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Abstract 
Today we are living in a society that is becoming more and more digitalized. Only 20 years 
ago all kind of fashion trading took place in physical stores. Today, 20 years later, consumers 
can easily through the Internet purchase products from their couches in front of the TV. The 
digitalization has encouraged commerce on the Internet, which has established e-commerce 
on the fashion market. The way consumers shop, in other words the buying process, has been 
affected by the digitalization in society. According to Workman and Studak (2006) the buying 
process consists of the five steps: need identification, information search, alternative 
evaluation, purchase and evaluation of purchase. Another aspect that this essay examines is 
the lifestyle of Generation X and Y related to family- and work situation. 
 
This essay is based on Generation X and Y. Generation X was born in the middle of the 1960 
to the beginning of the 1980. The generation is characterized for being very focused on their 
career, which limit their leisure time. The Internet usage of the generation is mainly in relation 
to information search and as a tool, for example e-mail. Generation Y was born in the 
beginning of the 1980 to the middle of the 1990. The generation is known for using Internet 
frequently and is highly educated, since the majority of the generation has a post-secondary 
education.  
 
The purpose of this essay is to examine if the buying process differentiates between 
Generation X and Y based on lifestyle, and if this influences the choice consumers make 
between purchase in physical store or through e-commerce.  
The result of the study demonstrates that the buying processes of both generations are equal. 
However, the generations differentiate in the third step of the buying process, alternative 
evaluation, when it comes to priority of different variables. On the other hand, the generations 
were united about that price is the highest prioritized variable. When it comes to the choice 
between purchases in physical stores or through e-commerce the result presents that the 
choice does not only depend on what generation or lifestyle consumers has. Nevertheless, a 
conclusion can be that habit, values and individual preferences have bigger impact on where 
the purchases are executed, in physical stores and through e-commerce, than what lifestyle 
and generation have.  
 
 
 
Keywords: Buying process, Buying behavior, Lifestyle, Generation X, Generation Y, 
Physical store, E-commerce. 
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Sammanfattning 
Idag lever vi i ett samhälle som digitaliseras allt mer och mer. Från att handeln för 20 år sedan 
enbart utfördes i fysiska butiker till att konsumenter idag hemma från tv-sofforna enkelt kan 
beställa hem produkter via e-handel. Digitaliseringen har främjat handel på internet och gjort 
att e-handeln har etablerats på modemarknaden. Även sättet som konsumenter handlar, alltså 
köpprocessen, har påverkats av samhällets digitalisering. Enligt Workman och Studak (2006) 
består köpprocessen av följande fem steg: behovsidentifikation, informationssökning, 
alternativutvärdering, köp och utvärdering av köp. En annan aspekt som uppsatsen undersöker 
är livsstil och då relaterat till familje- och arbetssituation för Generation X och Y. 
 
Generation X och Y är ett utgångsläge i uppsatsen. Generation X är födda under mitten av 
1960-talet till början av 1980-talet och kännetecknas av att vara karriärsinriktade med 
begränsad fritid. Internetanvändningen för generationen sker främst i samband med 
informationssökning och som verktyg, exempelvis e-mail. Generation Y är födda i början av 
1980-talet till 1990-talets mitt. Generationen karaktäriseras av att vara flitiga 
internetanvändare som är relativt högutbildade, då majoriteten har eftergymnasial utbildning.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka om köpprocessen skiljer sig mellan Generation X och Y 
utifrån livsstil, samt om det påverkar konsumenters val av köp i fysisk butik eller via e-
handel. 
 
Resultatet av undersökningen visar att köpprocessen ser likvärdig ut för de båda 
generationerna. Däremot skiljer sig generationerna åt när det kommer till hur faktorerna i 
köpprocessens tredje steg, alternativutvärdering, prioriteras. Å andra sidan är båda 
generationerna eniga om att pris är den högst prioriterade faktorn. När det kommer till val 
mellan köp i fysiska butiker och via e-handel visar resultatet att valet inte enbart har med 
generation och livsstil att göra. Däremot kan slutsats dras att vanor, värderingar och 
individuella preferenser har större påverkan på vart köp utförs, i fysisk butik eller via e-
handel, än vad livsstil samt konsumenters generation har. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Köpprocess, Köpbeteende, Livsstil, Generation X, Generation Y, Fysisk 
butik, E-handel 
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1. INLEDNING 
 “För ett antal år sedan började det hända något i tv-sofforna där hemma. Vi och många med 
oss såg hur det blev allt vanligare att sitta med sin laptop, och så småningom med sin mobil 
eller surfplatta, i knät framför tv:n. Vi vågar påstå att en stor del av det människor gör i 
soffan är shopping eller shoppingrelaterade aktiviteter. Det konsumenterna kallar för 
kvällsgoogling består till stor del av att surfa på företags hemsidor, jämföra priser, läsa 
reviews och se hur varorna används på YouTube- gärna samtidigt som man twittrar, har tv:n 
på i bakgrunden och/eller kollar in bekanta via sociala medier.” (Jonsson, Stoopendahl och 
Sundström 2015a) 
 
Göteborgs Universitetet (2015) presenterar i sin konsumtionsrapport att kläd- och 
modekonsumtion ökat med 2 % mellan år 2013 och 2014, samtidigt har försäljningspriset 
ökat med 0,5 % under dessa år. E-barometerns helårsrapport (HUI Research 2015) redogör för 
att detaljhandeln under år 2015 ökade med 5,7 % och att handeln av mode och kläder har ökat 
med 12 % under samma år. Det är den största ökningen sedan finanskrisen år 2007. I 
rapporten presenteras även att e-handel blir en allt större del av marknaden, detta i och med 
samhällets ökade digitalisering. 

Enligt en undersökning som gjorts av HUI Research (2015) sker 78 % av alla produktinköp, 
exklusive dagligvaror och livsmedel, i fysisk butik. E-handeln, som ett alternativ till fysiska 
butiker, fortsätter att växa och under det tredje kvartalet år 2015 ökade internethandeln med 
16 % jämfört med fjolåret. I e-barometern Q3 skrivs det även att digitaliseringen expanderar 
och bidrar till en främjad konsumtionsprocess. Vidare beskriver Gezelius och Wildenstam 
(2011) de steg som konsumenter genomgår för att utföra köp. Denna köpprocess är uppdelad 
i fem delar som även Workman och Studak (2006) menar är behovsidentifikation, 
informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering av köp.  

 
Livsstil definierar Norzieiriani, Azizah och Ramayah (2010) som sättet konsumenter lever 
tillsammans med köpta produkter, men också sättet som individer konsumerar och hur tid 
samt inkomst spenderas. Artikelförfattarna menar även att livsstil kan vara en påverkande 
faktor på konsumenters köpprocess.   

Generation X är generationen som är födda i mitten av 1960-talet till 1980-talets början 
McCrindle (2012). Krahn och Galambos (2014) beskriver åldersgruppen som den vilsna och 
rädda generationen. På grund av att generationen är uppväxt under efterkrigstiden beskriver 
McCrindle (2012) att åldersgruppens utveckling och konsumtionsmönster ser annorlunda ut, 
jämfört med föräldragenerationen. Den efterföljande generationen, Generation Y, definieras 
som individer födda i början av 1980-talet till mitten av 1990-talet. Generationen anses flitigt 
använda internet och mobiltelefoner under vardagen, vilket gör att det har en stor påverkan 
på deras liv. Generation Y karaktäriseras även för att vara relativt högutbildade där de flesta 
har en eftergymnasial utbildning (Parment 2008). 

Frågan är då om denna ständigt växande e-handelstrend sker i både generationerna X och Y, 
samt vad det är som egentligen skiljer åldersgruppernas köpprocess åt och om livsstil har 
någon påverkan. Det väcker även intresse för att se om generationerna föredrar handel i 
fysisk butik eller via e-handel och vad som motiverar dem till köp, vilket är aspekter som 
kommer undersökas i denna uppsats.  
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1.1 Problematisering 
 
Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) beskriver samhällets digitalisering som en orsak till den 
drastiska förändring som skett i detaljhandeln. Tidigare var fysiska butiker unika med att 
direkt tillfredsställa konsumenter genom att erbjuda möjlighet att se och röra produkter i 
verkligheten. Vidare beskriver artikelförfattarna att e-handeln initialt ville överraska 
konsumenter med dess låga prisbild samt breda produktutbud. Bortsett från variationen i 
sortimentet, ökade e-handeln även innehållet på dess hemsidor genom att klassificera 
produkter och låta konsumenters kommentarer synas. Detta gjorde även att intresset samt 
interaktionen hos konsumenter ökade. Samhällets digitalisering påverkar mer eller mindre de 
olika generationerna, både köpprocesserna samt konsumenters livsstil. 
 
Konsumenters livsstil definieras som ett sätt att leva tillsammans med köpta varor, sättet 
individer konsumerar och slutligen vad konsumenter tycker och känner för inköpta produkter. 
Konsumenters värderingar är grunden i individers beteende, vilket tillsammans skapar unika 
beteendemönster för alla individer. Norzieiriani, Azizah & Ramayah (2010) beskriver även att 
livsstil kan vara en påverkande faktor i konsumenters köpprocess. Frågan är om livsstil 
påverkar sättet Generation X och Y köper kläder?   
 
Konsumenter genomgår en så kallad köpprocess vid köp, som enligt Kotler, Armstrong & 
Parment (2013) består av fem olika steg. Beroende på produkt och konsument sker denna 
process i individuell takt. Exempelvis kan en konsument göra noggranna kalkyler innan vissa 
köp, samtidigt som en annan konsument inte alls utvärderar vid köp av samma produkt. Men 
hur ser egentligen köpprocessen ut för Generation X och Y, och finns det skillnader mellan 
sättet generationerna konsumerar? 
 
Även Cao (2012) menar att det finns ett flertal faktorer som påverkar konsumenters val 
mellan fysisk butik och e-handel vid köp. Frågan är vilken av dessa handelsplatser som 
Generation X och Y föredrar vid köp? Ett av de element som nämns som en bidragande faktor 
är konsumenters inkomst. Följaktligen poängterar Farag, Schwanen, Dijst och Faber (2007) 
att faktorer som livsstil, äventyrslyster samt tid påverkar om konsumenter köper via e-handel 
eller i fysisk butik.  
 
Med detta som grund kommer uppsatsen att undersöka om köpprocessen skiljer sig mellan 
Generationerna X och Y utifrån livsstil, samt om detta påverkar konsumenters val av fysisk 
butik eller e-handel. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur köpprocessen för kläder ser ut för generationerna X och Y utifrån 
livsstil, samt om det påverkar konsumenters val av köp i fysisk butik eller via e-handel. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Finns det skillnader mellan köpprocesserna för Generation X och Y vid klädköp? 
2. Påverkar livsstil sättet generationerna X och Y handlar kläder? 
3. Föredrar generationerna X och Y att köpa kläder i fysisk butik eller via e-handel? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Denna uppsats kommer att presenteras ur ett konsumentperspektiv för att skapa förståelse för 
hur konsumenter uppfattar sin köpprocess. Avgränsning har gjorts till 18-55 år, då dessa 
innefattar Generation X och Y, som är uppsatsens utgångspunkt.  
 
I undersökningen har köpprocessens femte steg uteslutits. Steg ett till fyra, som är 
behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering samt köp, anses vara mest 
relevanta för undersökningen och därmed påverka jämförelserna mellan generationerna X och 
Y. När det kommer till livsstil definieras det i denna uppsats som generationernas arbets- och 
familjesituation. Undersökningen har inte utgåtts från kön, utan samtliga respondenter har 
undersökts utifrån dess generation. 
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2. METOD 

2.1 Undersökningsdesign 

2.1.1 Kvantitativ metod 
Till denna undersökning har kvantitativ information samlats in i form av enkäter som enligt 
Backman (2008) kan vara till hjälp vid exempelvis statistiska mätningar, alltså en metod där 
resultat redovisas i siffror. Målsättningen var att uppnå 200 stycken enkätsvar, vilket 
resulterade i 185 svar. När enkätfrågorna skapades, utformades de främst för att uppfylla 
uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar. Frågorna berörde stegen 
behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering samt köp, vilket är 
köpprocessens fyra första steg.  
 

2.1.2 Kvalitativ metod 
För att komplettera den kvantitativa undersökningen och få en bättre förståelse för 
generationerna X och Y, gjordes även en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 
Backman (2008) menar även att kvalitativa undersökningars resultat redovisas verbalt, vilket i 
detta fall samlades in i form av fyra enskilda intervjuer. Harboe (2013) beskriver intervjuer 
som ett tillfälle med direktkontakt mellan intervjuaren och respondenten. Frågorna som 
förbereddes inför intervjun gjordes semistrukturerade för att skapa möjlighet till följdfrågor, 
vilket enligt May (1997) bidrar till mer utvecklade svar. För att lära känna olika typer av 
livsstilar i generationerna X och Y intervjuades en studerande och en arbetande ur respektive 
åldersgrupp. Då syftet är att undersöka om livsstil är en faktor som kan påverka konsumenters 
sätt att köpa kläder. Respondenterna som valdes ut till den kvalitativa undersökningen 
representerar både Generation X och Y, som under uppsatsen varit en genomgående 
utgångspunkt. Anledningen till att just dessa generationer valts till undersökningen är då den 
ena generationen är uppväxta med internet, vilket den andra inte är. Detta skapar intresse för 
vilka andra faktorer som kan påverka generationernas köpprocess.  
 

2.2 Tillförlitlighet 
Eftersom enkätundersökningen är digital på internet har även tjugo personliga möten gjorts 
med respondenter, för att nå personer som eventuellt undgått enkäten på internet. Då 
uppsatsskribenternas umgängeskrets är relativt ung och främst representerar Generation Y, 
har enkäten även spridits till arbetsplatser där merparten tillhör Generation X samt föräldrar i 
en idrottsförening. Detta ger resultatet validitet då enkäten når båda generationerna, vilket gör 
att undersökningen på ett mer rättvist sätt kan jämföras mellan de olika generationerna. Då 
enkätundersökningar når ett större antal personer ger det möjlighet till generalisering 
samtidigt som kvalitativa intervjuer enligt Harboe (2013) är personliga och enskilda 
intervjuer, där informanten intervjuar respondenten vid ett fysiskt möte. Därför gjordes, som 
tidigare nämnt, även intervjuer utöver enkätundersökningen för att undvika generalisering och 
ge uppsatsen reliabilitet.   
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2.3 Alternativa metoder 
Ett alternativ bortsett från valda metoder skulle kunna vara observationer av konsumenter 
under dess köpprocess i fysisk butik. Eftersom undersökningen även berör e-handel skulle det 
skapa svårigheter att nå dessa konsumenter, då de handlar digitalt. Därför har denna 
undersökningsmetod inte tillämpats. 
 

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Till en början var tanken enbart att utföra en kvantitativ undersökning för att samla så många 
svar som möjligt. Under processens gång insågs att intervjuer skulle göras för att skapa 
förståelse för hur respondenterna agerar i köpprocessen, samt för att kunna säkerställa att 
svaren från enkätundersökningen är trovärdiga.  
 
Trots att fysiska möten gjorts vid enkätundersökningen för att nå konsumenter som undgått 
enkäten på internet, finns fortfarande risk att individer som inte använder internet missats. I 
efterhand insågs även att flertalet enkätfrågor i följd var relativt likvärdiga, vilken kan ha 
skapat förvirring hos respondenterna. Detta kan i sin tur påverkat svaren då många 
respondenter besvarat följdfrågor som fristående fråga.  
 
Social desirability effect är enligt Bryman och Bell (2011) ett sätt som respondenter besvarar 
enkäter på, som individen upplever vara acceptabelt i dess omgivning. Detta kan därför 
resultera i missvisande resultat då individen inte möjligen inte besvarar utifrån dess egna 
preferenser. Då teknologi är en del av vår undersökning är vi medvetna om att det kan ha 
speglat respondenternas svar gällande e-handel och fysisk butik, eftersom teknologi anses 
vara mer modernt och accepterat.  
 
Vidare har ingen jämförelse gjorts mellan de olika könen i uppsatsen, utan endast mellan 
generationer. Som Sullivan och Huyn (2016) undersökt finns det skillnader i hur män och 
kvinnor konsumerar, vilket i sin tur påverkar dess köpprocess. Då könen inte skiljs åt i 
enkätundersökningen kan även resultaten påverka om merparten respondenter är män 
respektive kvinnor. Däremot har en man och en kvinna ur varje generation intervjuats, vilket 
möjligen kan ha fört resultatet i rättvis riktning.  

2.4.2 Övrigt 
Angående livsstil har fokus varit att utgå ifrån konsumenters arbets- och familjesituation. Nu i 
efterhand insågs att arbetssituation kan spegla konsumtionssättet, men inte kan ge en 
säkerställd uppgift om inkomst. Enligt Hsiao (2009) är pengar en nyckelfaktor vid val av köp 
i fysisk butik alternativt e-handel. Däremot har utbildningsnivå varit en fråga både i 
enkätundersökningen samt de kvalitativa intervjuerna, vilket tillsammans med arbetssituation 
kan bilda uppfattning om konsumenternas inkomst i undersökningarna. 
 
Köpprocessens femte steg har som sagt uteslutits. Däremot under uppsatsens gång, insågs att 
det skulle kunna påverka konsumenters framtida köpbeteende samt val av fysisk butik 
alternativt e-handel. Detta då konsumenters tidigare erfarenheter kan påverka sättet 
konsumtionen sker idag.  
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3. LITTERATURÖVERSIKT 

3. 1 Generation X och Y 
Generation X är födda mellan mitten av 1960-talet till 1980-talets början (McCrindle 2012). 
Vidare menar Reeve och Oh (2007) att Generation X har begränsad fritid, på grund av 
tidskrävande karriär. Åldersgruppen kännetecknas även av att vara en bekväm, då det 
föredras att endast besöka en butik vid klädköp. Trots att Generation X inte är lika aktiva på 
sociala medier som Generation Y, menar Philip (2015) att Generation X är mer frekventa vid 
köp på internet jämfört med den senare åldersgruppen. Även om Generation X inte är särskilt 
socialt aktiva på internet används internet ofta som en källa för information och verktyg, 
exempelvis e-mail. 

Följaktligen definierar McCrindle (2012) Generation Y som en generation födda i början av 
1980-talet till mitten av 1990-talet. Generation Y beskrivs även vara relativt högutbildade, 
där merparten har en eftergymnasial utbildning (Parment 2008). Då generationen flitigt 
använder internet och mobiltelefoner i vardagen har detta även en stor inverkan på hur 
Generation Y lever. Även Valentine och Powers (2013) anser att Generation Y är en 
åldersgrupp där internet och teknologi har varit, och fortfarande är, en stor del av 
generationens vardag. Vidare menar Fry (2015) att Generation Y är den största gruppen 
konsumenter och är därför även en påverkande faktor på modebranschen. Däremot anser 
Ordun (2015) att det ofta förekommer att generationen impulsköper på internet, utan närmare 
informationssökning, jämfört med Generation X. Harris, Stiles och Durocher (2011) 
beskriver även att det är typiskt för Generation Y att eftersträva en snabb och effektiv 
köpprocess både i fysisk butik och på internet. Artikelförfattarna menar även att Generation 
Y undviker social kommunikation med butikspersonal i fysisk butik, då detta anses vara 
tidskrävande. Däremot föredrar generationen tidsenlig och pålitlig visuell kommunikation.  

 

3.2 Livsstil 
Norzieiriani, Azizah och Ramayah (2010) definierar konsumenters livsstil som ett sätt att leva 
tillsammans med köpta varor, sättet individer konsumerar och slutligen vad konsumenter 
tycker och känner för inköpta produkter. Även Solomon, Barnossy, Askegaard och Hogg 
(2013) menar att konsumenters livsstil symboliseras av produkter som köps. Konsumenters 
värderingar är, enligt Norzieiriani, Azizah och Ramayah (2010), grunden i individers 
beteende som skapar unika beteendemönster för alla individer. Livsstil är alltså specifika 
karaktärsdrag och sättet som konsumenter lever. Konsumenters livsstil reflekterar även sättet 
de handlar produkter, men också hur individen spenderar tid och inkomst. Utifrån detta 
beteendemönster i förhållande till livsstil kan konsumenters värderingar och attityder utläsas. 
Livsstil när det kommer till mode kan definieras i tre faktorer: hur konsumenter uppfattar sig 
själva, dess referensgrupp samt den sociala klass individen tillhör. 
 
Solomon et al. (2013) menar att livsstil inte endast definierar individer, utan även 
grupptillhörighet och dess identitet. Sättet som konsumenter kommunicerar med varandra sker 
genom den sociala identitet kläder och produkter ger individer, vilket grundar sig i 
konsumtion. 
 
Numera, påpekar Norzieiriani, Azizah och Ramayah (2010), föredrar konsumenter att 
behandlas som individer snarare än att delas in i grupper. Även Solomon et al. (2013) 
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beskriver hur konsumenter ur ett marknadsföringsperspektiv delas in i grupper utifrån livsstil, 
det vill säga utifrån fritidsintressen samt inkomst och hur dessa helst spenderas. Följaktligen 
menas även att demografiska faktorer, där livsstil är inkluderat, har påverkan på konsumenters 
köpprocess. 
 
Däremot bör konsumenter med likvärdiga ekonomiska och sociala tillgångar initialt följa 
liknande köpprocesser. Trots det kommer konsumtionsmönstret inte se likadant ut då varje 
individ tillför unika ingredienser från dess livsstil, som kan sätta prägel på 
konsumtionsmönstret. Solomon et al. (2013) menar även att livsstil aldrig är bestående, utan 
något som konstant utvecklas utifrån konsumenters preferenser och tycke. Även Norzieiriani, 
Azizah och Ramayah (2010) beskriver förändringen i konsumenters livsstil som skett över tid, 
och menar att utvecklingen grundar sig i den tidspress som blivit större på grund av arbets-och 
familjesituation. Följaktligen har denna utveckling öppnat konsumenters ögon för e-handel.  
 
När det kommer till e-handel menar Norzieiriani, Azizah och Ramayah (2010) att användning 
av produkt, dess tillgänglighet, förtroende för företaget samt till viss del konsumenters vanor 
är betydande aspekter vid köp på internet. Vidare poängteras att konsumenter med flera års 
erfarenhet av internet samt en vardag präglad av nätuppkoppling har mindre fritid tillgängligt, 
vilket även kan leda till att köp görs på internet. I och med den kontinuerliga 
internetuppkopplingen besöker konsumenter webbutiker spontant i vardagen, detta på grund 
av kunskap och vana för informationssökning på internet.   
 

3.3 Köpprocessen 
När ett köp genomförs går kunden igenom en så kallad köpprocess, även kallat 
köpbeslutsprocess. Beroende på vad det är för typ av produkt och vad den har för betydelse 
går konsumenter igenom processens fem steg i individuell takt (Kotler, Armstrong, Parment 
2013). Enligt Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015b) har köpprocessen förändrats i takt 
med samhällets digitalisering och menar att det finns två skilda typer av köpprocesser, 
predigital och postdigital köpprocess. Där den predigitala köpprocessen tillämpades för 
närmare 20 år sedan, innan internet, smarttelefoner samt surfplattor var introducerade på 
marknaden. Den predigitala skiljer sig markant från den postdigitala köpprocessen som idag 
används av konsumenter, med hjälp av teknologin. 
 
Workman och Studak (2006) beskriver köpprocessens första steg som behovsidentifikation 
där avståndet mellan det befintliga och det eftertraktade tillståndet blir för stort, vilket skapar 
ett så kallat behov. Hernant och Boström (2010) menar att behov kan delas in i två köpmotiv, 
informativa och transformativa. Genom informativa köpmotiv är utgångspunkten det 
befintliga tillståndet och genom transformativa köpmotiv nås det eftertraktade tillståndet. 
Informativa köpmotiv kan exempelvis vara normal förbrukning och problemundvikande, 
medan transformativa köpmotiv kan vara på grund av social acceptans och intellektuell 
stimulans eller skicklighet. Behov kan skapas genom intern stimuli i form av exempelvis 
hunger eller extern stimuli där Kotler, Armstrong och Parment (2013) menar att konsumenten 
kan påverkas av bland annat reklam och människor i dess omgivning. Cao (2012) anser att 
konsumenter i många fall blir medvetna om behov och en specifik produkt vid besök i fysiska 
och digitala butiker. 
 
Köpprocessens andra steg är informationssökning där konsumenter söker information om hur 
behovet kan tillfredsställas. Är individen tillräckligt motiverad och produkten stämmer 
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överens med önskemålen köps produkten utan vidare informationssökning.  Däremot om 
inget köp utförs menar Kotler, Armstrong och Parment (2013) att produkten läggs i 
konsumentens så kallade primärminne och informationssökning sker, antingen internt eller 
externt. Den interna informationen kan komma från konsumentens egna erfarenheter av köp 
alternativt från dess omgivning. Skulle däremot den interna informationen inte vara tillräcklig 
menar Hernant och Boström (2010) att information även söks externt. Jonsson, Stoopendahl 
och Sundström (2015b) anser att vänner, massmedia och reklam används som 
inspirationskällor innan köp, både i predigital och i postdigital köpprocess. Däremot inspireras 
dagens konsumenter även av bilder och synpunkter från digitala kanaler som sociala medier. 
Även Cao (2012) menar att internet är den största inspirationskällan för nutidens konsumenter 
och det är även delvis det som gör att konsumenter väljer att besöka fysiska butiker. 
 
Alternativutvärdering är enligt Hernant och Boström (2010) köpprocessens tredje steg, där 
olika alternativ utvärderas som kan uppfylla behovet som tidigare identifierats. Oftast sker 
alternativutvärderingen samtidigt som informationssökningen, då informationen granskas och 
bearbetas. När alternativutvärdering görs granskas oftast följande faktorer: varumärke, pris, 
kvalitet, förpackning samt utseende. Viktigt att ha i åtanke påpekar Kotler, Armstrong och 
Parment (2013) är att konsumenter utvärderar olika, men alternativutvärderingen kan även 
skilja sig beroende på produkt. Vid köp av vissa produkter kan noggranna kalkyler göras för 
en konsument, medan en annan konsument inte alls gör någon form av utvärdering.  
 
Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015b) beskriver att i predigital köpprocess jämför 
konsumenter produkter genom att besöka en eller flera fysiska butiker för att se vad 
marknaden erbjuder, för att slutligen jämföra butikernas sortiment och hitta den bäst lämpade 
produkten. Till skillnad från det har den postdigitala konsumenten en klar bild av vilken 
produkt som behövs och önskas, både gällande färg och utseende. Postdigitala konsumenter 
har tillgång till utbud på en global marknad och tillfredsställs, alternativt nöjer sig, därför inte 
av den lokala marknaden för att hitta rätt produkt. Cao (2012) poängterar att jämförelse och 
utvärdering av produkter nuförtiden sker på internet. Jonsson, Stoopendahl och Sundström 
(2015b) presenterar Google som “Konsumenters digitala hjärta” som används vid jakt på rätt 
vara. Genom denna sökmotor får konsumenter tillgång till all nödvändig information för att 
hitta rätt produkt. Rohm och Swanminathan (2004) menar att internet möjliggör skräddarsydd 
information för konsumenter, där även jämförelse av likvärdiga produkter på internet enkelt 
kan göras. Vid konsumenters alternativutvärdering klassificeras, enligt Kotler, Armstrong och 
Parment (2013), olika alternativ för att se vilken produkt som bäst uppfyller krav och 
önskemål, vilket gör att köpintentionerna växer fram. 
 
Efter jämförelse av en eller flera butikers utbud, fattar den predigitala konsumenten, som 
tidigare nämnts, ett beslut och köper produkten i en av de besökta butikerna. När 
informationssökningen är utförd är postdigitala konsumenters nästa steg ett eventuellt besök i 
fysisk butik. I detta skede menar Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015b) att tid och 
tålamod är avgörande faktorer. Konsumenter bestämmer då om köp ska göras direkt i fysisk 
butik alternativt via e-handel om det inte är brådskande eller om hemleverans upplevs vara 
mer komfortabelt. 
 
Köpprocessens fjärde steg är köp, som kan göras i olika typer av situationer och delas därför 
in i planerat, oplanerat eller impulsköp (Hernant och Boström 2010). Det finns två påverkande 
faktorer på övergången mellan köpintention och köpbeslut, där den ena är andra individers 
attityder. Skulle en konsuments vän hävda att en viss produkt är bättre än den andra, finns det 
stor chans att konsumenten gör val baserat på vännens rekommendation. Den andra 
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påverkande faktorn som Kotler, Armstrong och Parment (2013) presenterar är oväntade 
situationsfaktorer, som exempelvis kan vara om en annan återförsäljare sänker priset på 
produkten, någon berättar om missnöjet med varan alternativt om förändringar uppstår i 
konsumentens ekonomi. 
 
Stegen i postdigital köpprocess kan, enligt Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015b), tack 
vare internet göras samtidigt i ordningsföljden. Den avgörande faktorn för hur postdigitala 
konsumenter handlar är beroende på vad individen upplever som bekvämt. Cao (2012) menar 
att det i många fall är i fysiska butiker som köp utförs där 17 % av konsumenterna som köper 
i butik tidigare har sökt information på internet, vilket stärker sambandet mellan e-handel och 
fysisk butik. 
 

3.4 Motiv och val av butik 
Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir och Stewart (2009) beskriver att det är få 
människobeteenden som är lika avsiktliga som shopping. När individer köper en produkt eller 
tjänst försöker konsumenter uppnå ett mål vid användning av produkt eller tjänst. Liu, Burns 
och Hou (2013) belyser ämnet köpbeteende och valet av köp i fysiska butiker alternativt på 
internet. Enligt artikelförfattarna motiveras människor att utföra köp genom glädje och 
tillfredsställelse. Produktens användbarhet och nytta är inte det enda som skapar 
tillfredsställelse, utan även köpupplevelse. Personliga och sociala motiv även kan motivera 
konsumenters till köp.   
 
Även Hsiao (2009) och Puccinelli et al. (2009) menar att social interaktion med andra 
människor, nöjet kring köpupplevelsen samt möjligheten att var aktiv utanför hemmet är 
motiv som gör att konsumenter utför köp.  Även Rohm och Swanminathan (2004) samt Lee 
och Tan (2003) är överens om att shoppingupplevelsen motiverar till köp eftersom det ses 
som en fritidsaktivitet, då konsumenter njuter av processen oberoende av produkt. Detta anses 
som en utmanande aspekt för e-handeln, då det kan upplevas svårt att attrahera och uppfylla 
konsumenters önskemål genom upplevelse på internet. 
 
Vidare menar Hsiao (2009) att tid och pengar som nyckelfaktorer vid konsumenters val av 
köp i fysisk butik alternativt e-handel. Tid definieras som konsumenters transporttid till fysisk 
butik samt leveranstid när det gäller e-handel, där även tålamod blir en faktor att beräkna. 
Konsumenters tillgång till tid och pengar utvärderas och analyseras, vilket bidrar till var köp 
slutligen utförs. Även Rohm och Swanminathan (2004) belyser ämnet tid men då tillsammans 
med faktorn plats och menar att dessa aspekter ligger till grund för köp via e-handel. Tid 
definieras i detta fall som e-handelns obefintliga öppettider, vilket möjliggör snabb och enkel 
köpprocess. Konsumenters tidsaspekt minimeras i och med e-handelns flexibilitet, men även 
insatsen från konsumenters sida är minimalisk genom e-handel. Aspekten plats betyder att 
köp kan utföras på internet oberoende av konsumenters placering, samt att transport till fysisk 
butik inte är nödvändigt. Rohm och Swanminathan (2004) belyser däremot frågan om ägande 
av produkt direkt efter köp som en aspekt som kan vara betydande för konsumenter vid val av 
köp i fysisk butik alternativt e-handel. Denna aspekt gynnar fysiska butiker då konsumenterna 
får med produkten hem direkt efter köp, medan det för e-handel tar ett par dagar innan varor 
levereras till konsumenten. 
 
Andra faktorer som kan påverka vart köp utförs menar Liu, Burns och Hou (2013) är 
teknologiska erfarenheter, konsumentens vanor samt produktkategorin. Lee och Tan (2003) 
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poängterar att produkten kan påverka i vilken typ av butik, digital eller fysisk butik, som köp 
utförs. Produkter kan, enligt artikelförfattarna, delas in i tre olika steg av risk, högrisk-, 
mediumrisk- och lågriskprodukter. Vid klassificering av produkter har varumärke en 
betydande roll, då konsumenter kan uppleva trygghet i att veta vilken kvaliteter, egenskaper 
samt prestanda dessa produkter kommer uppnå. Dessa produkter klassas då som varor med 
låg risk och sådana produkter köper konsumenter gärna på internet. Med hög risk menas 
produkter av okänt varumärke och återförsäljare, där produktens egenskaper samt kvalitet är 
obekant för konsumenten. Chansen finns då att produkten inte tillfredsställer det identifierade 
behovet samt förväntningarna. Därför köps dessa helst i fysisk butik för att få möjlighet att se 
produkten i verkligheten och även kunna prova och känna på varan innan köp. 
 
Följaktligen när det kommer till sortiment menar Hsiao (2009) att e-handeln har möjlighet att 
erbjuda ett större utbud då internet möjliggör sökning över hela världen, en funktion som 
fysiska butiker saknar. Även Rohm och Swanminathan (2004) påvisar e-handelns fördel då 
utbudet och variationen som konsumenter erbjuds är större på internet än i fysiska butiker. 
Vidare har e-handeln även möjlighet att hålla en lägre prisbild än fysiska butiker, då e-
handelsföretag kan undvika kostnader som fysiska butiker har. Exempel på det, menar Hsiao 
(2009), är kostnader för butikslokal samt butikspersonal. 
 
Dessutom ger köp som utförs över internet ger även möjlighet, som tidigare nämnt, till enkel 
jämförelse av produkter och pris, och därför karaktäriseras konsumenter som handlar på 
internet som mer prismedvetna än de som köper i fysisk butik. Enligt Liu, Burns och Hou 
(2013) har konsumenter som utför köp på internet ett större behov samt önskan av variation i 
garderoben, och anses som en följd av det som mer impulsiva och kreativa. Slutligen påpekar 
Hsiao (2009) även att faktorer samt traditioner kan påverka att köp utförs i fysiska butiker. 
Konsumenter som handlar i fysiska butiker, menar Liu, Burns och Hou (2013), har ett behov 
att få se och känna på produkten innan köp utförs. Som en följd av det är även serviceinriktad 
och tillmötesgående butikspersonal en betydande faktor.  
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4. UNDERSÖKNINGSMODELL 
Baserat	 på	 referensramen	 har	 följande	 undersökningsmodell	 (figur	 1)	 tagits	 fram.	 Där	
Generation	 X	 och	 Y	 används	 som	 utgångspunkt,	 för	 att	 följaktligen	 kunna	 se	 om	 dess	 livsstil	
alternativt	 generation	 påverkar	 köpprocessen.	 Därefter	 undersöks	 sambandet	 mellan	
köpprocessens	utformning	och	val	av	handelsplats.	 
 

 

Figur 1 

4.1 Generation X och Y 

Undersökningsmodellens första steg är generation X och Y, som är uppsatsen utgångspunkt. 
Här identifieras generationernas kännetecken, så som ålder, vanor och eventuella värderingar. 
Vidare kommer det undersökas om det finns samband mellan generationernas karaktärsdrag 
och köpprocessens olika steg. Som tidigare nämnt i referensramen är Generation X födda 
mellan mitten av 1960-talet till början av 1980-talet, medan Generation Y är födda från början 
av 1980-talet till mitten av 1990-talet (McCrindle 2012).  

4.2 Livsstil 

Modellens andra steg är livsstil som definieras som sättet konsumenter lever tillsammans med 
materiella ting. Konsumenters livsstil speglar hur produkter inhandlas, samtidigt som det 
innefattar hur ekonomiska tillgångar samt fritid spenderas(Norzieiriani, Azizah & Ramayah 
2010). Vidare undersöks livsstil för generationerna X och Y, för att undersöka om livsstil är 
en påverkande faktor på relationen mellan köpprocess och generationerna X och Y.   

4.3 Köpprocess 

Undersökningsmodellens tredje steg är köpprocessen, som tidigare nämnts, består av: 
behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp samt utvärdering av 
köp (Workman & Studak 2006). Efter att ha identifierat köpprocessens steg utifrån 
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generationernas livsstil, värderingar samt andra vanor, är sista steget att undersöka 
köpprocessen. För att skapa uppfattning om eventuell relation mellan köpprocessens steg och 
konsumenters val av köp i fysisk butik alternativt e-handel.  

4.4 Fysisk butik eller e-handel 

Vid val av köp i fysisk butik alternativt e-handel belyser flertalet författare, som presenterats i 
referensramen, en mängd olika faktorer som ligger till grund för de olika butikstyperna, fysisk 
butik respektive e-handel. Några av dessa element är: tid, pengar, produkt samt kvalitet. 
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5. RESULTAT 

För att ta reda hur köpprocesserna ser ut för Generation X och Y samt hur kläder inhandlas 
har en enkät- och intervjuundersökning utförts (Se bilaga 1). 

5.1 Enkät 

Enkätundersökningen besvarades av 185 personer där merparten av frågorna har besvarats av 
samtliga respondenter, där 62 % av respondenterna var i åldersgruppen 18-35 år (Generation 
Y) och 38 % ur gruppen 35-50+ år (Generation X). 

5.1.1 Livsstil 

 

Figur 2 

I enkätundersökningen fick respondenterna besvara frågor gällande deras livsstil, där svaren 
presenteras i figur 2. Första frågan berörde generationernas sysselsättning, där 93 % av 
Generation X arbetar och 56 % i Generation Y är studenter. När det kommer till 
arbetssituationen i Generation X arbetar 84 % heltid. I fallet arbetssituation för Generation Y 
resulterade det däremot i relativt spridda svar, där respondenterna antingen arbetade lite, inte 
alls eller heltid.  

Vid frågan om utbildningsnivå skulle respondenterna besvara sin högst utförda utbildning 
alternativt nuvarande. Utbildningsnivåerna bland de olika generationerna visar på markanta 
skillnader. Andelen som studerat upp till gymnasienivå i Generation X är likvärdig med 
procentsatsen i Generation Y som har studerat på kandidatnivå. Tilläggas skall att mängden i 
Generation X som har studerat på högskolenivå liknar den andel som studerat på 
gymnasienivå i Generation Y.  
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Med hänsyn till familjesituation var merparten av Generation X gifta alternativt sambo, 
medan det i Generation Y var mer varierande svar. Däremot var endast ett fåtal gifta i 
Generation Y. I Generation X hade samtliga respondenter barn, men i Generation Y var 
endast 9 % föräldrar.  

När det kommer till internetvana ansåg sig 44 % av respondenterna i Generation X som 
mycket internetvana och hälften tyckte att de var ganska vana. I Generation Y däremot såg 90 
% sig själva som mycket internetvana och resterande ansåg sig vara ganska vana. Likvärdigt 
för båda generationerna däremot är att internet används flera gånger per dag av nästan alla 
respondenter, 91 % respektive 98 % 

5.1.2 Behovsidentifikation 

Figur 3 (Generation X) 

 Figur 4 (Generation Y) 

Respondenterna fick frågan varför klädköp görs, där båda generationerna var överens om 
vilka faktorer som dominerade. Som figur 3 och 4 visar är dessa för att det anses vara roligt 
att köpa kläder men också för att öka variationen i garderoben. Däremot när det kommer till 
behov som uppstår när ett plagg saknas var det 14 % i Generation X och 9 % i Generation Y. 

5.1.3 Informationssökning 
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Figur 5 

Informationssökning före köp i figur 5 visade att båda generationerna var eniga, då cirka 
hälften i vardera generation sökte information innan köp medan resterande inte gjorde det. 
Den valda platsen för informationssökning av plagg var även den likvärdig för båda 
generationerna då merparten sökte information i webbutiker, medan 34 % i Generation X och 
27 % i Generation Y inte söker någon information alls.  

5.1.4 Alternativutvärdering 

 

Figur 6 

I figur 6 presenteras respondenternas svar gällande alternativutvärdering innan köp, där 
generationernas svar var eniga om att utvärdering av alternativ görs innan köp. Däremot ansåg 
33 % av Generation X och 32 % av Generation Y att utvärdering inte görs före köp. Faktorer 
som främst jämförs under alternativutvärderingen är pris samt produkt för båda 
generationerna. 19 % av respondenterna i Generation X samt 12 % i Generation Y jämför 
även kvalitet som en aspekt, medan 17 % i Generation X och 23 % i Generation Y inte gör 
någon alternativjämförelse. 

5.1.5 Köp 

 

Figur 7 

När det kommer till köp fick respondenterna frågan var de föredrar att köpa kläder, vilket kan 
visas i figur 7. Resultatet var relativt jämnt fördelat i båda generationerna mellan fysisk butik 
alternativt både och, däremot var att enbart handla i webbutik inte särskilt önskvärt. 31 % av 
Generation X och 22 % av Generation Y ansåg att det var fördelaktigt att handla på internet 
på grund av den oberoende tidsaspekten. Däremot ansåg närmare en tredjedel av 
respondenterna i Generation Y att köp utförs på internet på grund av större utbud. Noterbart är 
att 21 % av respondenterna i Generation X inte handlar på internet. Övrigt resultat var 
likvärdigt mellan de olika generationerna. Vidare gällande handel i fysisk butik var 
generationerna även här eniga i sina svar, där majoriteten köper kläder i butik på grund av 
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möjligheten att få se produkten i verkligheten och att prova den. En annan viktig faktor som 
generationerna värdesätter i fysisk butik är att produkten kan tas med direkt efter köp.  

 

Figur 8 

Angående hur respondenterna värdesätter varumärken vid klädköp besvarade båda 
generationerna, enligt figur 8, likvärdigt där 20 % ansåg att det var viktigt medan 80 % inte 
gjorde det. Varumärkeskläder inhandlas främst i fysisk butik medan 30 % föredrar webbutik, 
vilket även det var enhetligt för båda generationerna.  

5.2 Intervjuer 

Fyra kvalitativa intervjuer har gjorts med två respondenter från Generation X och två 
respondenter från Generation Y, där en studerande respektive arbetande respondent valts ut 
ur vardera generation (se bilaga 2). 
 

5.2.1 Respondent 1  
Respondent 1 är 48 år och tillhör därför Generation X, samt arbetar 75 % som administratör. 
Respondenten har en gymnasieutbildning, men har även läst en kurs på högskolenivå. 
Respondenten är gift och har tre barn. När det kommer till internet anser respondenten sig 
vara relativt van, då det dagligen används både i arbetet och på fritiden.  
 
Innan köp görs undersöker respondenten mode generellt på internet för att hitta inspiration 
och trender. Köpprocessen startar på internet men övergår därefter till besök i fysiska butiker 
för att se över dess utbud samt få inspiration från skyltfönster. Respondenten köper främst 
kläder för att förnya garderoben, men detta händer inte särskilt ofta. Jämförelser mellan 
likvärdiga produkter görs främst gällande pris och kvalité i kombination med magkänsla vid 
köp. Då vardagskläder oftast köps lägger respondenten stor vikt vid att dessa ska vara 
bekväma. Respondenten handlar enbart kläder i butik för att ha möjlighet till att prova och 
känna på plaggets kvalité, men samtidigt få inspiration från butikens utbud. Respondenten 
förklarar att anledningen till att köp enbart görs i fysisk butik har med vanor från uppväxten 
att göra, samtidigt som osäkerhet upplevs att handla på internet. 
 

“Jag behöver känna och jag behöver prova, det räcker inte att du säger till mig liksom 
vad är för storlek eller hur stor den är, det hjälper inte.” 

 
Returer är något som respondentens vänner har uttryckt vara mycket komplicerat hos företag, 
vilket har varit en påverkande faktor på respondentens köpbeteende. 
 

“.. Många av mina väninnor berättar liksom att det är hur krångligt som helst, de vill 
inte att du ska lämna tillbaka.” 
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När det kommer till varumärken anser respondenten inte att det är viktigt att själva 
varumärket syns på plagget, utan dessa föredras att köpa främst på grund av dess goda 
passform och kvalité. 

5.2.2 Respondent 2  
Respondent 2 är 23 år gammal, och tillhör därför Generation Y, samt arbetar för närvarande 
heltid som makeup artist på ett svenskt e-handelsföretag inom mode. Tidigare har 
respondenten studerat på gymnasienivå samt även läst en makeup-utbildning. Respondenten 
har inga barn och bor tillsammans med pojkvän.  Respondenten anser sig vara mycket 
internetvan då arbetet kräver uppdatering av företagets egen hemsida och sociala medier, men 
även företagets konkurrenter. Internet är även en viktig faktor för att se hur företagets 
konsumenter använder internet och konsumerar. För respondentens arbetsuppgifter söks 
inspiration aktivt på sociala medier.  
 
Respondenten köper sällan kläder, men när det väl sker köps relativt stora mängder. Eftersom 
respondenten arbetar på ett e-handelsföretag med inriktning på mode köps de flesta plaggen 
främst från företagets webbutik på grund av personalrabatt. De främsta plagg som köps är 
basplagg, då det är dessa som oftast kommer till användning. Respondenten vet oftast i förväg 
vad som ska köpas och letar då upp tänkbara alternativ och jämför därefter kvalité, passform 
och pris. Anledningen till att köp främst görs på internet är för att respondenten inte har tid att 
handla i fysisk butik, vilket hade varit önskvärt på grund av upplevelsen. 
 

“Ja just att man åkte typ till Göteborg för att shoppa en heldag. Jag önskar att jag 
hade lite mer tid att gå i affärer…” 

 
Returer i samband med e-handel är inget som respondenten anser vara ett problem. 
Respondenten planerar inte sina köp utan det sker relativt spontant, samtidigt som varumärken 
sällan köps. 

5.2.3 Respondent 3  
Respondent 3 är 23 år gammal och tillhör därför Generation Y. Respondenten studerar för 
närvarande en kandidatutbildning inom marketing management på Jönköpings 
Handelshögskola. Respondenten är inte i ett förhållande och har inga barn. Utöver studierna 
arbetar respondenten inte, men kommer under sommaren att arbeta med försäljning. 
Respondenten anser sig vara mycket internetvan och använder internet ungefär hälften av 
dagen i olika sammanhang. Respondenten har under sin uppväxt använt internet som ett 
verktyg för olika typer av informationssökning, men även sociala medier. 
 
Respondenten spontanköper aldrig kläder utan har i förväg alltid en klar bild av vad det ska 
vara för plagg, både när det kommer till färg samt passform. Varumärken är en viktig faktor 
för respondenten där utvalda varumärken som tidigare använts undersöks vid sökning av nya 
plagg, som främst görs via webbutiker och bloggar. Bra passform och god kvalité är något 
som respondenten prioriterar högt och jämför vid köp. Respondenten uttryckte även följande:  
 

“Jag handlar kläder för att jag tycker det uttrycker min personlighet och det gör att 
jag mår bra, när jag vet att jag har fina kläder.”  

 
Köp görs både i butik och på internet, men respondenten föredrar att handla på internet då det 
är mer tidseffektivt. Däremot, dyrare plagg med specifik passform, som exempelvis kostymer, 
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väljer respondenten att köpa i butik om rätt storlek finns, i annat fall sker även dessa köp på 
internet. Respondenten föredrar att köpa kläder via e-handel för bekvämlighet, öppettider och 
för att det upplevs ointressant att gå i butiker, då respondenten anser butikspersonal som 
krävande och gärna vill poängtera vad de tycker skulle passa konsumenten. Innan studierna 
arbetade respondenten heltid under tre års tid, och i jämförelse med hur köpprocessen såg ut 
då är det idag inga större skillnader. 

5.2.4 Respondent 4  
Respondent 4 är 36 år gammal och tillhör därför Generation X. Respondenten studerar 
bibliotekarieutbildningen på Högskolan i Borås, med två år kvar av utbildningen. Vid sidan av 
studierna arbetar respondenten inte, men söker för närvarande sommarjobb. Respondenten är 
inte i något förhållande och har inte heller några barn. Internet är stor del av respondentens 
vardag där studierna kräver informationssökning via internet, vilket gör att respondenten 
anser sig vara mycket internetvan. 
 
När det kommer till klädköp gör respondenten detta enbart när praktiska behov uppstår, då 
inget intresse finns för mode och kläder. Respondenten söker inte information om klädesplagg 
före köp, utan besöker endast fysiska butiker förutsättningslöst och köper det som fattas i 
garderoben. Respondenten handlar enbart i fysiska butiker för att det anses vara viktigt att 
kunna känna och se plaggen i verkligheten innan köp.  
 

“Det känns jobbigt, man får inte prova, man vet inte riktigt vilken storlek man har och 
det är omständligt att skicka tillbaka och det är jobbigt att leta på alla olika sidor. Jag 
vill att det ska vara smidigt och snabbt när jag väl tar mig tid” 

 
Det är även viktigt att processen går fort och att produkten följer med hem direkt. 
Respondenten köper och jämför kläder relativt sällan, utan det viktigaste för respondenten är 
att det stämmer överens med inkomsten som student. Respondenten upplever även att returer 
är komplicerade och tidskrävande och varumärken är inte heller något som respondenten 
prioriterar. Innan påbörjade studier arbetade respondenten heltid och jämförs den dåvarande 
köpprocessen med den nuvarande ser den likadan ut, då intresset för kläder och mode var 
likadant. 
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6. ANALYS 

I denna uppsats har målet varit att undersöka generationerna X och Y för att se om dess 
livsstil har någon inverkan på köpprocessen, samt om det påverkar om köp utförs i fysisk 
butik eller e-handel. Köpprocessen består, som tidigare beskrivits, av behovsidentifikation, 
informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering av köp (Kotler, Armstrong & 
Parment 2013).  

Enligt Hernant och Boström (2010) uppstår en behovsidentifikation i samband med att 
avståndet mellan befintligt och önskvärt tillstånd blir för stort. Enligt enkätundersökningen 
görs köp både i Generation X och Y för nöjets skull samt för ökad variation i garderoben. 
Enligt Liu, Burns och Hou (2013) kan det bero på att det inte endast är produkten som kan 
tillfredsställa konsumenters behov, utan även köpupplevelsen. Både Rohm och 
Swahnminathan (2004) samt Lee och Tan (2003) beskriver att köpupplevelsen kan ses som en 
fritidsaktivitet, som i sin tur kan motivera till köp. I de kvalitativa intervjuerna som gjordes 
ansåg tre av fyra respondenter att nöje och välmående var en anledning till att klädköp 
gjordes, vilket i detta fall gjorde att nöje och välmående skapar ett behov.  Solomon, 
Barnossy, Askegaard och Hogg (2013) beskriver att livsstil både definierar grupptillhörighet 
och individers identitet, vilket stämmer överens med intervjusvaren från respondent 3 som 
uttryckte följande:  

“Jag handlar kläder för att jag tycker det uttrycker min personlighet och det gör att 
jag mår bra, när jag vet att jag har fina kläder.”  

Den fjärde respondenten som intervjuades tillhörde Generation X och köpte kläder när ett 
plagg saknades, vilket här tyder på att respondentens behov är produkter och inte 
köpupplevelsen. Cao (2012) menar att konsumenter i många fall blir medvetna om behov när 
butiker besöks, både fysisk butik och e-handel. 

Köpprocessens andra steg är informationssökning, där Kotler, Armstrong och Parment (2013) 
menar att konsumenter söker information om hur behov kan tillfredsställas. När det kommer 
till de kvalitativa intervjuerna, sökte tre av fyra respondenter information om plagg på internet 
före köp. Informationssökning kan enligt Hernant och Boström (2010) ske både internt och 
externt, där respondent 1 i den kvalitativa undersökningen även belyste att närstående har en 
påverkan i köpprocessen och i detta fall gällande returer: 

“… många av mina väninnor berättar liksom att det är hur krångligt som helst, de vill 
inte att du ska lämna tillbaka.” 

I båda generationerna söks främst information i olika webbutiker, enligt undersökningen. 
Däremot är andelen som inte söker information i båda generationerna relativt stor. Utifrån 
detta resultat stämmer det även överens med intervjusvaren.  

Vidare presenterar Hernant och Boström (2010) köpprocessens tredje steg som är 
alternativutvärdering, som går ut på att utvärdera de alternativ som kan tillfredsställa det 
behov som tidigare identifierats. Här utvärderas främst pris, förpackning och utseende. I 
enkätundersökningen visades att majoriteten av generationerna gör någon form av 
alternativutvärdering, där de allra flesta jämför pris. Även Hsiao (2009) menar att pengar är 
en stor påverkande faktor när det kommer till köp. Liu, Burns och Hou (2013) menar att 
konsumenter som handlar via e-handel både är mer priskänsliga och prismedvetna. I 
enkätundersökningen däremot visade att 9 % av Generation X och 10 % av Generation Y 
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föredrar att endast handla i webbutik, trots detta resultat jämför båda generationerna främst 
prisaspekten. I de kvalitativa intervjuerna däremot var, bortsett från pris, kvalitet och 
passform betydande faktorer för vilka köp som skulle göras.  

Vidare beskriver Lee och Tan (2003) att produkten kan ha betydelse för om köp görs via e-
handel eller i fysisk butik. Artikelförfattarna menar att produkter kan delas in i tre olika 
kategorier: högrisk-, mediumrisk- och lågriskprodukter. I detta fall har varumärken en 
betydande roll, då konsumenter oftast vet vad som kan förväntas av dessa produkter och 
därför klassas som lågriskprodukt. Vidare menar författarna att varumärkesprodukter främst 
köps på internet, då det inte ses som någon risk. I enkätundersökningen ansåg majoriteten av 
båda generationerna att varumärken inte prioriteras vid köp av kläder. Däremot påvisar 
resultatet i enkätundersökningen att de som handlar varumärken föredrar att köpa i fysisk 
butik, vilket i detta fall inte stämmer överens med det Lee och Tan (2003) beskriver. När det 
kommer till de kvalitativa intervjuerna var det relativt jämnt fördelat om varumärken 
prioriteras eller inte. Om dessa föredras att köpa i fysisk butik eller via e-handel var även här 
jämnt fördelat mellan generationerna. Däremot svarade respondent 3 att dyrare 
varumärkeskläder som tidigare inte köpts gärna provas och köps i fysisk butik, för att kunna 
känna produkten innan köp. Skulle storlek saknas alternativt om produktpriset är mer 
fördelaktigt på internet görs köpet istället via e-handel. 

Norzieiriani, Azizah och Ramayah (2010) beskriver även att konsumenters förtroende för ett 
företag samt vanor påverkar om köp görs på internet eller i fysisk butik, vilket kan spegla 
undersökningens resultat. Detta menar artikelförfattarna har att göra med konsumenters 
internetvana och hur väl vardagen är präglad av internetuppkoppling. Gällande internetvana i 
enkätundersökningen ansåg sig Generation Y vara mycket internetvana, medan resultatet för 
Generation X är jämnt fördelat mellan mycket och relativt internetvan. Trots detta resultat i 
enkätundersökningen är båda generationerna eniga om att internet används flera gånger om 
dagen. Även respondenterna i de kvalitativa intervjuerna ansåg sig vara internetvana. Däremot 
tydliggjordes att internetanvändningen samt kunskapen bland respondenterna skiljdes åt. 
Respondenterna som representerar Generation X använder internet flitigt i arbete- samt 
studiesyfte, medan Generation Y direkt identifierade olika sociala medier när dess 
internetvanor diskuterades, bortsett från sina arbeten och studier. Philip (2015) menar att 
generation Y är mer aktiva på sociala medier än Generation X, som främst använder internet 
som ett verktyg och källa för information, vilket i detta fall stämmer överens med den 
kvalitativa undersökningen.  

Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015b) beskriver skillnaderna mellan pre- och 
postdigitala konsumenter när det kommer till jämförelser av produkter. Den predigitala 
konsumenten jämför utbud i olika fysiska butiker, för att hitta den mest passande produkten. 
Detta stämmer överens med de intervjusvar som insamlades vid den kvalitativa 
undersökningen av Generation X, där båda respondenterna jämförde produkter i fysiska 
butiker. När det kommer till postdigitala konsumenter finns redan innan köp en tydlig bild av 
vad som ska köpas, både gällande färg och form. Intervjusvaren från respondenterna som 
representerar Generation Y bekräftar att även detta stämmer överens med deras sätt att 
konsumera, då båda respondenterna beskriver att en tydlig målprodukt finns innan köp görs. 
Cao (2012) menar att jämförelser av produkter numera görs på internet, vilket Jonsson, 
Stoopendahl och Sundström (2015b) menar främst sker via sökmotorn Google, som öppnar 
upp möjlighet till den globala marknadens utbud. Enkätsvaren visade även att det breda 
utbudet på internet är en anledning till att en tredjedel av Generation Y väljer att göra klädköp 
på internet.  
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Köpprocessens fjärde steg är köp, vilket Hernant och Boström (2010) skriver kan delas in i 
planerat, oplanerat och impulsköp. I enkätundersökningen besvarade hälften av respondenter i 
de båda generationerna X och Y att klädköp planeras, medan resterande inte planerar sina 
klädköp. Respondenterna i den kvalitativa undersökningen var eniga om att klädköp inte 
planeras, vilket i detta fall inte stämmer överens med enkätundersökningen. Däremot 
beskriver Solomon et al. (2013) att ett konsumtionsmönster inte behöver se likadant ut för 
individer trots likvärdiga sociala och ekonomiska tillgångar. Detta eftersom individer tillför 
en unik ingrediens utifrån andra egenskaper inom livsstil, bortsett från sociala och 
ekonomiska tillgångar. Författarna belyser även att en livsstil aldrig är bestående, utan 
förändras ständigt.  

Bortsett från pris, produkt och kvalité, som tidigare beskrivits som påverkande faktorer vid 
val av inköpsplats, kan även livsstil ha en inverkan. Norzieiriani, Azizah och Ramayah (2010) 
menar att livsstil ligger till grund för konsumenters köpbeteeende. Livsstil speglar även sättet 
som individer väljer att spendera sin inkomst och fritid. Intervjurespondenterna som 
representerade Generation Y beskrev att e-handel främst föredras då tiden är begränsad. En 
annan aspekt som belystes av respondenterna var e-handelns obefintliga öppettider, som 
Rohm och Swanminathan (2004) ser som viktig aspekt för köp via e-handel. Författarna 
beskriver även att e-handeln möjliggör en snabb och effektiv köpprocess, vilket Harris, Stiles 
och Durocher (2011) definierar som något Generation Y efterfrågar. Respondent 3, som 
representerar Generation Y, beskrev även att fysiska butiker undviks i största möjliga mån, då 
butikspersonal anses som ett störmoment i köpprocessen. Harris, Stiles och Durocher (2011) 
bekräftar att detta är ett typiskt kännetecken för Generation Y, då social kommunikation i 
fysisk butik anses vara tidskrävande. Ytterligare en faktor som Norzieiriani, Azizah och 
Ramayah (2010) anser vara en påverkande faktor på konsumenters köpbeteende är 
värderingar. Detta synliggjordes vid den kvalitativa undersökningen där två respondenter ur 
olika generationer belyste kvalité, passform och pris som betydande beståndsdelar vid köp av 
kläder.  

I enkätundersökningen besvarade en tredjedel av respondenterna i Generation X att 
tidsaspekten var en orsak till att köp görs på internet. Majoriteten av respondenterna för 
Generation X i enkätundersökningen arbetar heltid och har barn. Reeve och Oh (2007) menar 
att Generation X har tidskrävande karriärer, vilket bidrar till begränsad fritid. Norzieiriani, 
Azizah och Ramayah (2010) belyser även de att förändringar har skett i konsumenters livsstil, 
som grundar sig i ökad tidspress i familje- och arbetssituationer, vilket gjort att konsumenter 
börjat dra sig mot e-handeln. Parment (2008) menar att generation Y kännetecknas vara 
relativt högutbildade då majoriteten har eftergymnasial utbildning. Detta stämmer överens 
med enkätundersökningens resultat där närmare 70 % av respondenterna i generation Y 
studerade efter gymnasiet.  

När det kommer till köp beskriver Liu, Burns och Hou (2013) att konsumenter som föredrar 
att handla i fysisk butik har ett behov av att se och känna produkten innan köp görs. Detta var 
även faktorer som merparten av undersökningens respondenter ansåg vara viktiga aspekter, 
både i intervjuerna och enkätundersökningen. Respondent 1 uttryckte följande:  

“Jag behöver känna och jag behöver prova, det räcker inte att du säger till mig liksom 
vad är för storlek eller hur stor den är, det hjälper inte.” 

 
Avslutningsvis, beskriver Rohm och Swanminathan (2004) även att konsumenter som främst 
väljer att handla i fysisk butik ser möjligheten att få med produkten direkt efter köp, vilket 
även här var en faktor som undersökningarnas respondenter värdesatte.  
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7. SLUTDISKUSSION 
 
Köpprocessens steg samt innehåll följer samma processmönster både i Generation X och Y. 
Båda generationerna är eniga om att pris är den mest betydande faktorn vid köp av produkt. 
Däremot värdesätter Generation X kvalitet i större utsträckning än Generation Y, vilket kan 
ha att göra med att generationen har barn och eftersträvar hållbara produkter som håller över 
tid. Trots att Generation Y eftersträvar en snabb och effektiv köpprocess visar uppsatsens 
resultat att Generation X uttalar begränsad fritid, vilket borde resultera i att Generation X 
utför köp mer frekvent på internet. Detta kan ha att göra med att Generation X, i 
undersökningen, kännetecknades av en livsstil med heltidsarbete kombinerat med 
familjesituation och föräldraskap, vilket kan vara tidskrävande. Sammanfattningsvis kan 
frågeställning 1: “Finns det skillnader mellan köpprocesserna för Generation X och Y vid 
klädköp?” besvaras med att stegen i köpprocessen för de olika generationerna oftast ser 
likadana ut. Däremot skiljer sig generationerna åt med tanke på de olika stegens innehåll, där 
faktorer prioriteras olika. Ett exempel är vid alternativutvärdering där skillnader främst 
identifierades när generationerna besvarade de främsta jämförelseaspekterna.  
 
En av faktorerna som både Generation X och Y jämförde vid val av klädesplagg var i 
undersökningen, som tidigare nämnt, pris. Att Generation X jämför pris kan ha att göra med 
dess livsstil, då ett familjeliv kan bli kostsamt när barn bland annat ständigt är i behov av nya 
produkter. En annan bidragande faktor till den ekonomiska aspekten är generationens 
utbildningsnivå, där undersökningen visade att merparten av Generation Y har eftergymnasial 
utbildning. Som en följd av detta kan det även påverka inkomsten för individerna i Generation 
Y, då högre utbildning kan resultera i högre inkomst. När det kommer till Generation Y var 
även här pris en viktig aspekt som jämfördes. Detta kan ligga till grund då merparten av 
respondenterna i enkätundersökningen var studenter, som kan ha en inverkan på den 
ekonomiska aspekten, då studiemedel främst står för respondenternas inkomst. Definieras 
livsstil utifrån arbets- och familjesituation, som uppsatsen avgränsats till, kan andra 
frågeställningen: “Påverkar livsstil sättet generationerna X och Y handlar kläder?” besvaras 
med ett ja, då livsstil i denna undersökning definieras som arbets-och familjesituation. Dessa 
aspekter ses som faktorer som påverkar generationernas konsumtionsvanor. Eftersom 
utbildning och arbete påverkar den ekonomiska aspekten, avgör detta även vilka möjligheter 
konsumenter har att köpa kläder. Likvärdigt kan familjesituation vara en betydande faktor för 
konsumenters köpvanor, då ett familjeliv exempelvis kan ha utgifter i form av kläder till barn 
som ständigt växer. Däremot är detta inte unikt för generationerna X och Y, utan kan generellt 
gälla för samtliga åldersgrupper i förhållande till familje-och arbetssituation.  
 
Trots att båda generationerna söker information på internet föredrar en större andel i 
Generation X att hålla sig till fysiska butiker, när det kommer till köp av kläder. Detta kan ha 
att göra med att generationernas internetvana skiljer sig åt, då Generation X inte var lika 
övertygad om sin internetvana, jämfört med Generation Y. Respondent 1 som tillhör 
Generation X uttalade att sin osäkerhet gällande sin internetvana grundade sig i en uppväxt 
utan internet, vilket skulle kunna vara ett övergripande tankemönster för Generation X.  
 
Enligt resultatet i både den kvalitativa och kvantitativa undersökningen ansåg sig 
respondenterna i Generation Y vara mycket internetvana. Detta kan bero på generationens 
uppväxt med internet och sociala medier i vardagen, som respondent 3 poängterade vid 
intervjutillfället. En uppväxt med internet, som Generation Y har haft, kan skapa öppenhet för 
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att söka efter produkter på en global marknad, medan Generation X ansåg den lokala 
marknaden och fysiska butiker som tillräcklig.  
 
En annan aspekt som Generation X föredrar med handel i fysisk butik, är enligt intervjusvaren 
från respondent 1 och 4 möjligheten att känna och prova plagget före köp. Däremot var detta 
en aspekt som 65 % i Generation X och 62 % i Generation Y ansåg vara en fördel med handel 
i fysiska butiker.  
 
Resultatet i uppsatsens undersökning är relativt spridd i båda generationerna i frågan om de 
föredrar att göra köp i fysisk butik eller via e-handel. Därför kan ingen generalisering göras, 
utan troligtvis handlar det om individuella preferenser, vanor, erfarenheter och värderingar 
sedan tidigare. På så sätt kan inte uppsatsens tredje forskningsfråga: “Föredrar 
generationerna X och Y att köpa kläder i fysisk butik eller via e-handel?” besvaras med ett 
konkret svar utifrån generationsaspekten. Däremot bör tilläggas att tendenser kan utläsas från 
resultatet i enkätundersökningen samt intervjuerna att Generation Y är mer öppna för e-handel 
än Generation X. Däremot föredrog 44 % i Generation X och 47 % i Generation Y att enbart 
handla i fysiska butiker. Detta kan grunda sig i att handel i butik alltid existerat och använts 
vid inhandling av produkter, vilket på så sätt troligtvis har blivit en vana för konsumenter. 
Undersökningsresultatet visar att 43 % av Generation Y och 47 % av Generation X föredrog 
en kombination av handel i fysisk butik samt e-handel. E-handeln kommer förmodligen inte 
konkurrera ut fysiska butiker, då det säkerligen alltid kommer finnas konsumenter som fysiskt 
vill känna på produkter. Dessa två inhandlingsplatser kommer troligen att komplettera 
varandra. Trots detta kommer e-handeln troligtvis på sikt bli en vana för en större grupp 
konsumenter än idag. 
 
Avslutningsvis kan tänkas att det inte är livsstilen som avgör generationernas köpprocess och 
var köp slutligen utförs, i fysisk butik alternativt via e-handel. Avgörande skulle därför kunna 
vara åldersrelaterade och individuella beteenden samt önskemål i förhållande till värderingar. 
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8. AVSLUTNING  

8.1 Vidare forskning 
För vidare forskning skulle en intressant aspekt vara att undersöka konsumenters 
fritidsintressen, för att skapa en djupare förståelse för generationernas vardag kopplat till 
köpprocessen. Faktorer som specifika lön och kön skulle även kunna vara betydande element 
för undersökningen, vilket hade varit intressant att undersöka. För framtida forskning vore det 
även intressant att undersöka om generationerna X och Y utvecklas i takt med samhällets 
fortsatta teknologiska tillväxt, samt om synsättet för handel på internet förändras i samma 
utsträckning. Om ny teknologi eller liknande tas fram för handel av kläder skulle dessa 
generationer anamma koncepten och i sin tur använda dessa i sin köpprocess? 
 

8.2 Metodreflektion 
Om enbart intervjuer skulle tillämpas i undersökningen skulle en djupare förståelse för 
generationerna skapas. Dock uppstår det svårigheter för generalisering, vilket undersökningen 
behöver för ett trovärdigt utfall.  
 
Till en början var tanken att enbart göra enkätundersökning, men under processens gång 
insågs att intervjuer bör göras för en mer omfattande förståelse för generationerna. Detta 
gjorde att enkätundersökningen gjordes först och därefter intervjuerna. Skulle däremot 
intervjuerna gjorts innan, hade eventuellt enkätfrågorna kunna utformats på ett bättre och 
tydligare sätt, för att uppnå ett mer tydligt resultat.  
 
Om denna uppsats skulle skrivits ur ett företagsperspektiv hade säkerligen resultatet varit 
annorlunda. I sådant fall hade förmodligen ett specifikt företag valts, som då skulle spegla 
uppsatsens respondenter och därmed inriktning.  
 

8.3 Avslutande kommentarer 
Under uppsatsens gång har det utvecklat författarnas sätt att generalisera konsumentgrupper 
och dra slutsatser utifrån livsstil samt förutsättningar. Hur konsumenter handlar kläder är 
beroende av individuella preferenser, vilket gör det svårt för företag att analysera hur dess 
målgrupp vill handla kläder. Då information på internet samt produkter blir allt mer 
individanpassade kommer det krävas att företag inom modesektorn lär känna sin målgrupp på 
ett mer omfattande plan, för att tillfredsställa konsumenters behov samt önskemål.  
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

9. KÄLLFÖRTECKNING 
Backman, J. (2008), Rapporter och uppsatser, 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. edn, 
Studentlitteratur, Lund. 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business research methods, Oxford University Press: Oxford. 
ss. 226 

Brynjolfsson, E., Hu, Y. J., & Rahman, M. S. (2013). Competing in the age of omnichannel 
retailing. MIT Sloan Management Review, 54(4), ss. 23. 
 
Cao, X. J. (2012). The relationships between e-shopping and store shopping in the shopping 
process of search goods. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(7), ss. 993-
1002. 
 
Farag, S., Schwanen, T., Dijst, M., & Faber, J. (2007). Shopping online and/or in-store? A 
structural equation model of the relationships between e-shopping and in-store shopping. 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(2), ss. 125-141. 
 
Fry, R. (2015). This year, millennials will overtake Baby Boomers. FacTank, Pew Research 
Institute. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/16/this-year-millennials-will-o 
[2016-05-10] 
 
Gezelius, C. & Wildenstam, P. (2011) Marknadsföring- modeller och principer, Sanoma, 
Stockholm. ss. 94. 
 
Göteborgs Universitetet (2015) Konsumtionsrapporten 2015 
http://cfk.gu.se/digitalAssets/1557/1557639_konsumtionsrapporten-2015.pdf [2016-04-18] 
 
Harboe, T. (2013), Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen, Gleerups, 
Malmö. 

Harris, K. J., Stiles, J., & Durocher, J. (2011). A preliminary evaluation of the millennial 
shopping experience: Preferences and plateaus. Hospitality Review, 29(1), ss. 2.  
 
Hernant, M. & Boström, M. (2010), Lönsamhet i butik: samspelet mellan butikens 
marknadsföring, kundernas beteende och lokal konkurrens,1. uppl. edn, Liber, Malmö. ss. 
106-116. 

Hsiao, M. H. (2009). Shopping mode choice: Physical store shopping versus e-shopping. 
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(1), ss. 86-95 

HUI Research (2015) E-barometern årsrapport 2015, http://www.hui.se/statistik-
rapporter/index-och-barometrar/e-barometern [2016-04-05]  

 
Jonsson, P., Stoopendahl, P., Sundström, M., (2015a) Köprevolutionen: hur den 
digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring, 
Högskolan i Borås & Akademin för textil, teknik och ekonomi1. uppl. edn, Liber, 
Stockholm. ss.13 

 



 

26 

Jonsson, P., Stoopendahl, P., Sundström, M., (2015b) Köprevolutionen: hur den 
digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring, 
Högskolan i Borås & Akademin för textil, teknik och ekonomi1. uppl. edn, Liber, Stockholm. 
ss.25-31 

Krahn, H. & Galambos, N.(2014), Work values and beliefs of 'Generation X' and 'Generation 
Y', Journal of Youth Studies, 17(1), ss. 92-112. 

Kotler, P., Armstrong, G., & Parment, A. (2013). Marknadsföring: teori, strategi och praktik. 
Pearson. ss. 148-153. 
  
Lee, K. S., & Tan, S. J. (2003). E-retailing versus physical retailing: A theoretical model and 
empirical test of consumer choice. Journal of Business Research, 56(11), ss. 877-885. 
 
Liu, X., Burns, A.C. & Hou, Y. (2013), Comparing online and in-store shopping behavior 
towards luxury goods: 1, International Journal of Retail & Distribution Management, 
41(11/12), ss. 885. 

May, T. (1997) Samhällsvetenskaplig forskning. Open University Press, Buckingham. Andra 
upplagan. ss 150-154. 
 
McCrindle, M. (2012) Generations defined, 
http://mccrindle.com.au/resources/whitepapers/McCrindle-Research_ABC-01_Generations-
Defined_Mark-McCrindle.pdf [2016-05-05] 
 
Norzieiriani, A., Azizah, O., Ramayah, T. (2010) Consumer lifestyles and online shopping 
continuance intention, Business Strategy Series, 11(4), ss.227 - 243 

Ordun, G. (2015). Millennial (Gen Y) Consumer Behavior Their Shopping Preferences and 
Perceptual Maps Associated With Brand Loyalty. Canadian Social Science, 11(4), ss. 40-55. 

Parment, A.(2008) Generation Y: Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré, 
Malmö: Liber AB 
 
Philip, B. (2015). Generation X marks the spot. Canadian Business, 88(6), ss.22. 

Puccinelli, M. N., Goodstein, C. G., Grewal, D., Price, P., Raghubir, P., & Stewart, D. (2009) 
Customer Experience Management in Retailing: Understanding the Buying Process. Journal 
of retailing, 85 (1, 2009). ss 15-30. 

Reeves, T. C., & Oh, E. J. (2007). Generation differences and educational technology 
research. In J. M. 
 
Rohm, A. J., & Swaminathan, V. (2004). A typology of online shoppers based on shopping 
motivations. Journal of business research, 57(7), ss.748-757. 
     
Solomon, M.R., Bamossy, G.J., Askegaard, S. & Hogg, M.K. (2013), Consumer behaviour: a 
European perspective, 5.th edn, Pearson Education, Harlow.ss. 223-225 

Sullivan, P & Huyn, SY. J. (2016) Clothing Retail Channel Use And Digital Behavior: 
Generation and Gender Differences. Journal of Business Theory and Practice. 4(1). ss. 125- 
135.  
 



 

27 

Valentine, D. & L. Powers, T. (2013), Generation Y values and lifestyle segments, Journal of 
Consumer Marketing, 30(7), ss. 597-606. 
      

Workman, J.E. & Studak, C.M. (2006). Fashion consumers and fashion problem recognition 
style, International Journal of Consumer Studies, 30(1). 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

28 

9. BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 

FRÅGOR TILL ENKÄTUNDERSÖKNING 

PERSONLIGT 
Ålder 
18-35 år 
35-50+ år  
 
Sysselsättning 
Arbetssökande 
Studerande  
Jobbar 
 
Hur mycket jobbar du? 
Jag jobbar inte 
0-25% 
25-50% 
50-75% 
75-100% 
 
Utbildning- pågående alternativt slutförd  
Grundskola 
Gymnasie 
Högskoleexamen 
Kandidatexamen 
Magisterexamen 
Masterexamen 
 
Familjesituation 
Singel 
I förhållande 
Sambo 
Gift 
Har du barn? 
Ja 
nej 
 
Hur internetvan anser du dig vara? 
Mycket 
Ganska 
Lite 
Inte alls 
 
Hur ofta använder du internet? 
Flera gånger om dagen 
En gång om dagen 
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Ett par gånger i veckan 
Någon gång ibland 
Aldrig  
 
 
 
BEHOVSIDENTIFIKATION  
Varför köper du kläder? 
För att jag måste 
För att det är roligt 
För att öka variation i garderoben  
Finns ingen speciell anledning 
 
INFORMATIONSSÖKNING 
Söker du information om klädesplagg före köp? 
Ja 
Nej 
 
Om ja: Vart söker du denna information? 
På internet i olika webbutiker 
Sociala medier (Bloggar, Instagram, Pinterest, Tumblr, etc.) 
I butik 
Jag söker ingen information 
 
ALTERNATIVUTVÄRDERING 
Innan köp, jämför du flera alternativ av liknande produkter? 
Ja 
Nej 
 
Hur jämför du kläder? 
På hemsidor där prisjämförelser görs (ex. Pricerunner) 
Besöker olika webbutiker 
Besöker olika butiker och jämför 
Jag jämför inte 
 
Vilka faktorer är det du jämför? 
Pris 
Produkt 
Varumärke  
Kvalité 
Transport- ta sig till butik alternativt frakt vid e-handel 
Jag jämför inte 
 
KÖP 
Vart föredrar du att handla kläder? 
Webbutiker 
I butik 
Båda 
 
Varför köper du kläder på internet?  
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Varumärke 
Prisvärt 
Kan göras när som helst på dygnet 
Köp kan göras oberoende av vart jag befinner mig 
Bredare utbud 
Jag handlar inte på internet 
 
Varför köper du kläder i butik?  
Man ser produkten i verkligheten och kan prova den 
Får med produkten hem direkt 
För upplevelsens skull 
Socialt när man träffar andra människor 
Jag handlar inte i butik 
 
Brukar du planera dina köp? 
Ja 
Nej 
 
Tycker du det är viktigt att ha märkeskläder? 
Ja 
Nej 
 
Vart köper du oftast varumärken? 
Webbutik 
Butik 
Jag handlar inte varumärken 

9.2 Bilaga 2 
 
1. Ålder 
2. Sysselsättning 
3. Hur mycket jobbar du? 
4. Utbildning- pågående alternativt slutförd  
5. Familjesituation 
6. Har du barn? 
7. Hur internetvan anser du dig vara? 
8. Hur ofta använder du internet? 
9. Varför köper du kläder? 
10. Söker du information om klädesplagg före köp? 

Om ja: Vart söker du denna information? 
11. Innan köp, jämför du flera alternativ av liknande produkter? 
12. Hur jämför du kläder? 
13. Vilka faktorer är det du jämför? 
14. Vart föredrar du att handla kläder? 
15. Varför köper du kläder på internet?  
16. Har det alltid varit så? 
17. Varför köper du kläder i butik?  
18. Brukar du planera dina köp? 
19. Tycker du det är viktigt att ha märkeskläder? 
20. Vart köper du oftast varumärken? 
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