar 

alltså att det finns en signifikant skillnad i medelvärde mellan de två åldersgrupperna. Vilket i 

sin tur innebär att den skillnad som vi hittat i vårt slumpmässiga urval återfinns med 95 procents 

säkerhet även i den större populationen, och ger därför en rättvisande bild av åldersgruppernas 

generella attityd. Vidare visar testresultatet att skillnaden i de båda gruppernas medelvärde är 

1,946 vilket indikerar en förhållandevis stor skillnad. 

  

Efter att ha konstaterat att det finns en signifikant skillnad mellan de två åldersgrupperna har vi 

valt att även göra en regressionsanalys i syfte att tydligare visa effekten som en specificerad 

variabel (oberoende variabel) har på en annan (beroende variabel) (Bryman & Bell, 2011). I det 

här fallet gäller det huruvida den oberoende variabeln: ålder påverkar en persons attityd till 

klädkonsumtion via Internet. Vi har valt att visa detta i ett spridningsdiagram med en 

regressionslinje. 
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Graf 4:1 - Attityd: spridningsdiagram med regressionslinje 

I tabell 4:4 får vi ett mått på den oberoende variabelns (ålder) förklaringskraft. Vilket förklarar 

hur väl variationen i den oberoende variabeln förklarar variationen i den beroende variabeln 

(attityd till klädkonsumtion på Internet). De betydelsefulla måtten som erhålls ur denna tabell 

är ”R Square” och ”Adjusted R Square”. De anger andelen förklarad varians mellan 0 och 1 

(som kan utläsas som procent) alltså ju högre värde, desto bättre förklaringskraft. 0,565 betyder 

att 56,5 % av variationen i den beroende variabeln (attityd) förklaras av den oberoende 

variabeln (ålder). Skillnaden mellan ”R Square” och ”Adjusted R Square” är att det justerade 

måttet tar hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i regressionen, alltså antalet 

respondenter i som deltar i undersökningen, och justerar sedan ner måttet något (Bryman & 

Bell, 2011). Det är därför viktigt att skillnaden här inte är för stor, vilket den inte är i vårt resultat 

på grund av det stora antalet respondenter vår undersökning inkluderade. 
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Model summary 

R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 

0,752a 0,565 0,563 0,859 

 
Tabell 4:4 - Attityd: Model summary 

Den viktigaste tabellen i en regressionsanalys är den som här kallas tabell 4:5 ”Coefficients”. 

Vi behöver bry oss om två siffror. Den första står direkt till höger om den oberoende variabeln 

och är den oberoende variabelns koefficient, eller B-koefficient. I vår studies resultat hittar vi 

talet -0,043 till höger om vår oberoende variabel ålder. Den visar varje enhetsökning i den 

oberoende variabeln – i vårt fall ålder – påverkar den beroende variabeln – i vårt fall attityd mot 

klädköp på Internet. B-koefficienten till vår undersökning visar att om en individs ålder ökar 

kommer dess attityd, enligt regressionsanalysen, minska med 0,043 procent. Detta är 

regressionsanalysens huvudresultat, och oftast är det intressantaste huruvida effekten är positiv 

eller negativ (Bryman & Bell, 2011). Vilket är vad vår studie undersöker, och här ser man att 

hög ålder har en negativ effekt på attityd mot klädköp på Internet. Vidare är analysen är 

signifikativ på 0.01-nivån (b=-0,043, p=0,000) och visar att det finns ett negativt samband 

mellan ålder och attityd mot klädköp på Internet. 

 

Coefficientsa 

  Unstandardized 

B 

Coefficients Std. Error Standardized Coefficients Beta T Sig. 

Constant 5,514 0,140   39,382 0,000 

Ålder -0,043 0,003 -0,752 -16,250 0,000 

 
Tabell 4:5 - Attityd: Coefficients 
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4.1.2 Benägenhet att genomföra köp genom E-handel 
  

För att skapa en övergripande bild av respondenternas föredragna sätt att inhandla kläder, och 

därmed en överblick över deras benägenhet att genomföra sina köp online, ställdes frågan “Var 

föredrar du att inhandla dina kläder?” med svarsalternativen: “fysisk butik”, “E-handel” eller 

en “kombination av de båda”. Tabellen 4:6 illustrerar hur respondenterna svarade på denna 

fråga. 

Ur resultaten framgår att majoriteten, 46,1%, av den yngre åldersgruppen föredrar E-handel vid 

köp av kläder, men att 38,2% istället föredrar både E-handel och fysisk butik. Enbart 15,7 % i 

den yngre åldersgruppen föredrar att handla sina kläder från en fysisk butik. 

De äldre konsumenterna föredrar överlägset, med hela 70,5%, att inhandla sina kläder från en 

fysisk butik, medan 27,6% föredrar att handla både från E-handel och fysisk butik. Endast 1,9 

% av respondenterna ur gruppen 60 år och uppåt föredrar att handla kläder online vilket tyder 

på att det råder ett en stor skillnad i benägenhet mellan våra två grupper. 

Det kan finnas många förklaringar till resultatet och vidare valde vi därför att fokusera 

resterande frågor på eventuella bakomliggande motiv med fokus på attityd, service och 

användarvänlighet. 

 

 

Tabell 4:6 - Benägenhet (teoretisk) 

 

Respondenternas benägenhet undersöktes ytterligare genom frågan “Hur ofta handlar Du kläder 

online respektive i fysisk butik?”. Denna fråga är en vidareutveckling på den tidigare frågan (i 

tabell 4:7) och ämnar att noggrannare studera resultaten genom att specificera fördelningen 

mellan de olika inhandlingssätten. Svarsalternativen till denna fråga ger respondenterna 

möjlighet att specificera deras föredragna inköpssätt. 

  
Resultatet påvisar tydligt att de båda åldersgrupperna skiljer sig när det gäller deras benägenhet 

att handla kläder via Internet. Majoriteten, 49%, av den yngre åldersgruppen handlar oftast sina 
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kläder online och ibland i fysisk butik. Vidare handlar 27,5% av de yngre lika ofta online som 

i fysisk butik. Ytterligare minskning sker och 21,6% påstår att de oftast handlar i fysisk butik 

men ibland online. Endast 1% av den yngre åldersgruppen handlar alltid kläder i fysisk butik 

och aldrig online, medan 1% föredrar enbart E-handel och aldrig fysisk butik. 

  
När det kommer till den äldre generationen är trenden den motsatta. Där föredrar majoriteten, 

43,3%, av åldersgruppen att inhandla sina kläder i fysisk butik och aldrig online. Av resterande 

svarar 39,4% att de oftast handlar sina kläder i fysisk butik men att de ibland handlar online. 

Vidare visar resultatet att 13,5% av de äldre respondenterna handlar lika ofta i butik som online, 

och endast 2,9% handlar oftast online men ibland i fysisk butik. Precis som hos den yngre 

åldersgruppen föredrar enbart 1% av den äldre gruppen att enbart handla online och aldrig i 

fysisk butik. 

 

 
Tabell 4:7 - Benägenhet (praktisk) 
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4.1.3 Trygghet 
  

För att undersöka konsumenters upplevda trygghet vid E-handel ställdes frågan “Tycker Du att 

det känns tryggt att lämna ut dina personuppgifter till företag i samband med klädköp online?”, 

med svarsalternativ i en likertskala. Resultatet visas nedan i tabell 4:8. 

  

Den yngre åldersgruppens upplevda känsla skiljer sig även i denna kategori från den äldre 

gruppens. En klar majoritet, 54,9%, känner sig trygga med att lämna ut personuppgifter i 

samband med klädköp online, och 10,8% av denna åldersgrupp känner sig till och med mycket 

trygga. Vidare visar resultatet att av respondenterna inom denna ålderskategori har 28,4% en 

neutral trygghetskänsla och 5,9% känner sig antingen otrygga eller mycket otrygga i samband 

med att lämna ut sina personuppgifter vid klädköp online. 

  

Majoriteten av den äldre åldersgruppen, 43,8%, känner sig mycket otrygga inför att lämna ut 

sina personuppgifter i samband med klädköp online. Vidare känner sig 19% av respondenterna 

otrygga och 27,6% har en neutral uppfattning kring utlämnandet av personuppgifter online. 

Totalt 7,6% av respondenterna i den äldre åldersgruppen känner sig trygga och enbart 1,9% 

känner sig mycket trygga vid utlämning av personuppgifter i samband med klädköp online. 

  

 
 

 

Tabell 4:8 - Trygghet 
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4.1.4 Kundservice 
  

Resultatet från nästa fråga, “Saknar du köpupplevelsen (ex. personlig service) som erbjuds i 

fysisk butik när du köper kläder via E-handeln?”, visas i tabellen 4:9 nedan. 

  

En minoritet, 35,3 %, av den yngre målgruppen saknar köpupplevelse och personlig service vid 

klädköp genom näthandeln. En majoritet, 75,5%, av våra äldre respondenter saknar 

köpupplevelsen som erbjuds i traditionell handel vid genomförandet av klädköp online. Även 

denna fråga visar på stora skillnader i resultaten mellan åldersgrupperna och deras motiv. 

 

 
 

Tabell 4:9 - Personlig service 
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4.1.5 Användarvänlighet 
  

Tabell 4:10 visar resultatet av respondenternas svar på frågan “Upplever Du att det är svårt 

(tekniskt) att genomföra ett klädköp online?”. Vårt resultat visar på att ett av motiven till varför 

åldersgruppen 60 år och uppåt föredrar klädköp i fysisk butik kan vara upplevda tekniska 

barriärer. En övervägande 60 % av våra respondenter i den äldre åldersgruppen upplever att det 

är tekniskt svårt att genomföra ett klädköp via Internet, medan 100 % av vår yngre målgrupp 

svarade att det inte upplever några tekniska svårigheter. 
 

 
 

Tabell 4:10 - Användarvänlighet (teknik) 
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5. Analys och diskussion 

Syftet med vår undersökning är att studera huruvida ålder har en inverkan på konsumenters 

attityd till och benägenhet att konsumera kläder via E-handel respektive fysisk butik. Genom 

vår enkätundersökning har vi undersökt 207 konsumenter från två olika åldersgrupper. Vi 

kommer i analys- och diskussionsavsnittet återkoppla till tidigare forskning som nämnts i vår 

teoretiska referensram. Förutom att analysera och diskutera vår undersöknings resultat 

kommer vi även att besvara våra två frågeställningar. 

5.1 Attityd mot E-handel 

Som tidigare nämnt, i vår teoretiska referensram, är begreppet attityd något som vi människor 

utvecklar mot en specifik stimulus (Evans, Foxall & Jamal, 2008). I det här fallet är ordet 

stimulus kopplat till en specifik handling vilket vi i vår undersökning har specificerat till 

handlingen att genomföra klädinköp online. Anledningen till att det är attityd som undersökts 

ligger i det faktum att denna har en direkt koppling till kundernas köpbeteende (Blackwell et 

al., 2001; Duncan & Olshavsky, 1982). Detta kopplar vi till att vi befinner oss i ett skifte inom 

konsumentbeteende där vi ser att fysiska butiker stänger ner och Internet-handeln ökar 

(Svenskhandel, 2018). Vilket emellertid innebär att de kunder som har en negativ attityd mot 

E-handeln hamnar i en situation där deras föredragna inköpsmetod, alltså fysiska butiker, 

minskar i antal.  

Konsumenters attityder analyseras ofta genom att man delar in konsumenterna i olika 

generationer baserat på födelseår, sedan undersöker man dessa grupper och tar hänsyn till 

utmärkande händelser som påverkat deras karaktäristiska egenskaper (Parment, 2013). 

Anledningen till att man väljer att analysera konsumenter med hjälp av generationer grundas i 

att man i och med det kan erhålla en djupare förståelse för vad som motiverar olika konsumenter 

i samband med konsumtion. En generation definierar en grupp människor som är födda under 

en specifik tidsperiod som, till följd av detta har upplevt och delat samma eller liknande 

livshändelser, vilka har influerat deras generella värderingar och attityder. Som tidigare nämnt 

så är både generation Y och “baby boomers” viktiga målgrupper för marknadsförare eftersom 

de båda generationerna har betydande köpkraft och identifierar sig med sin konsumtion. 

Dessutom är den äldre generationen särskilt viktig eftersom den består av individer som innehar 

en stor del av kapitalet som finns i landet (Evans, Foxall & Jamal, 2008). 

Däremot bör man även ta hänsyn till att det finns flera studier som antyder att konsumenternas 

köpmönster inte är statiskt utan att det varierar under en individs livstid. Vilket innebär att en 

jämförelse av generationernas köpbeteende inte kan utesluta det faktum att kohorteffekter och 

andra ålderseffekter påverkar äldre generationer. Det kan därför antas att preferenser och 

beteendemässiga egenskaper kan utvecklas i och med att en individ går igenom olika stadier i 

en livscykel och, enligt generationsforskningen följer olika generationskohorter olika mönster 

för att utveckla värderingar och attityder (Parment, 2013). 

Resultatet från enkätundersökning som genomfördes inför vår rapport påvisar att det finns en 

signifikant skillnader i attityd till E-handel beroende på ålder. Tabell 4:3 visar detta genom att 

åskådliggöra resultatet från det T-test som gjordes mellan de båda gruppernas generella attityd 

mot klädinköp via E-handel. Resultatet visar att den yngre generationen har en mycket positiv 

attityd till klädköp via E-handel, vilket går att utläsa både i tabell 4:1, graf 4:1 och i tabell 4:2, 

där dess medelvärde är väldigt högt. Ser man till hur den äldre målgruppen ställer sig till samma 

fråga, ser man mer spridda åsikter men generellt tenderar attityderna vara mer åt det negativa 

hållet med ett medelvärde som är lågt. Dessutom kan man se samband mellan resultatet och 
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tidigare forskning gällande konsumentattityder, där forskare har identifierat att det finns en 

relation mellan konsumenters attityd mot E-handel och deras benägenhet att delta i den 

(Goldsmith & Goldsmith, 2002). Anledningen till detta har vi valt att analysera med fokus på 

tre barriärer, trygghet, kundservice och användarvänlighet. 

Ur tabell 4:1 finner vi att den äldre generationens svar är mer heterogena än den yngre vilket 

tyder på att det finns delade meningar kring den digitala handeln av kläder bland den äldre delen 

av populationen. Vilket skulle kunna bero på att den äldre generationen är delen av 

populationen är den snabbast växande målgruppen av Internetanvändare (O’Leary, 2000) och 

att de därför befinner sig mitt i ett attityds-skifte. Det är noterat att den tidigare nämnda källan 

är nitton år gammal men senare forskning av Svenskhandel (2018) undersöker digital handel i 

Sverige och påvisar att det fortfarande finns tydliga generationsskillnader samt ett pågående 

attitydskifte. Svenskhandels e-barometer menar att andelen svenska konsumenter som handlar 

på nätet i åldrarna 65 till 79 år är ungefär 50 procent, denna andel har dessutom ökat med ca 5 

procentenheter sedan 2016 (Svenskhandel, 2018). 

  
5.2 Benägenhet att genomföra köp genom E-handel 
  

Som tidigare nämnt i analysen har konsumenters attityd och deras benägenhet att genomföra 

köp via Internet påvisats ha en positiv relation (Goldsmith & Goldsmith, 2002; Jarvenpaa and 

Tractinsky, 1999; Watchravesringkan and Shim, 2003). Benägenhet rör själva beslutstagandet 

under köpprocessen och kunders benägenhet påverkas, enligt Liang och Lai (2000), indirekt 

även av användarvänligheten och kvalitén på hemsidan. Vidare har forskare funnit ett samband 

mellan kunders förtroende som erhållas i samband med digital kundservice och deras 

benägenhet att genomföra köp via E-handeln. (Reisenwitz et al., 2007) 

  

I enkätstudien kombineras frågeställningarna “Var föredrar du att inhandla dina kläder?” och 

”Hur ofta handlar Du kläder online respektive i fysisk butik?” för att få en tydligare bild av hur 

de två åldersgrupperna ställer sig teoretiskt och praktiskt till att genomföra klädinköp online. 

Resultatet från tabell 4:6 visar att majoriteten av de yngre respondenterna föredrar E-handel vid 

köp av kläder. Att majoriteten av de yngre respondenterna även föredrar att använda både E-

handel och fysisk butik vid köp, indikerar att generationen ställer sig positivt till E-handel samt 

visar en benägenhet att använda Internet vid klädköp. 

  

Vidare visar resultatet i tabell 4:6 att den äldre generationen tydligt föredrar att inhandla sina 

kläder i fysisk butik och att fördelningen mellan dessa, som utläses i tabell 4:7, mellan deras 

köp alltid eller oftast sker i fysisk butik. Resultatet gällande vår äldre målgrupp visar att denna 

generation inte är lika benägna att genomföra klädköp via E-handeln som den yngre 

målgruppen är. 

  

Benägenhet och attityd är som tidigare nämnt kopplade till varandra och resultatet från 

enkätstudien stödjer det påståendet. Vid en jämförelse mellan de resultat som har framförts i 

studien tydliggörs det att det finns en skillnad mellan de responderade grupperna. 

  

5.3 Trygghet 
  

Enligt Christiansen (2011) har kunders personuppgifter ett högt marknadsvärde och kan nästan 

ses som en form av handelsvara. Detta innebär i sin tur att det är vanligt förekommande att 

företag lagrar information om sina kunder, information som sedan riskeras att bli åtkomlig för 

utomstående parter. Detta skapar många gånger en känsla av otrygghet bland konsumenter på 
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nätet, vilket resulterar i en barriär mot konsumtion via E-handeln (Sanjoy & Ghose, 2004). 

Vidare ses denna insamling av kunddata som ytterligare ett bekymmer eftersom den många 

gånger inkräktar på kundernas personliga integritet (Culnan, Armstrong, 1999). 

 

Enligt resultatet från enkätundersökningen tenderar den yngre målgruppen att känna sig trygga 

vid utlämnandet av persondata i samband med klädköp vid nätet. Vilket kan förklaras genom 

att de, till skillnad från den äldre generationen, har erfarenhet och kunskap om hur man 

orienterar sig genom köpprocessen på nätet och därför inte upplever att handel via Internet är 

lika riskfyllt som den äldre generationen tenderar att göra (Sanjoy & Ghose, 2004) 

 

Som nämnt i vår teoretiska referensram visar studien av Spiekermann et al, (2001) att 

skyddandet av den personliga integriteten är ett högt värderat begär hos konsumenter på 

Internet. Resultatet från vår enkätundersökning visar att detta stämmer, men främst hos den 

äldre målgruppen. Detta visas genom att resultatet från den äldre generationen gav en 

samstämmig bild av kravet på trygghetskänsla i samband med klädköp online. Här uttrycker 

hela 43,8% av respondent-gruppen att de känner sig mycket otrygga inför att lämna ut sina 

personuppgifter i samband med klädköp på nätet. Ytterligare 19% av de äldre respondenterna 

känner sig otrygga. Vidare illustrerar medelvärdet i tabell 4:2 ett värde på 2,05, vilket visar att 

den äldre gruppen generellt är mer otrygga med att lämna ut sina personuppgifter i samband 

med klädköp online. Från enkätundersökningens resultat framgår det alltså att majoriteten av 

de äldre individerna värderar sekretess högt. Den otryggheten som de äldre konsumenterna 

tenderar att uppleva antas grunda sig i att Internet som introducerades först under 90-talet 

(Fredholm, 2002) fortfarande är främmande för många av dem, vilket då kan visa sig genom 

brist på tillit och engagemang. 

  

5.4 Kundservice 
  

Resultatet från vår undersökning gällande var våra två grupper föredrar att inhandla sina kläder 

presenteras i tabell 4:6. Det framkommer att majoriteten, 46,1%, av vår yngre målgrupp 

föredrar att inhandla sina kläder genom E-handeln. En minoritet om 15,7% föredrar den 

traditionella handeln framför E-handel medan 38,2% föredrar en kombination av de båda. 

Svaret från den äldre målgruppen i vår undersökning visar att en övervägande del, 70,5%, av 

60 åringar och äldre föredrar fysisk butik. Endast 1,9% av vår äldre målgrupp föredrar att handla 

kläder genom E-handeln medan 27,6% föredrar båda inköpssätten. För att fastställa om det sker 

en ökning av E-handel bland äldre krävs upprepade mättillfällen, men vi blev aningen överraska 

att resultatet visade hur 27,6% av den äldre målgruppen faktiskt föredrar E-handel vid köp av 

kläder. 

  

För att vidare undersöka resultatet från tabell 4:6, valde vi att undersöka hur målgrupperna 

värderar kundservice vid klädköp, resultatet från frågan syns i tabell 4:9. En övervägande andel 

av de yngre respondenterna, 64,7% svarade att de ej skulle saknar köpupplevelse som erbjuds 

i fysisk butik vid köp genom näthandeln. Detta talar för att yngre konsumenter inte verkar se 

just köpupplevelsen som något avgörande vid val av inköpssätt. Ser man till de äldre 

respondenterna tyder resultatet på något helt annat, då 75,7% påstår sig sakna den personliga 

service som erbjuds i en fysisk klädbutik vid köp genom E-handel. Vårt resultat gällande saknad 

av personlig service och dess effekt på äldre konsumenter stöds av teorin från Liu, Burns och 

House (2013). De kom i sin studie fram till att god kundservice och butiksbiträden som assistera 

och vägleder konsumenter i deras köp, utgör en viktig del av den upplevelse som konsumenter 

får när de handlar i fysiska butiker. Studien visade även att konsumenter upplever att det är en 

underhållande aktivitet att genomföra köp i fysik butik. (ibid). Det är möjligt att skillnaderna 
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mellan äldre och yngre konsumenter grundar sig ibland annat att äldre individer fortfarande ser 

köp i fysiska butiker som en underhållande aktivitet, medan yngre generationer tenderar att 

värderar andra faktorer än personlig service högre. Ur ett traditionellt perspektiv kan 

kundservice på Internet upplevas som opersonligt eller till och med obefintligt. Mertens och 

Schumann (1996) kom i sina studier fram till att många konsumenter värderar andra människors 

åsikter innan genomförandet av köpet. Vår undersökning visar att de äldre konsumenterna 

värderar personlig service vid klädköp högt. Det faktum visar sig också i hur de äldre 

konsumenterna föredrar att genomföra sina klädköp i fysisk butik och säger sig sakna personlig 

service om de skulle genomföra ett klädköp via E-handeln. 

  

Personlig service och kundupplevelser är områden där näthandeln inte kan konkurrera ut den 

fysiska handeln.  Studier av Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi (2006) förklarar varför fokus 

för fysiska butiker idag ligger på TCE, total customer experience, då det nya sättet att skapa 

värde för kunden är genom kundupplevelser. På grund av digitaliseringens framfart inom 

detaljhandeln har fokus för TCE höjts. Även om just denna forskning gjordes 2006 anser vi att 

den än idag är mycket relevant. För att säkra de fysiska butikernas framtida överlevnad krävs 

en kraftansträngning gällande framhävandet av fördelarna som fysisk handel faktiskt har. Vi 

ser att äldre konsumenter, som är vana vid traditionell handel, lägger en mer betydande vikt i 

TCE än vad yngre konsumenter gör. Som tidigare nämnt är generationen ”baby boomers” en 

väldigt köpvillig grupp människor och om de dessutom värderar köpupplevelsen högt, vilket 

resultatet från enkätstudien illustrerar i tabell 4:9, är det på just TCE som de fysiska 

klädbutikerna bör fokusera på i framtiden. Detta för att öka sina chanser till att klara sig igenom 

det pågående skiftet inom handeln. 

  

Det faktum att en relativt stor andel ur båda våra undersökta målgrupper föredrar både 

traditionell handel och fysisk handel anser vi skulle kunna grunda sig i att man ser fördelarna 

med att kombinera de båda inköpssätten. Många konsumenter kan idag välja att samla 

information om en produkts taktila egenskaper i fysiska butiker men genomföra köpet genom 

E-handeln (Watchravesringkan & Shim, 2003). Detta är ett något mer ”avancerat” sätt att 

införskaffa sig kläder eftersom att det krävs mer ansträngning och tid innan köpet genomförs. 

Denna kombination av inköpssätt styrker det skift som sägs ske i detaljhandelslandskapet 

(PostNord 2018).  

  

5.5 Användarvänlighet 
  

Tidigare forskning har visat att äldre människor kan uppleva en rädsla kring Internet som enligt 

Gregor & Newell grundar sig i en avsaknad av digital kunskap som krävs för att navigera sig i 

E-handeln (Gregor & Newell, 2001). Den upplevda rädslan kan leda till att äldre konsumenter 

helt avstår från att delta i digitala aktiviteter som till exempel näthandeln, vilket innebär att de 

hamnar efter i den tekniska utvecklingen (Lenhart, 2000). Även om ovan nämnd forskning är 

aningen gammal, anser vi fortfarande att den är relevant då vår uppfattning om äldre människors 

tekniska förmågor är att den fortfarande är relativt låg i jämförelse med yngre generationer. 

Forskning tillsammans med vår egen föreställning och erfarenhet om den äldre generationens 

digitala kunskap, motiverade oss i valet att genomföra enkätundersökningen i pappersform för 

de äldre respondenterna. Även om det med all säkerhet finns många ur den äldre målgruppen 

som korrekt kunnat fylla i webbenkäten, upplevde vi att majoriteten generellt uppfattade 

Internet som aningen komplicerat och främmande. 

Resultatet från enkätstudien i tabell 4:10 visar att 100% av respondenterna mellan åldrarna 20-

30 år inte upplever några tekniska svårigheter i samband med att genomföra ett klädköp online. 
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Det bevisar att den yngre generationen är betydligt mer uppdaterade på hur köpprocesser på 

Internet ser ut och att de inte upplever sig sakna den digitala kunskap som krävs för att 

genomföra ett köp på webben. Tryggheten som visar sig bland de yngre respondenterna grundar 

sig högst troligt i att dem är uppväxta med digitaliseringen och har fått ta del av den och allt 

den innebär i ett tidigt stadie i livet. 

Att få göra sig bekant med digitaliseringen i tidig ålder är något som vår målgrupp 60 år eller 

äldre inte fått göra. Detta visar sig även i resultatet då hela 60 % av vår äldre urvalsgrupp 

upplever att det är tekniska svårt att genomföra ett köp via näthandeln. Det är alltså endast 40 

% av den äldre generationen som upplever att de besitter den tekniska kunskap som krävs för 

att genomföra ett klädköp via Internet. De äldre konsumenterna, som inom vetenskapen för 

konsumentbeteende även kallas babyboomers, har under sin livstid motiverats av en önskan om 

att äga sitt eget liv och sina egna tankar. De har även haft en betydelsefull roll inom 

utvecklingen av modern kultur, vilket har gjort dem till en köpstark åldersgrupp (Evans, Foxall 

& Jamal, 2008). Att en majoritet av de äldre konsumenterna ur undersökningen tycker att det 

är tekniskt svårt att genomföra ett köp över nätet kan bli problematiskt i en värld där allt mer 

digitaliseras. Det kan på sikt komma att isolera en stor och köpvillig konsumentgrupp (Evans, 

Foxall & Jamal, 2008). Äldre människor har ofta ytterligare svårigheter i samband med nedsatt 

syn, sämre kognitiva funktioner samt problem med motorik och rörlighet (Gregor & Newell, 

2001). Vilket kan göra det svårt att till exempel navigera sig igenom ett köp eller att läsa finstilta 

texter. Det är därför viktigt att webbsidans kvalité och design är användarvänlig för att samtliga 

åldrar enkelt ska kunna fullborda köpprocessen online (Liang and Lai, 2000). Även Shergill & 

Chen belyser värdet av hög kvalité på hemsidans webbdesign. De beskriver även hur 

kombinationen av webbdesign, kundservice, trygghet och respekterad integritet är de mest 

attraktiva faktorerna för att influera kundupplevelsen vid näthandel (Shergill & Chen, 2005). 

Således är det tydligt att kvalité på webbdesignen är viktig vid kundens val av inköpssätt, vilket 

innebär att E-handelsföretagen bör fokusera på att göra det så enkelt som möjligt för att de äldre 

kunderna även ska kunna genomföra köp via deras hemsida (Liang and Lai, 2000). 
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6. Slutsats 

  

I uppsatsens avslutande kapitel ges en sammanfattning av studiens resultat i relation till 

frågeställningar samt tidigare forskning. Därefter kommer studiens begränsningar belysas och 

avslutningsvis diskuteras förslag på hur ämnet vidare kan utvecklas ur forskningssynpunkt. 

  
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida konsumenters ålder påverkar deras attityd 

och benägenhet att köpa kläder online respektive i fysisk butik. Detta analyserades genom en 

kombination av en litteraturöversikt och en enkätundersökning med respondenter tillhörande 

två olika generationer. Frågorna i enkätundersökningen behandlade områden som 

konsumentattityd samt i vilken utsträckning barriärer som trygghet, kundservice och 

användarvänlighet påverkar de två åldersgruppernas benägenhet att delta i E-handeln. 

  

Resultatet visar ett signifikant samband mellan konsumenters ålder och deras attityd mot och 

benägenhet att delta i E-handeln. En av våra två frågeställningar rör huruvida äldre konsumenter 

har en mer negativ attityd mot klädkonsumtion via E-handel. Vår undersökning bekräftar att 

vår äldre målgrupp generellt har en mer negativ attityd mot E-handeln jämfört med vår yngre 

målgrupp. Resultatet från enkätstudien stödjer därför vad forskare tidigare har konstaterat, alltså 

att det finns en positiv relation mellan konsumenters attityd mot Internet-handel och deras 

benägenhet att handla via Internet. (Goldsmith & Goldsmith, 2002; Jarvenpaa & Tractinsky, 

1999; Watchravesringkan & Shim, 2003). Resultatet visar att den äldre generationen i större 

utsträckning upplever en avsaknad av personlig service vid genomförandet av klädköp online 

därtill hör även en brist på teknisk kunskap och upplevda svårigheter under den digitala 

köpprocessen. 

  

Vår andra frågeställning ämnade undersöka skillnader mellan våra två gruppers syn på 

faktorerna service, trygghet och användarvänlighet används stapeldiagram. Dessa diagram 

åskådliggör att det finns spridningar inom de två undersökta generationernas svar i frågor 

gällande service och trygghet, även fast det går att utläsa karaktärsdanande tendenser. Resultatet 

illustrerar att den yngre generationen generellt känner sig tryggare med Internet-handel samt att 

de inte i samma utsträckning som äldre upplever en saknad av kundservice. När det gäller 

användarvänligheten är skillnaderna mellan våra åldersgrupper betydligt större. Resultatet visar 

att 100% av de yngre respondenterna inte upplever det som tekniskt svårt att genomföra ett 

klädköp på nätet, men hela 60% av den äldre generationen upplever digitala svårigheter. För att 

reducera effekterna som denna barriär har mot äldre konsumenter benägenhet att konsumera 

kläder online kan företag enligt studier jobba med att öka kvalitén på deras webbdesign för att 

kunna förenkla köpprocessen för att på så sätt locka fler äldre konsumenter. Det är extra viktigt 

för företag med webbplatser där användarna uppmanas lämna sina personuppgifter att anstränga 

sig för att tillhandahålla tydlig information om hur dessa hanteras av företaget. Denna 

information bör även förekomma med en tydlig läsbarhet eftersom det emellertid kan förbättra 

användarvänligheten och kundupplevelsen. Dessutom kan företag som främst bedriver en 

fysisk butiksverksamhet med fördel använda Internet i kombination med den fysiska butiken 

för att på så sätt nå ut till fler kunder och därmed öka sina marknadsandelar. 

  

6.1 Förslag till vidare forskning 

  
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida konsumenters ålder påverkar deras attityd 

och benägenhet att köpa kläder online respektive i fysisk butik. Vidare forskning skulle kunna 

grunda sig på det faktum att många äldre människor generellt kan uppfattas som negativt 

inställda till Internet och på grund av detta tar dem avstånd från digitaliseringen. I en värld där 
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allt mer fortsätter att digitaliseras kan det uppstå problem om äldre generationer isoleras på 

grund av rädsla för teknik. Problemet kan liknas vid ett “moment 22” där äldre människor på 

grund av rädslan tar avstånd från Internet och lösningen till problemet är att de äldre bör bekanta 

sig med Internet för att på så vis överkomma rädslan. Vidare fortsätter problemet kring att äldre 

kan bli isolerade från digitaliseringen eftersom att yngre generationer underskattar deras 

tekniska förmågor. Därför skulle ett förslag på vidare forskning vara att undersöka hur man får 

äldre generationer att engagera sig mer i teknik och digitalisering för att på så sätt minska det 

gap som råder mellan äldre och yngre generationer gällande digitaliseringen. 

  

Det kan även vara intressant att göra en fördjupning på de tre barriärer som undersöktes i vår 

studie och hur man kan arbeta för att överkomma de. Ett mer specificerat förslag skulle vara att 

utföra mer djupgående intervjuer där konsumenter i olika åldrar får möjligheten att beskriva hur 

de upplever trygghet, kundservice och användarvänlighet för att på så vis få en djupare 

förståelse i hur man ska arbeta för att förminska dem. Det framgick från vår enkätundersökning 

att hela 60% av de äldre konsumenterna upplever tekniska svårigheter i samband med klädköp 

online. Förslag på vidare forskning gällande det skulle vara att undersöka hur webbdesign kan 

utvecklas för att skapa en lättare köpprocess för äldre online. 
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Bilaga 1: Pilotundersökning enkät 

  

Kön? 

1.     Man 

2.     Kvinna 

3.     Annat 

Kommentar: Tar bort alternativ “3. Annat” 

  

Ålder? 

 20-30 

60< 

Kommentar: Ändra frågan till öppna svarsalternativ där respondenterna själva får fylla i  

 

Boendeort? 

1.     Storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö) 

2.     Mindre stad 

3.     Landsbygd 

4.     Utomlands 

Kommentar: Ingen 

  

Daglig sysselsättning? 

1.     Student 

2.     Arbetande 

3.     Pensionär 

4.     Sjukskriven 

5.     Övrigt: 

 

Kommentar: Ingen 

  

Utbildningsnivå: 

1.     Grundskola 

2.     Gymnasieutbildning 

3.     Yrkesutbildning 
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4.     Högskole-/Universitetsutbildning 

 

Kommentar: Oväsentlig fråga 

 

Hur ofta konsumeras kläder? 

1.     Kläder införskaffas ENDAST vid “akut” behov 

2.     Mer än en gång på tre månader 

3.     Cirka en gång i månaden 

4.     Fler än en gång i månaden 

5.     Minst en gång i veckan 

Kommentar: Formulera om svarsalternativen och specifisera frågan 

 

Viktigaste faktorn vid köp? 

1.     Pris 

2.     Kvalitet 

3.     Utseende 

4.     Varumärke 

 Kommentar: Oväsentlig fråga 

 

Tillämpar du ”prisjämförelse” (ex. jämför priser på olika sidor innan köp) vid klädköp genom E-

handeln?  

1.     Aldrig 

2.     Sällan 

3.     Neutralt 

4.     Ofta 

5.     Alltid 

 Kommentar: färre svarsalternativ 

  

Använder du det digitala verktyget “Storleksguide”? 

1.     Aldrig 

2.     Sällan 

3.     Neutral 

4.     Ofta 
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5.     Alltid 

 Kommentar: Oväsentlig fråga 

 

  

Är Miljö & Klimat viktiga faktorer för dig vid klädköp? 

1.     Inte alls viktigt 

2.     Lite viktigt 

3.     Neutral 

4.     Viktigt 

5.     Jätteviktigt 

Kommentar: Oväsentlig fråga 

  

Läser du på Materialspecifikation och tvättråd? 

1.     Alltid 

2.     Sällan 

3.     Neutral 

4.     Ofta 

5.     Alltid 

Kommentar: Oväsentlig fråga 

 

Beskriv din attityd mot E-handel? 

1.  Negativ 

2.  Ganska dålig 

3.  Neutral 

4.  Relativt bra 

5.  Positiv 

Kommentar: Ställ frågan tidigare i formuläret och omformulera svarsalternativen 

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 
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Lägg till följande frågor:  

 Var föredrar du att inhandla dina kläder? 
 Hur ofta inhandlar du kläder online? 

 Hur ofta inhandlar du kläder i fysisk butik? 

 Hur ofta handlar du kläder online respektive i fysisk butik? 

 Värdera din generella attityd mot klädköp via E-handel genom att fylla i den ruta som 

stämmer överens med din åsikt. 

 Jag känner mig trygg med att genomföra klädköp via E-handel? (ex. att varan kommer fram i 

tid, att varan stämmer överens med dina förväntningar) 

 Jag tycker att det känns tryggt att lämna ut mina personuppgifter till företag i samband med 

klädköp? 

 Saknar du köpupplevelsen (ex. personlig service) som erbjuds i fysisk butik när du köper 

kläder via E-handeln? 

 Upplever du att det är svårt (tekniskt) att genomföra ett klädköp online? 
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Bilaga 2 Enkät 
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Bilaga 3: svar från enkätundersökning (20-30 år) 
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Bilaga 4: svar från enkätundersökning (60+ år) 



49 (53) 
 



50 (53) 
 



51 (53) 
 



52 (53) 
 



53 (53) 
 

 

 

 


