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Abstract 
The fashion industry has experienced a dramatic change over the last few years, where              
e-commerce takes over more and more. The future forecast for physical stores looks             
relatively gloomy and are expected not to remain in the near future. This is due to the                 
so-called retail death, which means that e-commerce is taking an increasing place in             
consumer choice of trade channel. This fact indicates in the reduced number of purchases in               
physical stores which results in an uncertain future for the offline channel. 

The purpose of this study was to investigate in which channel, online or offline,              
today's consumers choose to buy their clothes and what aspects that can affect the choice. The                
paper has been conducted using a survey together with an overall literature study. The result               
clarifies that it was very even between online and offline channels, but according to this               
study, consumers still prefer to shop their clothes via offline channels. Based on our study, it                
can also be argued that factors that may affect a consumer in the choice of purchasing                
channel include security, supply, service, time, location, social environment and the level of             
convenience. The result can hopefully be a tool for businesses, traders, retailers and other              
stakeholders.   

Based on the study results, we advise companies that they should prioritize            
segmentation of their customers in order to direct their business properly. Companies that can              
do business online and offline hold an advantage since consumers nowadays tend to switch              
between different channels. Offline channels should place great emphasis on the location and             
focus on supply and service. Online channels should take into account the factors of              
convenience, time, supply and safety. This can be achieved by offering generous terms of              
return, good product descriptions and offering a wide range of products. 
 
The language of the studie is Swedish. 
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Sammanfattning 
Modebranschen har under de senaste åren genomgått en dramatisk förändring där e-handeln            
tar över allt mer och mer. Framtidsprognosen för fysiska butiker ser relativt dyster ut och               
inom en snar framtid förväntas dessa inte finnas kvar. Detta är tack vare den så kallade                
butiksdöden vilken innebär att e-handeln tar en allt större plats i konsumenternas val av              
handelskanal. Detta faktum indikerar i minskade antal köp i fysiska butiker vilket resulterar i              
en osäker framtid för de fysiska butikerna.  

Syftet med denna studie var att undersöka vid vilken kanal, online eller offline,             
dagens konsumenter väljer att handla sina kläder samt vilka aspekter som kan påverka valet.              
Undersökningen har genomförts med hjälp av en enkät tillsammans med en övergripande            
litteraturstudie. Resultatet klargör att det var väldigt jämnt mellan kanalerna online och            
offline men enligt denna studie föredrar konsumenter att handla sina kläder via            
offlinekanaler. Utifrån vår studie kan även tydas att faktorer som kan påverka en konsument i               
valet av köpkanal bland annat är säkerhet, utbud, service, tid, plats, social miljö samt graden               
av bekvämlighet. Resultatet kan förhoppningsvis vara ett hjälpmedel för företag, handlare,           
detaljhandlare och andra intressenter. 

Utifrån studiens resultat kan vi ge råd till företag att de bör prioritera segmentering av               
sina kunder för att rikta sin verksamhet rätt. Företag som kan driva verksamhet både online               
och offline innehar en fördel då konsumenter idag tenderar att växla mellan olika kanaler.              
Offlinekanaler bör lägga stor vikt vid placering av butiken, fokusera på utbudet och servicen.              
Onlinekanaler bör ta vara på faktorerna av bekvämlighet, tid, utbud och säkerhet. Detta kan              
genomföras genom att erbjuda generösa returvillkor, bra produktbeskrivningar och erbjuda          
ett stort utbud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Konsumenter, e-handel, fysisk butik, detaljhandel, konsumentbeteende, kanalval  
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1. Inledning 
Studiens inledande kapitel kommer att introducera ämnet för läsaren. Utifrån att presentera            
bakgrund och problemdiskussion för vårt ämne, kommer studien vidare att leda in på             
problemformulering samt de forskningsfrågor vi valt ut för att kunna besvara uppsatsens            
syfte. Kapitlet behandlar därefter relevanta nyckelbegrepp och de avgränsningar vi valt att            
göra.  
 
Under de senaste årtiondena har detaljhandeln genomgått en drastisk förändring och gått från             
att ha varit en fysisk värld till en mer digital värld, där allt fler konsumenter väljer att handla                  
online (Prasad & Aryasri 2009). Varor och tjänster klickas i allt högre utsträckning hem via               
diverse onlinekanaler och enligt många beror detta på att e-handeln idag anses vara en smidig               
och enkel shoppingmetod (Rådmark 2009). Under 2017 framfördes det att e-handeln i            
Sverige omsätter 67 miljarder kronor, en tillväxt på 16 % mot föregående år och att vi ännu                 
bara befinner oss i början av e-handelns kraftiga framfart (Postnord 2017). Under 2016             
omsatte den fysiska detaljhandeln 655 miljarder kronor, en tillväxt på 2 % från föregående år.  
Under 2017 angav två av tre svenska konsumenter att de i genomsnitt köper någonting varje               
månad över internet, det vanligaste att klicka hem online är varor som tillhör modesegmentet              
(Postnord 2017).  

Samtidigt som fysiska butikskedjor allt mer ofta kompletterar med e-handel,          
kompletterar e-handlare ofta med att addera fysisk handel. Detta sker till följd av att              
konsumenter tenderar att röra sig mer fritt mellan digitala och fysiska plattformar för att få               
det bästa av två världar i köpprocessen (Wallström et al. 2017). För företag ökar därför vikten                
av att förstå kundens olika steg i köpprocessen samt vad det är som påverkar dem i valet av                  
att handla online eller offline (Hernández et al. 2011). Genom att undersöka dagens             
klädkonsumenters köpbeslutsprocess och analysera vilka faktorer som ligger till grund för           
valet av handelskanal, kommer företag kunna skapa en överblick gällande faktorer att            
prioritera för att behålla sina kunder. Denna studie syftar därmed att ta reda på varför               
konsumenter idag föredrar att handla online eller offline. Genom att studera konsumenternas            
köpprocesser kan en vägledning för företag skapas kring hur de kan resursfördela för att              
behålla sin marknadsposition och sina konsumenter. Detta är av hög vikt eftersom            
konsumenternas köpprocess förändras i takt med att vårt samhälle förändras och           
digitaliseringen växer sig allt större (Postnord 2017).  

 1.1 Problematisering 
Under de senaste åren följer allt fler fysiska butiker den negativa trenden av att läggas ner och                 
är ett fenomen som kommit att kallas för butiksdöden. Begreppet har gjort sig känt inom               
handelsbranschen under de senaste åren och avser den kris och förändring av detaljhandeln             
som under 2010-talet inneburit att allt fler och fler fysiska butiker läggs ner, mycket på grund                
av den ökande e-handeln (Forne 2017). Svensk Handels VD Karin Johansson uttalar sig i en               
intervju i Dagens Industri att det förutspås en minskning av 22.000 jobb inom detaljhandeln              
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och att antalet fysiska butiker kommer minska från 46,800 stycken till 41,000 inom tio år               
(Dagens Handel 2017).  

Under 2017 fastställdes att den fysiska klädhandeln backade med 2,6 % (Grönlund            
2018). Förändringen i samhället medför en förändring i konsumenternas beteende och           
köpmönster. Fredrik Bergström, analyschef på WSP, har granskat konsumenters livsstilar och           
förändringar kring dessa. Det visar sig att verksamheten i 50 svenska städer har förändrats              
över tid genom att fler handelsbutiker stänger ner och istället ersätts av kaféer och              
restauranger. Bergström uttalar sig till SvD Näringsliv och säger att det är en dramatisk              
förändring som kommer att hålla i sig mycket på grund av den yngre generationens              
köpbeteende och den utmanande e-handeln som tar över mer och mer (Bränström 2018).             
E-handeln idag växer sig allt starkare och internet blir en allt större och viktigare              
försäljningskanal. Tillgången till internet i svenska hem ökar och enligt en undersökning som             
Statistiska Centralbyrån gjorde så visade det sig att fler än 8 av 10 svenskar har tillgång till                 
internet i hemmet. År 2015 låg användningen av internet som en handelskanal för att beställa               
hem olika varor och tjänster på 29 % i åldrarna mellan 16-64 år (Wildenstam, Gezelius &                
Uggla 2016). 

Som nämnt ovan går detaljhandeln just nu igenom en förändring där tekniken ständigt             
utvecklas, utbudet ökas med allt fler konkurrenter som genom internationalisering befinner           
sig i världens alla hörn. Att söka information och jämföra olika produkter, märken och              
företag är idag enklare än någonsin för dagens konsumenter. Alla dessa faktorer bidrar till              
förändring av konsumenternas köpbeteende (Wallström, Ek Styvén, Engström &         
Salehi-Sangari 2017). Framförallt utmanas den traditionella köpprocessen inom offlinehandel         
tack vare internets framfart, vilket leder till en utökning av handelskanaler online (Piercy             
2012). Teknik idag är inte ett lika stort hinder för konsumenter då kunskapen och vanan av att                 
hantera teknik ökar (Postnord 2016). Detta gör digitalisering idag till en nödvändighet för             
företag, vilket kan bidra till en förbättrad kundrelation, som i sin tur kan leda till en ökad                 
kundlojalitet (Molla & Heeks 2007). 

Detaljhandelsföretag måste omvärdera den metod som tillämpas för att interagera med           
sina kunder. Det finns för- och nackdelar med samtliga handelskanaler och precis som att              
majoriteten av de traditionella detaljhandlarna adderar handel via onlinekanaler, etablerar          
grundade e-handelsföretag allt oftare offline-distribution och handel genom offlinekanaler         
(Piercy 2012). Det faktum att många fysiska modebutiker idag kompletterar med e-handel,            
samtidigt som e-handelsföretag idag ofta kompletterar genom att öppna fysiska butiker. Det            
tyder på att de fysiska butikerna fortfarande är betydelsefulla för företagen, trots de negativa              
siffrorna (Wallström et al. 2017). För att ta vara på de fördelar som fysiska butiker besitter                
gentemot onlinehandel måste företag kartlägga vad deras kunder uppskattar med att besöka            
den fysiska butiken (Liu, Burns & Hou 2013). 

Köpprocessen (figur 1) som beskrivs nedan är en etablerad modell inom           
konsumentbeteende och ligger till grund för hur konsumenter väljer att handla (Engel et al.,              
1995; Gezelius & Wildenstam, 2013; Comegys et al. 2006). Konsumenterna besitter idag            
makten inom detaljhandeln och tenderar att i allt större utsträckning förflytta sig mellan             
diverse kanaler under köpprocessens olika steg (Wallström et al. 2017). Det finns en mängd              
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olika faktorer som påverkar konsumenternas attityd gällande olika kanaler. Det kan som            
exempel vara upplevd risk, flöde, omgivning med mera där funktioner och känslor kan styra              
valet av kanal (Lim et. al., 2004; Akroush & Al-Debei, 2015; Kumar & Kashyap, 2018;               
Söderlund & Rosengren, 2006; Tandon, Kiran & Sah 2017). Genom att företag har en              
förståelse över konsumenternas tankar inom samtliga steg i köpprocessen kan          
kommunikationsarbetet förenklas av både varumärket och tjänsten förenklas (Dahlén &          
Lange 2009). För att skapa konkurrensfördelar måste därför företagen beakta konsumenternas           
motivation och grunden till användningen av en specifik kanal (Lee & Wu 2017). På grund               
av den beskrivna situationen bör företag se över vilka medel som ska prioriteras för att kunna                
bemöta dagens konkurrens och utmaning gällande de två kanalerna; online och offline. 

1.2 Definitioner 

1.2.1 E-handel 
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) hävdar att e-handel, näthandel eller distanshandel är            
en titel som tillförs när en slutkonsument inhandlar en vara, tjänst eller information på nätet.               
Handel online syftar till inköp av produkter genom webb-baserade sidor. Det är en             
online-version av en fysisk butik där konsumenten samtliga aktiviteter och funktioner           
(sökning, utvärdering samt köp) tar plats i cyberspace, det vill säga i en virtuell verklighet               
(Yoo & Donthu 2001). Denna typ av handel kommer i studien att benämnas som online.  

1.2.2 Fysisk handel 
Enligt Haridasan & Fernando (2018) kan fysisk handel ses som en fysisk plats där personer               
ges möjlighet att interagera med andra personer samt att kunna röra vid produkter och              
butikens miljö. Denna typ av handel kommer i studien att benämnas som offline.  

1.2.3 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende enligt Kotler et. al (2016) syftar på hur, när och varför en individ, grupp               
eller organisation har för avsikt när det kommer till att välja de produkter eller tjänster som                
uppfyller deras önskemål och behov. 

1.2.4 Klädkonsument 
Definitionen av en konsument kommer i denna uppsats definieras enligt konsumentköplagen           
(SFS 1990:932) ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför             
näringsverksamhet”. Klädkonsumenten för denna uppsats syftar vi till att konsumtionen skett           
av kläder. I denna uppsats kommer klädkonsument att benämnas som konsument.  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vid vilken kanal, online eller offline, samtidens              
konsumenter väljer att handla sina kläder samt vilka aspekter som kan påverka valet. En              
bieffekt av studiens resultat kommer förhoppningsvis att kunna bidra med en generell insyn i              
klädkonsumenters beteende och ge en överblick i vad företag kan prioritera för att kunna              
behålla sina konsumenter och uppfylla deras behov.  

1.4 Frågeställningar  
- Vilken kanal föredrar dagens klädkonsumenter att handla via, online eller offline?  
- Vilka faktorer kan påverka en klädkonsuments kanalval vid klädköp?  

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen har som fokus konsumenters val av köpkanal i klädhandeln i Sverige.Temat är             
relevant med tanke på butiksdöden inom klädhandeln och har en tydlig koppling till Textile              
Management. 
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2. Litteraturöversikt  
Litteraturöversikten kommer att ta upp relevanta områden som kan påverka en konsuments 
val av kanal.  

2.1 Konsumentbeteende 
Avsnittet nedan kommer redogöra för konsumenters olika beteenden samt vad som driver 
dessa beteenden. Avsnittet kommer att diskutera situationsvariabler, word-of-mouth, 
hedoniskt eller utilitaristiskt motiv samt webrooming och showrooming.  

2.1.1 Situationsvariabler  
Konsumenters beteende drivs till stor del av så kallade situationsvariabler. Chocarro et al.,             
(2013) grupperar variablerna likt Belk (1975) och förklarar dem enligt nedan;  
  

1. Fysisk omgivning - distans till butik, trängsel, väderförhållanden, shoppingmiljö  
2. Tid - tid på dygn, veckodag, inköpstid, produkttillgänglighet, stress. 
3. Social miljö - närvaro av andra personer vid beslut och chansen för social interaktion 
4. Tidigare relaterade tillstånd - tillfälliga fysiska eller mentala tillstånd, sinnesstämning 
5. Motiv - mentala aspekter av uppgiften, motivet med handlingen.  

 
Situationsvariabler är faktorer som är specifika för en viss tidpunkt och en specifik plats och               
har inget med personliga egenskaper eller stimulans av andra alternativ att göra (Chocarro,             
Cortiñas & Villanueva, 2013). Det kan dock vara svårt att skilja på situationsvariablerna och              
konsumentens personliga egenskaper eftersom själva atmosfären kan tillhöra        
situationsvariablerna men att uppfattningen samtidigt kan bero på humöret och sinneslaget           
hos konsumenten (Bäckström & Johansson, 2006). Variablerna kan i sin tur påverka            
konsumentens beteende, till exempel gällande informationssökning och priskänslighet.        
Påverkan kan få en konsument att tveka inför ett visst kanalval (Chocarro et al., 2013).  

2.1.2 Word- of- mouth 
Begreppet Word-of-mouth (WOM) bygger på att en konsument kommunicerar med andra           
konsumenter och sprider budskap om företaget, produkten eller servicen (Solomon, Bamossy,           
Askegaard & Hogg 2006: Baines & Fill, 2014). Budskapet kan vara både positivt och              
negativt och innebär att en konsument rekommenderar eller avråder en annan konsument att             
till exempel besöka en butik eller att inhandla en produkt. Positiv word-of-mouth innebär att              
en konsument uppmuntrar en annan konsument till att utföra en handling/aktivitet. Det är             
främst de lojala kunderna, som har en positiv inställning till företaget, som vill sprida ordet               
vidare till andra konsumenter. Negativt word-of-mouth innebär motsatsen, att en konsument           
avråder en annan konsument att handla en produkt eller exempelvis besöka ett visst             
varumärke (Solomon et al 2006: Baines & Fill, 2014: Cheema & Kaikati, 2010). Det kan               
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uppstå en osäkerhet i köpsituationer som i många fall hanteras genom att rådgöra med andra               
personer, ta del av deras åsikter och värderingar. Detta eftersom individer i allmänhet             
tenderar att ha en hög tillit till sin omgivning (Güthe, Levati & Ploner, 2008). Detta är något                 
som Lee & Cranage (2011) styrker genom att konsumenter har en högre tilltro till              
omgivningens åsikter och rekommendationer i jämförelse med när företaget sprider reklam           
eller marknadsför (Halepete & Park, 2006). Även Söderlund & Rosengren pekar på aspekten             
av att vi människor i allmänhet tenderar att lita på nära i vår omgivning som vi har förtroende                  
för, vilket kan kopplas till word-of-mouth. Studier kring detta menar att word of mouth bidrar               
till en mer positiv inställning gentemot företaget i fråga och ger en högre köpintention              
(Söderlund & Rosengren, 2006). Ett nytt fenomen gällande att lyssna på sin omgivning är så               
kallade influencers. En influencer beskrivs som en individ som har en fallenhet att kunna              
påverka andra individers attityder och beteende vilket kan kopplas till begreppet           
word-of-mouth (Li, Lin & Lai 2010). 

2.1.3 Hedoniskt eller utilitaristiskt motiv 
En stor faktor som påverkar konsumentens val av kanal är det bakomliggande motivet och              
värdet av ett köp. Köpet kan vara av hedoniskt eller utilitaristiskt motiv vilket beror på               
konsumentens motivation och konsumtionsläge (Haridasan & Fernando 2018).  

Hedoniska motiv syftar till att bringa nöje, ledighet och njutning. Vid hedonistiska            
köpprocesser eftersträvas en upplevelse i den fysiska butiken (Haridasan & Fernando 2018;            
Higgins, 2006). Detta instämmer Lee & Overby (2004) med och säger att motivet främst              
uppkommer genom nöjet av shoppingupplevelsen än av att utföra shopping som en rutin och              
ett krav.  

Utilitaristiska motiv i sin tur syftar till målrelaterade köp med så stor nyttofunktion             
som möjligt som ger funktionella och praktiska fördelar (Haridasan & Fernando 2018).            
Babin, Darden & Griffin (1994) anser att det utilitaristiska värdet främst riktar sig till ett               
rationellt, effektivt och målinriktat beteende vilket kan appliceras när köpet är av planerad             
karaktär. Konsumenter söker i större utsträckning efter hedoniska attribut när de handlar i             
fysiska klädbutiker, medan attribut som bekvämlighet och säkerhet är mer prioriterade när            
konsumenter handlar online (Haridasan & Fernando 2018). Haridasan & Fernando (2018)           
förklarar att det hedoniska motivet är mer subjektivt och personligt än det utilitaristiska. 

2.1.4 Webrooming och showrooming 
Två relativt nya företeelser av shoppingmönster är webrooming och showrooming som är ett             
resultat av konsumenters föränderliga köpbeteende och internets framfart (Nesar & Bin Sabir,            
2016). Begreppen innebär att research av en vara sker genom en kanal, men själva köpet av                
varan genomförs via en annan kanal. Webrooming syftar till att konsumenten söker            
information om en vara via onlinekanaler för att sedan besöka en fysisk butik och handla               
varan där. I kontrast benämns begreppet showrooming, vilket syftar till att konsumenten            
genomför sin research i fysisk butik, för att sedan beställa varan online (Verhoef, Kannan &               
Inman, 2015; Nesar & Bin Sabir, 2016). Kundens slutgiltiga val av handelskanal bestäms             
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utifrån kanalens relevans mot målet med shoppingen och huruvida den motsvarar kundens            
begär. Dessa företeelser påverkar handeln, där framförallt personalen som jobbar i de fysiska             
butikerna i fall av showrooming “förlorar” sina kunder till onlinekanaler trots att de lagt ner               
möda på införsäljning (Rapp, Baker, Bachrach, Ogilvie & Beitelspacher, 2015).  

2.2 Köpprocess 
Nedan kommer studien förklara begreppet köpprocess samt diskutera två kategorier av           
köpprocesser; rationell- och icke rationell köpprocess.  
 
En köpprocess beskriver de olika faser och aktiviteter som ingår i ett köp; alltså före, under                
och efter själva köpet. Dessa ligger till grund för hur konsumenter väljer att handla (Gezelius               
& Wildenstam, 2013). Genom att inneha en förståelse över konsumenternas tankar inom            
samtliga steg i köpprocessen kan kommunikationsarbetet av både varumärket och tjänsten           
förenklas (Dahlén & Lange 2009). För handel via digitala kanaler, onlinehandel, kan man             
baserat på Kotler och Kellers modell (2006), dela in processen i tre stadier;             
informationssökning, köp och efterköp som alla påverkar konsumenten och den totala           
uppfattningen av köpet (Croome et. al. 2010). Denna sortens informationssökning präglas till            
större del av kvalitéten av information, hemsidans design, användarvänlighet av hemsidan           
samt produktens faktiska egenskaper. Själva köpet innehåller variabler som säkerhet,          
betalningsalternativ, integritet och transaktionsförmåga. Efter köpet spelar leverans och         
kundservice stora roller i hur nöjd kunden blir (Croome et. al. 2010).  

2.2.1 Rationell köpprocess 
Den rationella köpprocessen är en modell som beskriver olika steg av ett köp generellt.              
Modellen är utvecklad av Engel, Blackwell & Miniard (1995) som förklarar att processen             
beskriver konsumenternas situation och agerande gällande ett köp. Betydelsen av varje steg            
kan variera beroende på vilken sorts köp det handlar om och därmed kan processen även               
variera i tid (Gezelius & Wildenstam, 2013). Köpprocessen beskrivs nedan i fem steg:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 1. Illustrerad köpbeslutsprocess som är utarbetad av författarna.  
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Behovsidentifikation är processens första steg där kunden identifierar ett behov som           
behöver tillfredsställas. Behovet delas in i två kategorier; informativa samt transformativa           
köpmotiv. Informativa köpmotiv uppkommer genom att konsumenten upplever ett behov av           
att ta sig från ett nuvarande tillstånd. Transformativa köpmotiv uppkommer då konsumenten            
känner ett behov av att ta sig till ett önskat tillstånd (Hernant & Boström 2010).  

När ett behov uppstått och identifierats påbörjas en informationssökning för att kunna            
tillfredsställa behovet (Gezelius & Wildenstam, 2013). 

Steg tre innebär att alternativen övervägs gällande vilken produkt som är mest            
lämplig till det behov konsumenten har (Hernant & Boström, 2010).  

Steg fyra innebär att konsumenten genomför själva köpet. Det är en av de enklaste              
stegen i köpprocessen då alternativen är utvärderade och ett beslut tagits (Dahlén & Lange,              
2003; Kotler et al., 2008).  

När köpet är genomfört är konsumentens nästa steg att utvärdera sitt köp vilket             
indikerar på om konsumenten är nöjd och ifall köpet kommer att upprepas (Hernant &              
Boström, 2010; Kotler et al., 2008).  

2.2.2 Icke rationell köpprocess 
Den icke rationella köpprocessen handlar om beteende och grad av engagemang hos            
konsumenten. Enligt Hardesty och Bearden (2009) är köpbeteende en del av det mänskliga             
beteendet och innefattar de beslut som en konsument tar i sin konsumtion. Engagemang kan              
vara varaktigt och tillfälligt beroende av situation samt personliga aspekter. Har konsumenten            
högt engagemang har personen också större benägenhet att genomföra en          
informationssökning och utöka sin faktabas om ämnet eller produkten. Mathisson och           
Scholin (1994) säger att processen kan delas in i fem faktorer som påverkar en köpsituation               
och dessa förklaras nedan;  

Den första faktorn, produktens betydelse för konsumenten förklarar hur intresserad          
konsumenten är av en produkt och ett köp (Kotler, Armstrong & Parment, 2016). Det har               
genom forskning fastställts två typer av kontinuerligt intresse; varaktigt och          
situationsanpassat. Varaktigt ser till konsumentens intresse över lång tid till ett märke eller en              
produktkategori och personliga faktorer spelar roll. I kontrast till detta beteende är det             
situationsanpassade intresset vilket är relativt temporärt eller baseras på kontexten (Kardes,           
Cronley & Cline, 2010). 

Nästa faktor är synligt kännetecken. Kännetecken av en produkt kan variera mellan            
olika aspekter; estetik, funktionalitet, kvalitét etcetera (Creusen, 2010). Fokusering på en           
aspekt bör inte utesluta andra, men att inneha kunskap om vilka värden som ens målkund               
främst värderar är av nytta för företaget. Dessa värden kan skilja sig från individ till individ                
och påverkas även av faktorer som demografi (Henry 2002, Holt 1998, Williams 2002, se              
Creusen, 2010).  

Njutningsvärdet av en shoppingupplevelse beaktar nöjet och de upplevelser som          
konsumenten känner i samband med köpprocessen (Childers et al., 2001). Njutningsvärdet           
syftar till det känslomässiga värdet av själva upplevelsen och innefattar variabler som känslan             
av glädje och nöje (Sherry, 1990, se Lee C. & Wu J. J. 2017). Hedoniska värden kan erhållas                  
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i shoppingprocessen även om ett köp inte genomförs. Till exempel kan aktiviteter som             
fönstershopping, att samtala med personal, prova varor eller helt enkelt leta efter fynd göra att               
njutningsvärde ökar (Markin et al., 1976, se Lee C. & Wu J. J. 2017).  

Riskfaktor/uppfattad risk innebär att olika alternativ utvärderas i hjärnan utifrån de           
möjliga resultat och sannolikheter som finns, för att sedan välja det alternativ med lägst              
uppfattad risk (Kahneman & Tversky, 1979; Besanko et al., 2010). Risk är subjektivt och              
kopplat till individen (Arrow, 1971). Riskuppfattningen ökar genom att distansen mellan           
handelsplatsen och den faktiska produkten är större online än offline, dessutom blir tidsgapet             
mellan inköpet till mottagande av produkten också en utmaning. Produktbeskrivning av en            
produkt blir i onlinelandskapet ytterst nödvändigt och många onlinehandlare adderar en           
möjlighet till virtuell uppvisning av produkten (Oghazi P. et al., 2018; Haradisan &             
Fernando, 2018).  

2.3 Kanalval 
I kommande avsnitt kommer de olika kanalerna, online och offline, introduceras på ett             
djupare plan för att ge läsaren en större insikt av de olika kanalerna.  

2.3.1 Online  
Att konsumera online syftar till att handla produkter via webb-baserade sidor (Yoo &             
Donthu 2001). “Snabbare, smartare och personligare” är tre starka nyckelord för en lyckad             
e-handel. Konsumenterna besitter idag all makt inom handeln vilket ökar vikten av att             
företag lär känna dem för att kunna agera proaktivt och veta vad ens konsumenter önskar               
från företaget (Postnord, 2017). För att skapa en lyckad e-handel krävs det att e-handeln är               
utformad i syfte av att locka kunderna att handla online istället för att gå till en fysisk butik.                  
Onlinekanalen måste vara effektiv och smidig för konsumenterna, eftersom de idag kan            
bestämma när de själva vill handla (Johnson & Jönson, 2016). Viktiga attribut för             
onlinekonsumenter är variation, valuta för pengarna och leveransmöjligheter. De främsta          
fördelarna med handel online sägs vara bekvämlighet, tid och plats. Med detta menas att              
konsumenten i lugn och ro, vart konsumenten än befinner sig kan lägga en order eller               
jämföra varor på nätet. Konsumenten behöver alltså inte tänka på distansen till en fysisk              
butik eller ta hänsyn till en butiks öppettider då köpet kan ske när som helst på dygnet. Detta                  
är alltså faktorer som ökar sannolikheten av ett onlineköp (Haridasan & Fernando 2018;             
Chocarro et al., 2013; Frankel 2007).  

Onlinekanalens förmåga att kunna erbjuda ett brett urval av produkter, lägre           
kostnader, enklare prisjämförelse etcetera ökar också bekvämlighetsfaktorn (Haridasan &         
Fernando 2018). Oplanerade köp via onlinekanaler ökar med variabler som valmöjligheter,           
pris, rabatter och att konsumenten utför handlingen ifred (Koufaris, 2002, se Lee C. & Wu J.                
J. 2017). Även Frankel (2007) framhäver prisaspekten och säger att det idag är vanligt att               
hitta varor till lägre priser online än offline. Enligt Zhuang, Popkowski Leszczyc och Lin              
(2018) kan produkter av liknande sort och kvalitét hittas till olika priser både online och               
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offline. Det sägs att det största prisintervallet finns online, trots att det är lättare att jämföra                
priser online än offline. 

Avsaknaden av den sociala interaktionen och trängseln som kan uppstå vid shopping            
offline medför att konsumenter som inte uppskattar detta är mer benägna att föredra             
onlinehandel (Haridasan & Fernando 2018; Chocarro et al. 2013). När den sociala            
funktionaliteten saknas läggs fokus på andra delar. Till exempel påverkas attityden till            
onlinehandel och den tekniska funktionaliteten (interaktivitet, flöde och navigering)         
konsumentens upplevelse och ökar lojaliteten gentemot företaget (Haridasan & Fernando          
2018). Vidare har webbsidans upplevda användbarhet och funktionalitet en positiv inverkan           
på konsumenternas tillfredsställelse (Tandon et. al., 2017; Kumar & Kashyap 2018).           
Forskning indikerar även om att upplevelsen av hemsidor, det vill säga hemsidans image och              
förtroendet för sidan, direkt påverkar konsumentens attityd av onlinehandel (Akroush &           
Al-Debei 2015). Funktioner som personliga anpassningar, sökning via sökord och tydlig           
översikt av kanalen förstärker konsumenternas känsla av frihet vid produktval (Haridasan &            
Fernando 2018).  

En intressant frågeställning gällande köp online är kopplingen till kön. Enligt Davis            
et. al (2017) beskrivs det att användning av internet spelar roll till viss del och förklarar att                 
det är vanligare hos kvinnor att känna en oro att beställa online än hos män. Likaså känner                 
kvinnor en högre upplevd risk av att beställa varor online än män. Män sägs ha en generellt                 
mer positiv attityd till annonsering via webb än kvinnor. Att få en rekommendation av en vän                
förbättrar attityden till onlinehandel, minskar den upplevda risken och oron för själva köpet.             
Detta intygar även Bourlakis, Papagiannidis och Fox (2008) som påstår att kvinnor är mer              
missnöjda med att inhandla varor online än män. Påverkande faktorer till detta kan vara att               
kvinnor är mer skeptiska till att handla online på grund av den uteblivna kontakten med               
säljaren och atmosfären. Det påstås även att män betraktar onlinehandeln som ett mer             
bekvämt sätt att handla på och har ett större förtroende för kanalen. Detta sägs dock emot av                 
annan forskning som menar att kvinnor är de främsta online-shopparna eller att det inte finns               
någon skillnad mellan kön gällande e-handel. Det hela kan tyda på att könsbaserade trender              
förändras över tid (Davis et al. 2017).  

2.3.1.1 Risker med onlineköp 
Det forskas kring faktorer gällande människors uppfattning av att handla online där en känsla              
av otrygghet är en flitigt omnämnd aspekt. Enligt forskning kring känslan av osäkerhet sägs              
det att onlineköp inger mer osäkerhet än offlineköp hos konsumenter. Detta främst eftersom             
det innebär en förändring i det traditionella köpbeteendent (Lim et. al. 2004). Typ av produkt,               
funktionalitet och transaktionsprocess påverkar konsumenternas uppfattade risk med köpet         
och förtroende för sidan och har betydande inverkan för valet av kanal (Zhang 2008). De               
främsta riskerna som en konsument upplever vid köp online nämns nedan (Lim 2003;             
Forsythe & Shi 2003; Crespo et al. 2009): 

Den finansiella risken, även kallat ekonomisk risk är den risk som handlar om den              
möjliga förlust som en konsument riskerar att göra vid ett köp, till exempel om produkten               
måste repareras (Lim 2003). Det kan också bero på konsumentens osäkerhet gällande            
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användandet av kreditkort online, då det kan kännas osäkert att ange kredituppgifter i             
samband med transaktion (Forsythe & Shi 2003).  

Social risk innebär att konsumenten oroas över hur andra individer kommer att            
uppfatta dess köpbeteende samt att produkten som inhandlas kan medföra en möjlig förlust             
av status (Chang & Tseng 2011; Crespo et al. 2009).  

Produktrisken är det största orosmomentet vid onlineköp och innebär att produkten           
eventuellt inte uppfyller de krav och förväntningar som konsumenten har byggt upp på grund              
av den uteblivna fysiska produktkontakten (Aghekyan-Simonian, Forsythe, Suk Kwon &          
Chattaraman 2012). Produktrisk handlar även om att produkten möjligen bara fungerar under            
en tillfällig period eller att den inte fungerar korrekt (Lim 2003).  

Den psykologiska risken handlar om den stress som en konsument kan uppleva och             
bli lidande av på grund av sitt köpbeteende. Stress är en vanlig psykologisk faktor och kan                
uppkomma när en konsument ofta känner en frustration för att köpet inte blev som önskat               
(Lim 2003).  

Bekvämlighet och tid kan också innebära risker för en del konsumenter. En faktor är              
transporttid och eventuell försening vid onlineköp, som kan vara svårt att förutsäga. En annan              
faktor är tidsförlusten som konsumenten kan känna på grund av felaktiga köpbeslut eller             
svårigheter under köpprocessen (Forsythe & Shi 2003).  

Osäkerhet kan innebära att konsumenter upplever en risk då de inte är säkra på att               
sidan de vill köpa produkten ifrån är tillförlitlig, vilket gör att de blir osäkra på om                
verksamheten existerar överhuvudtaget (Lim 2003).  

Sekretessrisken betyder att konsumenter kan känna en oro eller risk när det kommer             
till att mista kontrollen över sina personuppgifter som man oftast lämnar när man ska              
genomföra ett köp över internet, samt att deras kundinformation ska bli ofrivilligt utlämnad             
(Forsythe & Shi, 2003; Lim 2003).  

2.3.1.2 Förtroende vid onlineköp  
För att minska vidden av dessa riskfaktorer och för att e-handeln ska nå framgång är det                
viktigt att konsumenten känner ett så stort förtroende som möjligt till företaget och             
onlinekanalen. Tan och Sutherland (2004) har studerat hur förtroende kan relatera till            
e-handeln och vad det är som gör att det går så bra för e-handeln idag. De har studerat                  
förtroende ur tre aspekter: 

Den första aspekten, institutionellt förtroende är något som skapas genom lagar och            
regler. Det inger ett förtroende hos konsumenten då konsumenten vet att e-handeln följer de              
lagar som landet har gällande konsumenträttigheter. Det innefattar även aspekten av           
tekniksäkerhet som till exempel kan vara olika säkerhetstjänster vid betalning av ett köp             
(Cheung & Lee 2006).  

Den andra aspekten, interpersonellt förtroende innebär att förtroende är något som           
formas utifrån konsumentens personliga värderingar. Till exempel kan konsumenten uppfatta          
en e-handlare som pålitlig om de erbjuder ett klädmärke med god kvalitét eller ett märke som                
konsumenten värderar högt (Tan & Sutherland 2004).  
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Dispositionsförtroende är den sista aspekten som Tan & Sutherland (2004) förklarar.           
Denna aspekt grundar sig i ett psykologiskt tankesätt som innebär att förtroendet gentemot             
e-handlare skapas genom en tredje part. Den tredje parten kan till exempel vara en nära vän                
som rekommenderar märket till konsumenten. Eftersom konsumenten litar på sin vän           
upplever hen att sidan är pålitlig även den.  

2.3.2 Offline 
Att handla offline innebär att handla analogt vid en fysisk plats (Haridasan & Fernando              
2018). Trots butiksdöden som nämns av Forne (2017) har undersökningar gjorts av bland             
andra Liu, Burns och Hou (2013) som visar att konsumenter fortfarande föredrar att besöka              
och handla i fysiska butiker.  

Författarna hävdar att det är på grund av att konsumenterna kan få känna, höra, titta               
och lukta på produkterna, vilket inte är möjligt vid handel online. Detta styrks även av               
Haridasan och Fernando (2018) som säger att konsumentens förmåga att validera en produkt             
mer utförligt ökar vid offlinehandel (Haridasan & Fernando 2018). Även Liu, Batra och             
Wang (2017) hävdar att vidröring av en produkt kan ge människor ett mer detaljerat intryck               
av produkten eftersom personen då kan uppleva produktens materiella attribut som           
exempelvis textur, vikt, temperatur, hårdhet etcetera. Denna typ av produktkontakt sägs både            
kunna underlätta en konsuments beslutsfattande samt öka sannolikheten för ett köp då det             
ökar informationsunderlaget för konsumenten. Detta är av extra betydelse för konsumenter           
som visar ett större behov av att kunna känna på produkten (Liu W. et al. 2017). Liu, Burns                  
och Hou (2013) förklarar vidare att det kan vara svårt för en onlinekanal att göra en produkt                 
rättvisa när det kommer till de funktionella och estetiska aspekterna. Faktorn av att kunna              
känna på en produkt fysiskt i jämförelse med att inte kunna göra det, kan öka               
produktbedömningen samt konsumenters förtroende för produktens kvalitét vilket kan leda          
till en ökad vilja att köpa produkten samt att göra impulsköp.  

Faktorer som säkerhet, upplevelse och kundservice är viktiga faktorer för          
konsumenterna och är faktorer som kan vara svåra att säkerställa online. Att handla i en               
fysisk butik inger en ökad känsla av säkerhet när det kommer till produktkvalitet,             
kreditsäkerhet och leverans enligt Liu, Burns och Hou (2013). Att konsumenten får sin vara              
direkt i handen efter utfört köp är även det en stor fördel för offlinekanaler (Haridasan &                
Fernando 2018). Upplevelsen vid offlinehandel är av hög betydelse eftersom det av många             
människor anses vara en underhållande aktivitet (Liu, Burns & Hou 2013; Haridasan &             
Fernando 2018). Haridasan och Fernando (2018) adderar även att shoppingupplevelsen ska           
vara en njutning och inte en rutinmässig handling som måste slutföras. Butikens            
miljöanpassningar som design, layout, belysning, musik, renlighet, doft och personal          
påverkar konsumentens shoppingbeteende. Även butikens skyltfönster är en viktig del för           
offlinehandel eftersom dessa stimulerar till köp och framförallt oplanerade köp. Likaså bilder            
och skärmar i butiken.  

Shopping anses som tidigare nämnt vara en underhållande aktivitet (Liu, Burns och            
Hou 2013; Haridasan & Fernando 2018). Den underhållande aktiviteten kan bestå av olika             
element som exempelvis den personliga servicen som kan hjälpa en konsument gällande            
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köpbeslut (Liu, Burns & Hou 2013). Denna sociala interaktion med personal, övriga            
konsumenter med flera sägs enligt Liu, Burns och Hou (2013) samt Haridasan och Fernando              
(2018) vara positiv och öka drivkraften för att handla offline. Interaktionen mellan            
konsument och försäljare ger en ökad möjlighet för att tillfredsställa konsumentens behov.            
Berglund och Boson (2010) instämmer och säger att en av de mest effektiva metoderna för att                
erbjuda kunden värde i samband med shopping är servicen. Det ger försäljaren möjlighet att              
ställa följdfrågor och därmed ta reda på så mycket som möjligt om kundens behov och               
därmed ha ökad möjlighet att kunna tillfredsställa det. På samma vis ges konsumenten             
möjlighet att interagera med försäljaren för att hitta det mest relevanta valet. Med andra ord               
är försäljaren och kontakten mellan kund och försäljare ett bra medel för att skapa ett gott                
intryck och öka köpintentionen hos konsumenten (Berglund & Boson 2010). 

2.3.2.1 Konkurrensmedelmixen   
Möjliga effekter av denna studie kan beröra företag och därför redogörs           
konkurrensmedelemixen som en relevant figur nedan. Konkurrensmedelmixen kan kopplas till          
konsumenters beteende och företag.   
 
Konkurrensmedelmixen (även kallad sexhörningen) går igenom kategorier av handel som          
företag kan använda sig av för att konkurrera med andra företag. För varje butik är det viktigt                 
att anpassa och utforma sin konkurrensmedelmix på ett sätt som lockar just deras kunder. De               
sex kategorierna är läge, pris, mänsklig kompetens, service, sortiment och kommunikation           
och dessa kommer att definieras nedan (Hernant & Boström 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Illustration av konkurrensmedelsmixen (Hernant & Boström 2010). 
 
Första faktorn är butikens läge, som förklarar vilken geografisk plats butikslokalen ligger på. 
Det är viktigt att placera sin butik där det finns en efterfrågan så att butiken kan gå plus och                   
gå runt (Hernant & Boström 2010). Läget är en otroligt viktig tillgång för butiken ur en                
konkurrenssynpunkt, där det är viktigt att man som företag placerar sin butik utifrån vart sina               
konsmenter befinner sig (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008). Omkringliggande faktorer           
till läget är också viktigt att ta hänsyn till, exempelvis parkeringsplatser och toaletter vilket              
påverkar konsumenten (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008; Hernant & Boström 2010). 
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Den andra aspekten är pris, vilket är en viktig aspekt i konkurrensmedelsmixen.            
Hernant & Boström (2010) förklarar att det är viktigt att företag sätter “rätt” pris på sitt                
sortiment eftersom butiken måste kunna gå runt, vara lönsam och kunna konkurrera med den              
lokala marknaden. Andersson, Feldt & Pihlsgård (2008) förklarar betydelsen av att ta hänsyn             
till tre olika aspekter när en butik sätter pris på sina varor. Dessa tre är; att priset beror på                   
butikens kostnader, kundens vilja att betala samt konkurrenternas priser. Det är idag extra             
viktigt som företag att ha i åtanke att internet tar över allt mer och mer, vilket gör att det blir                    
enklare för konsuemnter att jämföra priser både online och offline, något som påverkar             
prissättningen (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008). 

Mänsklig kompetens består till största del av butikschefen och de anställda i butiken.             
Alla butiker vill uppnå en hög servicenivå och för att kunna uppnå det är det viktigt att ha de                   
rätta personerna så att butiken kan leva upp till sitt mål. Personalen i butiken har en stor del                  
av hur konsumenterna upplever butikens utformning och butikens image (Hernant & Boström            
2010). Det är viktigt att företagets interna värderingar, synsätt och normer stämmer överens             
med varumärket eftersom det bekräftar kundens förväntningar och skapar en trovärdighet för            
konsumenterna (Thurow & Nilsson 2004).  

Hernant & Boström (2010) förklarar att service är allting som butiken erbjuder sin             
kund utöver företagets produkter och/eller tjänster. Detta kan vara den personliga servicen            
eller servicetjänster. Den personliga servicen består av kundbemötandet, där företag kan           
använda sig av olika metoder för att möta butikens kunders behov och önskningar. Alla              
konsumenter har olika behov och det är viktigt som säljare att vara lyhörd och tolka varje                
konsuments behov (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008). Exempel på servicetjänster är            
öppettider och bytesrätt (Hernant & Boström 2010).  

Ett sortiment består av de produkter som butiken har att erbjuda konsumenten och ska              
täcka konsumenternas behov och önskemål. Sortimentet är det som ska leda till en hög              
lönsamhet så att butikens överlevnad säkerställs på lång sikt (Hernant & Boström 2010).             
Andersson, Feldt och Pihlsgård (2002) beskriver vikten av att företag lär känna sina             
konsumenter och att sortimentet anpassas efter deras önskemål. Sortimentets sammansättning          
bidrar till ett skapande av en “bild” av självaste butiken i konsumenternas ögon vilket är               
butikens image (Hernant & Boström 2010).  

Den sista faktorn, kommunikation, kan förenklat beskrivas hur butiken når ut till sin             
kund eller hur butiken kommunicerar för att kunna öka sin lönsamhet (Ekberg 2008). Alla de               
aktiviteter som vidtas för att kommunicera butiken är i syfte av att uppmärksamma kunderna              
om att butiken finns och vilka erbjudanden de erbjuder. Det är viktigt att butiken              
kommunicerar med sin kund både i butiken och utanför butiken. Kommunikation i butik kan              
exempelvis vara hur varorna exponeras, personlig försäljning, skyltning, information etcetera.          
Kommunikation utanför butiken kan spridas exempelvis genom reklam, promotion och          
kundklubbar (Hernant & Boström 2010). 
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3. Tillvägagångssätt 
I denna del kommer läsaren att få ta del av den data vi anser relevant för att kunna besvara                   
våra frågeställningar och uppfylla vår studies syfte. Vi kommer att redogöra hur vi kommer              
att gå till väga för att samla in information, hur den vidare kommer att analyseras samt vilka                 
för-, och nackdelar det finns med våra val för att skapa en så djupgående studie som möjligt.  

3.1 Litteraturgenomgång 
Vid studie, oavsett form, finns två faktorer som är av extra tyngd; reliabilitet och validitet.               
För att vår reliabilitet (hur vi mäter) och validitet (vad vi mäter) ska vara höga och göra att                  
vår studie anses tillförlitlig har vi kritiskt granskat våra noggrant utvalda källor och             
respondenter (Bryman & Bell 2015). Genom noggrann genomförd litteratursökning kunde vi           
ta del av tidigare forskning till vårt ämnesområde, vilket gav en stadig grund för uppsatsen.               
Vi har valt att använda vetenskapliga artiklar som är relevanta för vår studie. Utvalda artiklar               
rör samma ämnesområde som vårt, vilket ökar tillförlitligheten av studien. Vi har använt oss              
av databaser som EmeraldsInsight, Google Scholar, Science Direct samt DiVA-portal som vi            
anser vara tillförlitliga, lättanvända och finns att tillgå genom högskolans hemsida.           
Litteraturgenomgången har resulterat i den illustrerade analysmodellen (figur 3).  

3.2 Analysmodell 
Utifrån det insamlade materialet från studiens litteraturöversikt har en analysmodell tagits           
fram. Modellen har även format våra enkätfrågor och detta gör att studiens reliabilitet samt              
validitet förstärks. Analys av den primära datan som har samlats in kommer att analyseras              
enligt figur (3) nedan. Konsumentens beteende drivs och påverkas av olika variabler som             
sedan resulterar i ett val av kanal. Nedan beskrivs variablerna kortfattat med våra             
huvudsakliga källor för varje område. Områdena kommer att behandlas mer djupgående i vårt             
arbete.  

 
Figur 3. Illustrerad analysmodell som är utarbetad av författarna.  
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● Webrooming och showrooming innebär att research av en vara sker genom en kanal,             
men själva köpet av varan genomförs via en annan kanal (Verhoef, Kannan & Inman,              
2015; Nesar & Bin Sabir 2016). Företeelserna påverkar handeln (Rapp, Baker,           
Bachrach, Ogilvie & Beitelspacher 2015). 

● Risk och förtroende har inverkan på konsumenten. Enligt Lim et. al (2004) beskriver             
känslan av osäkerhet och säger att onlineköp inger mer osäkerhet än offlineköp hos             
konsumenter.  

● Situationsvariablerna är en del och består av den fysiska omgivningen gällande           
butiken, tid, social miljö, tidigare relaterade tillstånd samt motivet med handlingen           
(Chocarro et al., 2013).  

● Köpprocessen av Engel, Blackwell och Miniard (1995) är olika faser som en            
konsument går igenom vid ett köp och kan vara rationell eller icke rationell (Gezelius               
& Wildenstam 2013).  

● Begreppet word of mouth bygger på kommunikationen mellan konsumenter, där          
budskap om produkter, service och företag utbyts mellan personerna. Budskapen kan           
vara positiva eller negativa och påverkar den andra konsumenten på ett eller annat sätt              
(Solomon et al 2006: Baines & Fill, 2014; Cheema & Kaikati 2010).  

● Kanalerna online och offline innebär olika aspekter och påverkan av ett köp. Vid             
onlineköp syftar man till att man genomför köp via webb-baserade sidor. Vid offline             
innebär det att man genomför köp vid en fysisk plats (Frankel, 2007; Chocaro et al.,               
2013; Haridasan & Fernando 2018; Zhang 2008; Lim, 2003; Forsythe & Shi 2003;             
Crespo del Bosque & de los Salmones Sanchez 2009; Liu et al., 2013; Liu W. et al.,                 
2017, Yoo & Donthu 2001). 

● Motivet till handlingen är också en del av konsumentens val av kanal. Motiven kan              
vara av karaktärerna hedoniskt eller utilitaristiskt motiv (Haridasan & Fernando          
2018). 

● Enligt Davis et al., (2017) kan genus påverka användningen av internet och            
konsumtionsmönster (Davis et al., 2017). 

3.3 Forskningssynsätt 
I vetenskapliga studier utgår man från olika teoretiska synsätt - kvalitativ eller kvantitativ.  

En kvalitativ forskningsansats innebär ett mer tolkande synsätt där man försöker finna            
de beskrivningar, modeller och kategorier som bäst förklarar ett sammanhang eller ett            
fenomen i omvärlden. Man vill beskriva egenskaperna hos något - hur någonting är             
konstruerat och beskaffat (Eklund G., u.å). Denna metod har till syfte att återge icke-mätbara              
egenskaper och är fördelaktig när avsikten är att mäta åsikter, känslor eller liknande             
(McMillian & Weyers 2010). Denna typ av studie omfattar i regel bara ett fåtal personer, som                
man undersöker djupgående (McCracken 1988).  

Kvantitativ forskningsansats utgår i högre grad från forskarens perspektiv där denne i            
stor utsträckning försöker standardisera ett fenomen (Eklund G., u.å). Undersökningarna          
inom kvantitativa metoder tar hänsyn till mätningar, statistik och gäller i regel att undersöka              
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en större massa av personer men inte lika djupgående som vid kvalitativa metoder (Bryman              
& Bell, 2015; Alvehus, 2013; McMillian & Weyers 2010). Kvantitativ metod är vanligt             
förekommande när syftet är att undersöka frekvensen av ett fenomen, alltså hur vanligt             
förekommande ett beteeende är i ett visst sammanhang och har en innebörd av att återge               
mätbara egenskaper (Alvehus, 2013; McMillian & Weyers 2010). 

Valet av metod kan aldrig vara felaktig, enbart mer eller mindre lämplig (Silverman             
2013). Valet grundas därmed i den metod som vi anser kommer ge oss mest relevant fakta för                 
att kunna uppfylla studiens syfte och säkerställa reliabiliteten samt validiteten. 

3.4 Val av metod  
Val av metod grundar sig i att studera frekvensen av ett fenomen; hur ofta människor handlar                
online versus offline. Studien är huvudsakligen en kvantitativ undersökning för att skapa en             
mer generell överblick av konsumenternas köpbeteende som kan kopplas och analyseras i            
förhållande till vår teoretiska referensram (Eliasson 2010). Detta ger en bild av praktik och              
teori som tillsammans kan skapa ett samband (Lind 2014). Utifrån syfte, forskningsfrågor och             
tidigare studier i ämnet anser vi att en kvantitativ metod passar vår studie väl. Utifrån den                
kvantitativa ansatsen genomfördes enkäter, urval av respondenter och pilottest.  

3.4.1 Enkät 
Enkäter innebär en uppsättning frågor och påståenden som en respondent skall besvara och             
reagera på. Enkäter kan även kallas självadministrerande enkäter eftersom ingen intervjuare           
deltar utan respondenten fyller själv i svaren av formuläret, på papper eller via webb (Bryman               
& Bell 2015). Undersökningar med enkäter är en metod som används då man har till avsikt                
att undersöka ett större antal individer (Ejlertsson 2014). Dessa kan distribueras via post,             
e-post eller diverse digitala kanaler. Fördelar med enkäter är att de är billigt och lätt att nå ut                  
till många och dessutom påverkas inte respondenterna av en intervjuare vilket gör att det inte               
blir någon variation av svaren. Syftet med undersökningarna är ofta att undersöka            
omfattningen av olika fenomen bland respondenterna (Bryman & Bell 2015; Sveningsson,           
Lövheim & Bergqvist 2003). Nackdelar som kan förekomma med enkäter är begränsningen            
av att ställa komplexa frågor, följdfrågor, osäkerheten kring vem som faktiskt fyller i enkäten              
samt risken för låg svarsfrekvens (Bryman & Bell 2015).  

Att sända enkäter via webb-baserade kanaler blir mer och mer vanligt då det når ut till                
en bred massa och ökar chansen för högre deltagande (Eliasson 2010). Vid användning av              
enkäter finns även risk för låg svarsfrekvens. Detta har vi försökt att motverka dels genom att                
sända ut en stor mängd enkäter men också genom att ha ett tydligt syfte med enkäten som                 
förklarades för respondenten för att arbetet skulle kännas värdefullt. Det gavs en beskrivning             
av varför vi ville att just de ska svara på vår enkät. Genom att ange en ungefärlig tidsåtgång                  
för frågorna innan respondenten fyllde i enkäten samt att respondenten kan befinna sig vart              
som helst var förhoppningen att bidra till en ökad svarsfrekvens.  

Enkäterna sändes ut online för att nå ut till så många respondenter som möjligt.              
Eftersom de allra flesta idag har tillgång till internet ansåg vi det mest lämpligt. Enkäten               
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distribuerades via författarnas egna Facebook-konton. På Facebook kan man med enkelhet           
dela andra personers inlägg vilket gav en snöbollseffekt. Det innebar att våra valda             
respondenter delar vidare till deras närmsta, som i sin tur eventuellt delar vidare vilket ökar               
trovärdigheten i studien genom att ge oss fler respondenter och en större bredd. Vi bad våra                
vänner på Facebook att dela vår enkät, vilket gjorde att enkäten spreds vidare. Enkäten              
delades även på forumet Familjeliv.se för att nå ut till fler. I jämförelse med andra studier                
framkom det att enkäter var en lämplig metod för denna typ av forskningsfrågor samt passade               
vår tidsplan och budget.  

3.4.2 Utformning av enkätfrågor 
Genom att gå igenom vår litteratur försökte vi spegla innehållet av frågor för att täcka de                
områden som skulle studeras. Frågorna i enkäten var en blandning av öppna och stängda              
frågor och för varje fråga anpassades svarsalternativen med olika skalor (likertskala,           
nominalskala samt intervallskala) beroende på vad som ansågs bäst passande för respektive            
fråga (Bryman & Bell 2015). Öppna frågor ger respondenten möjlighet att uttrycka sig fritt i               
egna ord och stängda frågor ringar in de mest tänkbara svaren. Att ha en blandning av öppna                 
och stängda frågor gav möjlighet att på ett smidigt sätt sammanställa svaren till överskådliga              
resultat vilket vi anser höjer reliabiliteten. De fastställda svarsalternativen har noga granskats            
för att matcha tänkbara alternativ så väl som möjligt. Vi ansåg även att det var av värde att ta                   
med några frågor av öppen karaktär för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig i egna                
ord och fylla eventuella gap av tankar och åsikter som frågorna och alternativen inte tar upp.                
Enkätfrågorna formulerades efter analysmodellens variabler. 

3.4.3 Pilotstudie 
För att testa forskningsfrågorna, utfördes en pilotstudie med sju respondenter. Efter           
kommentarer från dessa, omarbetades frågorna för att förtydligas samt att den angivna            
tidsåtgången ökades för att matcha vad de flesta respondenterna angett. En fråga togs bort då               
den var liknande en annan och inte gav oss någon ny väsentlig information samt ytterligare               
svarsalternativ på två frågor adderades. Enligt respondenterna var enkäten tydlig och bra            
vilket gjorde att endast små förändringar genomfördes.  

3.4.4 Urval av respondenter 
I denna studie har snöbollsurval samt bekvämlighetsurval kombinerats. Bekvämlighetsurval         
innebär att respondenter som är nära till hands och lätta att nå ut till kontaktas. Urvalet är                 
lämpligt vid begränsad tid och ur kostnadssynpunkt. Snöbollsurval är innebär att de utvalda             
respondenterna når ut till andra personer som man sedan tar med i urvalet (Bryman & Bell                
2015). Genom dessa två urval nådde enkäten olika åldrar, kön och platser i Sverige vilket gav                
studien ett mer djupgående resultat (Bryman & Bell 2015). Resultatet av enkäterna kommer             
även att kunna knytas an till vår litteraturöversikt och tidigare forskning, vilket kommer att              
hjälpa oss att se vad det faktiskt är som driver en konsument att välja offline eller online.  
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3.5 Metodreflektion 
Valet av att sända ut enkäter ansåg vi vara lämplig med tanke på vår begränsade tidsram samt                 
att respondenterna är anonyma vilket gör att de vågar svara precis vad den tycker. Om vi                
hade valt intervjuer eller fokusgrupper hade det eventuellt kunnat kännas problematiskt för            
respondenterna att ta upp sina värderingar och vanor. Vissa av frågorna i enkäten var av               
öppen karaktär vilket gör att respondenten fritt kan svara utan att styras av förbestämda              
svarsalternativ, vilket kan öka trovärdigheten och pålitligheten av resultatet, men framförallt           
ge en mer djupgående insyn. Ett problem med de öppna frågorna är att det kan vara svårt för                  
respondenten att formulera sina tankar i textform, vilket kan medföra att de avstår från att               
svara (Ejlertsson 2005). På enkätens öppna frågor gavs väldigt blandade svar, vilket är något              
vi tagit i beaktning vid analysering. Detta försökte motverkas genom att på vissa öppna frågor               
markera dem som obligatoriska, vilket innebär att respondenten var tvungen att fylla i ett              
svar. Flertalet av svaren var långa och utförliga, vilket gav bra information om respondentens              
åsikter. En del svar markerades som “vet ej” eller ibland bara en punkt för att frågan skulle                 
markeras som besvarad. Detta kan till exempel bero på bristande engagemang hos            
respondenten eller förmågan att formulera sig i fritext.  

Det kan vara svårt att finna en rimlig nivå på enkäten, gällande antalet frågor och               
vilka frågor som är relevanta. Eftersom enkäten bestod av ganska många frågor (24 st) av               
stängd karaktär, vilket kan anses enklare och mindre tidskrävande för respondenten, ansåg vi             
att vi hamnade på en rimlig nivå av antal frågor. Vi tog tid på oss själva och på vår                   
pilotgrupp, där enkäten i genomsnitt tog cirka fem minuter att genomföra, vilket ansågs vara              
en okej tidsåtgång för att personer ska orka ta sig tiden att genomföra enkäten. 

En nackdel med användningen av enkäter är ifall respondenten inte förstår frågan eller             
anser den vara otydligt formulerad till exempel. Eftersom enkäten besvaras utan att någon             
intervjuare är på plats kan författarna inte närvara, hjälpa till samt ställa följdfrågor (Bryman              
& Bell 2015). Detta försökte vi parera genom att ge möjlighet till respondenten att lägga till                
kommentarer samt med de öppna frågorna där respondenten fick möjlighet att fylla i egna              
svar. Vi ansåg att vår spridning gällande bostadsort blev relativt god då det var ungefär lika                
många som bodde på varje bostadsalternativ. En brist som upptäckts var i samband med              
frågorna som innehöll svarsalternativet “annat”, där det inte fanns någon öppen fråga där             
respondenterna fick möjlighet att förklara vad de menade. Där kan alltså inte utläsas ett              
tydligt resultat vilket minskar tillförlitligheten i de frågorna. Vid upprepning av studien kunde             
detta möjligtvis förhindrats genom komplettering av intervjuer eller en ytterligare öppen           
fråga efter. För att öka generaliserbarheten i vår studie hade fler tillvägagångssätt kunnat             
användas, till exempel post, mejlutskick eller att dela ut enkäten på stan. Detta hade medfört               
att vi nått ut till fler respondenter och givit resultatet mer trovärdighet.  
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4. Resultat 
Avsnittet nedan kommer att redovisa resultatet från den insamlade primärdatan. Resultatet           
kommer att delas in i två delar; stängda frågor samt öppna frågor för att ge en tydligare                 
överblick. Det redovisade resultatet är det som analyseras i nästa kapitel, frågor från             
undersökningen finns att ta del av i den bifogade enkäten.  

4.1 Stängda frågor 
Av 216 respondenter var 172 st (79,6 %) kvinnor och 44 st (20,4 %) män (figur 4). Åldern på                   
respondenterna var enligt följande: 129 st (59,7 %) var 21-30 år, 27 st (12,5 %) var 31- 40 år,                   
20 st (9,3 %) var 51- 60 år, 17 st (7,9 %) var 41-50 år, 4 st (1,9 %) var 61-70 år och slutligen                        
3 st (1,4 %) var 70 år eller äldre (figur 5).  

 
 

Figur 4. Ange kön. Figur 5. Ange din ålder. 
 
Boendesituationen för de 216 respondenterna var relativt jämnt fördelad mellan          
storstadskommun, 83 respondenter (38,4 %), mindre stadskommun, 73 respondenter (33,8          
%), samt glesbefolkad kommun, 60 respondenter (27,8 %), (figur 6). Den huvudsakliga            
sysselsättningen bland respondenterna resulterade i två större huvudgrupper; 118 st arbetande           
(54,6 %) och 90 st studerande (41,7 %). En minoritet angav pensionär, arbetslös eller annat               
(figur 7).  

Figur 6. Bostadsort. Figur 7. Huvudsaklig syssla. 
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Gällande frågan om respondenterna anser sig själva vara modeintresserade svarade 106 st            
(49,1 %) att de instämmer, 94 st (43,5 %) att de instämmer delvis och 16 st (7,4 %) att de inte                     
instämmer alls (figur 8). 127 respondenter (58,8 %) instämde i att de tycker om att shoppa                
kläder, 71 st (32,9 %) instämde delvis och 18 st (8,3 %) instämde inte alls (figur 9).  

  
Figur 8. Modeintresserad. Figur 9. Shoppa kläder. 

 
Vid frågan hur ofta inhandlar du kläder via fysiska butiker angav 90 st (41,7 %) att det sker                  
någon gång varje månad, 52 st (24,1 %) att det sker “mer sällan”, 51 st (23,6 %) att det sker                    
varannan månad, 15 st (6,9 %) angav varannan vecka, 7 st (3,2 %) angav en gång i veckan                  
samt 1 st (0,5 %) angav flera gånger i veckan. Ingen av respondenterna angav att de handlar                 
varje dag (figur 10). På den motsvarande frågan hur ofta inhandlar du kläder via onlinesidor               
(hemsida/app) angav 79 st (36,7 %) “mer sällan”, 65 st (30,2 %) angav att det sker någon                 
gång varje månad, 47 st (21,9 %) angav att det sker varannan månad, 13 st (6 %) angav                  
varannan vecka, 7 st (3,3 %) angav en gång i veckan samt 4 st (1,9 %) angav flera gånger i                    
veckan. Även vid onlineköp var det ingen av respondenterna som angav att det skedde varje               
dag (figur 11). 

 
 

Figur 10. Fysiska butiker.   Figur 11. Onlinesidor. 
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Resultatet var jämnt fördelat gällande vilken kanal respondenterna föredrar. 114 st (52,8 %)             
föredrar att handla på offlinekanaler medan 102 st (47,2 %) föredrar onlinekanaler (figur 12).  
 
 
 

 

 
 
 

Figur 12. Handelskanaler. 
 

Vid frågan vad respondenterna tycker stämmer in på köpprocessen online, svarade 146 st att              
det är bekvämt, 166 st tycker inte att det är krångligt med tekniken, 121 st tycker att det är                   
enkelt att jämföra priser, 89 st anser att det känns delvis riskfyllt att handla online, 140 st                 
tycker att det är skönt att man slipper trängas med andra konsumenter i butik. Gällande               
påståendet när det kommer till att slippa stå i kö svarade 137 st att det är skönt att slippa det.                    
Produktbeskrivningen är något som 88 st instämmer helt att det underlättare köpet och 106 st               
svarande instämmer delvis. På motsvarande frågan vad respondenterna tycker stämmer in på            
köpprocessen offline, svarade 131 st att de vill känna på varan innan de genomför ett köp, 127                 
st vill prova varan innan de köper den, 121 st vill inte ha hjälp av en säljare, 159 st anser att                     
det är skönt att få med sig varan direkt efter genomfört köp, 112 st instämmer delvis att de                  
inte har tid att gå runt i butiker, 158 st instämmer inte att det är skönt att slippa använda                   
teknik för att handla samt 135 st instämmer delvis att det är enkelt att ta del av erbjudande.  
 
91 st (42,1 %) respondenter angav en fyra på en femgradig skala gällande hur trygga de                
känner sig i att handla online, där en etta (1) symboliserade att inte känna sig trygg alls och                  
en femma (5) symboliserade att konsumenten känner sig trygg. 86 st (39,8 %) angav en               
femma. Detta följdes av 26 st (12 %) som angav en trea, 8 st (3,7 %) som angav en tvåa samt                     
5 st (2,3 %) som angav en etta (figur 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Trygghet. 
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Vid frågan om vart det senaste klädköpet skedde så svarade 91 st (42,3 %) respondenter att                
de handlade online senast och 124 st (57,7 %) respondenter angav att de handlade offline               
(figur 14). 88 st (40,9 %) svarade att det senaste klädköpet var ett spontanköp, 65 st (30,2 %)                  
svarade att det var ett planerat köp av en “nytto-karaktär” och 62 st (28,8 %) angav att det                  
var ett planerat köp av “nöjes-karaktär” (figur 15).  

 
 

Figur 14. Senaste klädköp. Figur 15. Köpet var ett. 
 
Vad gäller hur respondenterna sökte information om de olika varorna svarade 86 st (40 %)               
respondenter att det skedde online och 20 st (9,3 %) sökte via offline. Dock svarade               
majoriteten, 109 st (50,7 %), att de inte sökte någon information (figur 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16. Informationsökning. 
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Gällande frågan om ditt senaste köp skedde online, vilka av följande alternativ gjorde att du               
valde just denna kanal så besvarade 119 respondenter frågan. De två kategorier med flest              
svarande var vana (använder alltid samma hemsida/app) där 40 st (33,6 %) svarade samt 28 st                
(23,5 %) svarande att det sker av någon annan anledning (figur 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 17. Inspiration online. 

 
Vid frågan om ditt senaste köp skedde offline och vad som gjorde att de inspirerades att                
handla via just den kanalen svarade 147 respondenter. De två kategorierna som stod ut är               
vana (besöker alltid samma butik) där 58 st (39,5 %) svarade samt 48 st (32,7 %) svarade att                  
det berodde på en annan anledning (figur 18). 
 

 
Figur 18. Inspiration offline. 
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4.2 Öppna frågor 
Vi har valt ut ett axplock av de öppna svar vi anser kunna klassas som typ-svar då liknande 
svar förekommer bland många respondenter.  

4.2.1 Motiveringar till föredraget kanalval - offline  
“Roligare att spendera en heldag på stan och kunna prova”  

Kvinna 21-30 år. Studerande, storstadskommun. 
 
 

“Jag tycker om att kunna känna på plagget.  
Tycker även om att se hur det sitter på innan jag tar ett beslut.” 

Kvinna, 21 - 30 år. Arbetande, storstadskommun. 
 
 

“Jag själv personligen tycker att det inte går att jämföra känslan att handla online vs offline. Kan 
vara så att jag oftast inte handla så mkt online. Oftast, när jag går till en butik och få en fantastiskt 
och genuint bemötande utav butiksbiträden så får jag en känsla utav att det är mer hemtrevligt och 

oftast blir det man mer såld när det sker via ”human-interaktion”, alltså win-win situation! I en värld 
där det mesta går mot online världen så värdesätter jag ”human-interaction” mer och mer. Like good 

old fashion way”  
Man, 21-30 år. Arbetande, glesbefolkad kommun.  

 
 

För att det är trevligare och att man kan prova kläderna direkt. Dock testar jag i butik ibland 
och köper på internet  

Kvinna upp till 20 år. Studerande, mindre stadskommun. 
 

4.2.2 Motiveringar till föredraget kanalval - online  
 

“Ingen säljpersonal och man kan handla vilken tid på dygnet som helst.  
Inte heller någon stress i provrum och långa köer till kassan.“ 

Kvinna, 21-30 år. Studerande, storstadskommun.  
 

“Öppettider och utbud är svårslaget online” 
Kvinna 21-30 år, arbetande. Mindre stadskommun.  

 
“Enklare, Smidigare, Bekvämt.” 

Man, 21-30 år. Arbetande, mindre stadskommun.  
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5. Analys 
Här följer en analys som svarar mot undersökningens syfte och två forskningsfrågor.            
Analysen, med stöd av primär- och sekundärdata från vetenskaplig litteratur, svarar mot den             
teoretiska modellen på sidan 20. 
 
I resultatet från vår insamlade primärdata, som bestod av 216 respondenter, var en majoritet              
kvinnor. Det största åldersspannet av våra respondenter var 21-30 år, oavsett kön. Detta kan              
bero på att vi känner flest i denna ålder och eftersom spridningen av vår enkät skett genom                 
sociala medier har vi nått ut till flest personer i denna ålderskategori. Boendesituationen för              
respondenterna var jämnt fördelad, vilket innebär att resultatet mer eller mindre kan            
appliceras på samtliga orter. Det skall dock finnas i åtanke att utbudet offline inte är               
detsamma i mindre befolkade kommuner som i storstäder, vilket kan påverka kanalvalet.            
Respondenternas huvudsakliga sysselsättning gav två större kategorier; arbetande samt         
studerande. Resterande är en minoritet av pensionärer, arbetslösa eller något annat. Detta gör             
att fokus kommer att ligga på den majoritet som angav att de arbetar eller studerar.               
Majoriteten av respondenterna angav även ett intresse för mode och shopping, detta kan             
kopplas till att de har ett kontinuerligt intresse (Kardes et al., 2010).  

Undersökningen visar ett resultat som kan appliceras på en ung kvinna i åldern 21-30,              
med intresse för kläder och shopping, som arbetar eller studerar och bor i storstadskommun,              
mindre stadskommun eller glesbefolkad kommun. Resultatet kan appliceras på övriga          
grupper också, men då med mindre säkerhet. 
 

5.1 Köpprocess: rationell eller icke rationell 
Resultatet gällande vart våra respondenter föredrar att handla sina kläder var väldigt jämnt             
men visade att respondenterna föredrar att handla i fysiska butiker. Det finns paralleller till              
Liu et., al. (2013) forskning som indikerar på att konsumenter fortfarande föredrar att handla i               
fysiska butiker, vilket alltså vår undersökning bekräftar. Svaret gällande vilken kanal           
respondenterna handlade vid senast resulterade i att offline valdes av flest respondenter även             
här. Gällande frågan om det fanns möjlighet att välja en annan kanal vid senaste köpet               
svarade en klar majoritet att det gjorde det. Här kan vi alltså utläsa att de flesta senaste köpen                  
sker offline, vilket även är den kanal som flest respondenter föredrar. Steg tre i köpprocessen               
innebär att man utvärderar sina alternativ som man har gällande den produkten man vill köpa               
(Hernant & Boström 2010) vilket visar att våra respondenter trots allt föredrar att handla i               
fysiska butiker även om det eventuellt finns bättre erbjudande online till exempel i form av               
bredare sortiment och bättre pris (Kumar & Kashyap, 2018; Haridasan & Fernando 2018; Lee              
C. & Wu J. J. 2017; Frankel 2007; Zhuang et al., 2018). Detta kan kopplas till                
konkurrensmedelmixens aspekter av pris och sortiment, då våra respondenter trots bättre           
sortiment och pris väljer att handla offline. Många respondenter som väljer att handla online              
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motiverar dock sitt kanalval med priset och sortimentet som största faktorer (Schmidt Thurow             
& Sköld Nilsson 2008; Hernant & Boström 2010). 

Det var fler respondenter som genomförde sitt senaste köp online än vad            
respondenterna anger sig att föredra, vilket kan ha att göra med utbudet i boendeorten eller               
möjligheten till val av kanal, där exempelvis tid kan påverka. Här kan            
konkurrensmedelmixens aspekt av butikens läge tas i beaktning och alltså visa att läget är              
väldigt viktigt för att ett köp ska bli av (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008; Hernant &                 
Boström 2010). Många respondenter anger att bekvämligheten med att slippa ta sig till en              
fysisk plats är positivt med att handla online. Trots att det i de allra flesta fall finns en                  
valmöjlighet av olika kanaler, väljer de flesta  alltså ändå offline.  

5.2 Motiv; hedoniskt eller utilitaristiskt 
Gällande frekvensen av hur ofta respondenten köper online eller offline verkar köpen offline             
ske mer frekvent än de som handlar online som verkar handla mer sällan. Haridasan och               
Fernando (2018) förklarar som tidigare nämnt att de kunder som handlar i fysiska butiker i               
större utsträckning söker efter hedoniska attribut medan de konsumenter som föredrar att            
handla online visar att bekvämlighet och säkerhet är mer prioriterade, vilket är mer ett              
utilitaristiskt motiv. Detta kan härledas till frekvensen av att offlineköp är högre och kan              
stödjas av våra respondenter enligt kommentarer likt nedan från de som har valt offline: 
 

“Roligare att spendera en heldag på stan och kunna prova”  
Kvinna 21-30 år. Studerande, storstadskommun. 

 
Uppdelningen i frågan “det senaste köpet var ett..” var relativt jämnt fördelad mellan             
planerat köp av nyttokaraktär, planerat köp av nöjeskaraktär samt spontanköp. Köp av            
nöjeskaraktär samt spontanköp kan kopplas till njutningsvärdet av en shoppingupplevelse,          
vilket innefattar känslan av glädje och nöje (Childers et al., 2001; Lee C. & Wu J. J. 2017).                  
Detta kan även kopplas till transformativa köpmotiv som är en del av behovsidentifikationen,             
situationsvariablerna och motivet med handlingen Hernant & Boström 2010; Chocarro et al.,            
2013; Belk 1975). Konsumenterna i vår undersökning söker både hedoniska och utilitariska            
attribut via båda kanalerna. Enligt Haridasan och Fernando (2018), Higgins (2006) samt Lee             
och Overby (2004) söker konsumenter främst efter hedoniska attribut i den fysiska butiken.             
Vår undersökning visar att detta även sker vid köp online. Upplevelsen av shopping är av hög                
vikt för konsumenter på grund av att det enligt många anses vara en underhållande aktivitet               
(Liu et al., 2013; Haridasan & Fernando; 2018). 
 

“Enklare, Smidigare, Bekvämt.” 
Man, 21-30 år. Arbetande, mindre stadskommun.  
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5.3 Situationsvariabler 
Gällande svaren av respondenternas generella uppfattning av att handla online samt           
motiveringar kring varför personen väljer just den kanalen har typ-svar kunnat utläsas.            
Motiven till att välja att handla online var något mer spridda än för offline. Bland annat angav                 
många att de handlar online för att det är smidigt, finns ett större utbud och känns enkelt.                 
Respondenterna vill även slippa trängsel och köer, anser att de är tidsbesparande samt             
bekvämt att kunna befinna sig vart som helst. Haridasan och Fernando (2018), Chocarro et              
al., (2013) samt Frankel (2007) tar upp detta och benämner bekvämlighet, tid och plats som               
faktorer som kan öka sannolikheten för onlineköp - vilket vår studie bekräftar. Sett till              
situationsvariablerna kan respondenternas kommentarer relateras till den fysiska        
omgivningen, tid och social miljö (Chocarro et al., 2013; Belk 1975). Dessa aspekter kan              
ligga till fördel för onlinehandeln då konsumenten slipper tänka på distansen till butiken,             
öppettider eller att behöva trängas med andra konsumenter för att nämna några exempel.  
 

“Öppettider och utbud är svårslaget online” 
Kvinna 21-30 år. Arbetande, mindre stadskommun. 

 
“Ingen säljpersonal och man kan handla vilken tid på dygnet som helst. Inte heller någon stress i 

provrum och långa köer till kassan.“ 
Kvinna, 21-30 år. Studerande, storstadskommun.  

 

5.4 Word of mouth 
I vår undersökning kan vi se att en relativt liten andel angav att de inspirerats till att handla                  
online eller offline på grund av rekommendation, word-of-mouth. Frågan gällde det senaste            
köpet vilket kan vara ett undantagsfall mot flertalet andra fall. Söderlund och Rosengren             
(2006) förklarar att konsumenter litar på de personer som man har förtroende för i sin               
omgivning, vilket gör att man har en hög tilltro till deras åsikter och rekommendationer i               
jämförelse med exempelvis när företag sprider reklam (Lee & Cranage, 2011; Güthe., et al,              
2008; Halepete & Park 2006). Det visade sig i vår undersökning att valet grundades till               
största del av vana - att personen alltid besöker samma butik eller använder samma              
hemsida/app. Vilket betyder att det är starkare än att handla genom rekommendationen, alltså             
word of mouth, influencers och dispositionförtroende (Gezelius och Wildenstam, 2013; Tan           
& Sutherland, 2004; Li 2010). Gezelius och Wildenstam (2013) tar upp att tidigare             
erfarenhet av ett varumärke kan ha stor påverkan om ett köp blir av eller ej och att det kan                   
reducera eller förhöja brister hos en vara - vilket kan kopplas till att en mängd respondenter                
handlar baserat på vana. Oghazi P. et al., (2018) samt Haradisan och Fernando (2018) säger               
att produktbeskrivning av en vara online underlättar köpet, vilket våra respondenter till stor             
del håller med om.  
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5.5 Risk och förtroende 
Enligt Oghazi P. et al., (2018) ökar uppfattningen av risk vid handel online genom att               
distansen mellan handelsplatsen och produkten är större än vid köp offline. Många av våra              
respondenter anger dock att det är just aspekten av att inte behöva ta sig till en specifik plats                  
som gör att de uppskattar att handla online. Majoriteten av våra respondenter anger att de               
känner sig säkra att handla online. Det kan säga emot Oghazi et al., (2018) teori om att risken                  
ökar på grund av utebliven produktkontakt. Påståendet från Lim et. al., (2004) om att fler               
konsumenter väljer att handla offline på grund av känslan av att känna sig osäker vid köp                
online är något vår studie inte visar. Gällande frågan “hur trygg känner du dig att handla                
online?” angav majoriteten av våra respondenter att det är tryggt och säkert att handla online.  

Meningen av begreppet trygghet kan diskuteras. Sekretessrisken som Forsythe och          
Shi (2003) samt Lim (2003) nämner är inte många av våra respondenter som tar upp. Detta                
kan dock ha att göra med hur frågorna är ställda då ordet “risk” som sagt kan betyda olika för                   
olika personer och vi inte definierat begreppet i enkäten. Om vi skall koppla begreppet med               
litteraturgenomgången mot respondenternas svar, är den främsta risken gällande         
produktsäkerheten och inte betalning.  

Vi har kunnat utläsa en del typsvar gällande respondenternas generella uppfattning av            
att handla offline. Där anses de största motiven till att handla offline att konsumenten kan               
prova och se passformen, känna på plagget och dess kvalitét, vilket de inte får göra vid                
beställning online. Vi har i vår undersökning fått många kommentarer likt nedan som ligger              
till grund för vårt resonemang. 
 

“Jag tycker om att kunna känna på plagget.  
Tycker även om att se hur det sitter på innan jag tar ett beslut.” 

Kvinna, 21 - 30 år. Arbetande, storstadskommun. 
 
Liu, Burns och Hou (2013) hävdade att konsumenten upplever en ökad känsla av säkerhet när               
det kommer till produktkvalitet, kreditsäkerhet och leverans genom att handla i offline            
(2013). Även Aghekyan-Simonian, Mariné, et al., (2012) och Lim (2003) stämde in på att              
produktrisken är onlinekonsumentens största orosmoment, vilket härstammar från den         
uteblivna fysiska kontakten med produkten. Säkerheten gällande produktkvalitéten kan         
resultatet från vår studie bekräfta då ett stort antal respondenter angav detta som en anledning               
för dem att handla offline.  

Kreditsäkerheten eller den finansiella risken (Liu, Burns & Hou, 2013; Forsythe &            
Shi, 2003) är det inte många av våra respondenter som tagit upp. Detta kan ha att göra med                  
teknikens utveckling som lett till utökade valmöjligheter gällande betalning, något som           
Cheung och Lee (2006) påpekar.  
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5.6 Genus 
Majoriteten av våra respondenter är kvinnor och enligt tidigare forskning har det framförts att              
kvinnor känner en större oro än män gällande att beställa kläder online (Davis et al., 2017).                
Enligt Bourlakis et al. (2008) föredrar kvinnor att handla offline på grund av kontakten med               
säljare och butiksatmosfär som uteblir vid onlinehandeln. De påstår även att män anser             
onlinehandeln vara bekväm och tillförlitlig. Vår studie stödjer inte dessa påståenden gällande            
att kvinnor föredrar offline samt att kvinnor tycker att det känns mer riskfyllt att handla               
online än män. Vår studie visade att både män och kvinnor ansåg att onlinehandel var               
bekvämt eftersom de är oberoende av faktorer som exempelvis tid och plats.  
 

5.7 Aspekter av online och offline 
Det nämns frekvent vid konsumenternas generella uppfattning av att handla offline att många             
uppskattar att få med sig varan hem direkt efter genomfört köp. Haridasan & Fernando              
(2018) beskriver att en stor fördel med fysiska butiker är att konsumenten får med sig sin vara                 
direkt efter ett köp, vilket inte en onlinekanal kan konkurrera med i dagsläget. Konsumenter              
värderar även den service som finns tillgänglig, exempelvis att man vill slippa momentet som              
kan uppstå vid returer när man handlar online. 
 

“Jag själv personligen tycker att det inte går att jämföra känslan att handla online vs offline.  
Kan vara så att jag oftast inte handla så mkt online. Oftast, när jag går till en butik och få en 
fantastiskt och genuint bemötande utav butiksbiträden så får jag en känsla utav att det är mer 

hemtrevligt och oftast blir det man mer såld när det sker via ”human-interaktion”, alltså win-win 
situation! I en värld där det mesta går mot online världen så värdesätter jag ”human-interaction” 

mer och mer. Like good old fashion way”  
Man, 21-30 år. Arbetade, glesbefolkad kommun.  

 
Den ökade digitaliseringen kan medföra, likt citatet ovan anspelar på, en känsla av att den               
mänskliga kontakten blir extra värdefull. Detta är något som kan vara till nytta för              
offlinehandeln och kan kopplas till de resultat vi fått. Samtidigt är det en del av våra                
respondenter som anger att de tycker att säljare är ett störningsmoment vilket har visats i vår                
fråga “vad tycker du stämmer in på offline?” där en stor majoritet angav att de inte                
instämmer i att de vill ha hjälp av en säljare. Hernant och Boström (2010) nämner att den                 
mänskliga kompetensen, alltså butikspersonalen, utgör en stor del av konsumenternas          
uppfattning av shoppingupplevelsen.  

Thurow & Nilsson (2004) nämner vikten av att företagets interna värderingar, synsätt            
och normer stämmer överens med varumärket eftersom det bekräftar kundens förväntningar           
och skapar en trovärdighet för konsumenterna. Detta betyder att de konsumenter som            
upplever säljarna som störande får en mer negativ bild av företaget och tvärtom för de som                
uppskattar servicen i butik. Offlineföretagen bör därmed prioritera sin personal och service i             
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sin butik och anpassa den efter individens behov. Detta kan kopplas till            
konkurrensmedelmixen och aspekten av den mänskliga kompetensen (Hernant & Boström          
2010).  

5.8 Webrooming och showrooming  
Webrooming och showrooming är inte något våra respondenter tar upp i större utsträckning,             
men som benämns av några. Vi har inte heller någon direkt fråga gällande detta specifika               
ämne, vilket kan påverka resultatet. Det är dock av intresse att lyfta fram att några tar upp det,                  
vilket enligt oss tyder på att det är ett fenomen som ökar och att konsumenter i större                 
utsträckning mixar olika köpkanaler. Enligt E-barometern (2017) ägnar sig allt fler           
konsumenter åt webrooming, i vår enkät ägnar sig respondenterna sig åt showrooming.  
 

“För att det är trevligare och att man kan prova kläderna direkt. Dock testar jag i butik 
ibland och köper på internet” 

Kvinna upp till 20 år. Studerande, mindre stadskommun. 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer studiens  inledande frågeställningar besvaras och visa vad vi har 
kommit fram till. 
 
Våra frågeställningar för detta arbete var: 

- Vilken kanal föredrar dagens klädkonsumenter att handla via, online eller offline?  
- Vilka faktorer kan påverka en konsuments kanalval vid klädköp? 

 
Resultatet är som nämnt applicerbart på en kvinna i åldern 21-30 år som studerar eller arbetar                
och bor i en storstadskommun, mindre stadskommun eller glesbefolkad kommun. Resultatet           
kan även tillämpas på övriga grupper också, men då med mindre säkerhet eftersom vi har               
färre respondenter av de övriga kategorierna. Nedan kommer de slutsatser vi kunnat utläsa att              
punktas upp för att ge en tydlig bild av resultatet.  
 

- Resultatet i vår undersökning av vilken kanal konsumenter föredrar var väldigt jämn,            
men i samtliga frågor där offline och online ställdes mot varandra valde flest             
respondenter offline. 

- Fler respondenter genomförde sitt senaste köp online, än vad respondenterna angav           
sig att fördra. 

- Köpen offline sker mer frekvent än köpen online.  
- En liten andel respondenter handlar baserat på grund av rekommendation, alltså word-            

of-mouth eller genom influencers. 
- Enligt vår studie stämmer inte påståendet om att konsumenter väljer att handla offline             

på grund av känslan att känna sig osäker online. 
- Utifrån vår studie kan det utläsas att faktorer som kan påverka en konsument i valet               

av köpkanal bland annat är säkerhet, utbud, service, tid, plats, social miljö och graden              
av bekvämlighet.  

- Säkerhet gällande köp syftar enligt vårt resultat till produktsäkerhet. Främst att           
konsumenten vill kunna se och känna på produkten och att den motsvarar personens             
förväntningar.  

- Den främsta risken vid köp handlar enligt vår studie om produktsäkerheten och inte             
betalning. 

- Enligt vår studie spelar inte genus någon roll avseende internetanvändning och           
osäkerhet gällande internet. Vår studie visar även att konsumenter inte avstår att            
handla online på grund av att de känner en osäkerhet att handla online.  

- Service offline kan enligt vår studie vara både positivt och negativt. 
- Webrooming och showrooming är två fenomen som enligt vår studie ökar. Enligt vår             

studie är showrooming det vanligaste. 
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7. Förslag på vidare forskning  
Vi tror att det finns mycket mer att forska kring i detta område, speciellt på grund av ständig                  
utveckling av teknologi och handel. Vi rekommenderar andra att forska vidare inom ämnet.             
Genom vår undersökning har fler frågor och tankar uppkommit som hade varit intressanta för              
vidare forskning. Exempel på detta är att djupdyka ännu mer genom att utöka primärdatan              
med djupintervjuer eller fokusgrupper. Detta hade kunnat ge mer djupgående svar och en             
chans till att ta itu med frågor som kan kräva mer specifika svar för att få ut mer ingående                   
information. Det hade även varit intressant att följa en specifik grupp av människor och alltså               
göra ett smalare urval av respondenter.  
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