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Abstract
Internet has almost become inevitable in today’s world. From on-line gaming to e-shopping and 

from communication channels to an information web, Internet is probably one of the most 

penetrated and widespread inventions of this era. While the topic of uses and abuses of Internet has 

widely been discussed, its usefulness in various sectors has not been widely researched. There are a 

lot of statistics and information about e-commerce but few focus on local habits and specific genres 

within online shopping. With this paper, we want to examine what key elements are the most 

important when it comes to shopping clothes online, and we have limited our research to people 

living in Stockholm. Our findings are a mix between surprises and numbers that we guessed before 

we started, but all in all – this project has taught us a lot, not only about the questions we raise at the 

beginning but also about e-commerce in general and a lot of unexpected factors that might lead us 

to future investigations in this area.

Key words: on-line shopping, e-commerce, B2C, customer behavior, mail order, supply, value, 

convenience, shipping, clothes, fashion, trends, interactive media, web shops, Stockholm, sales.

2



Sammanfattning 

Internet har blivit nästintill oumbärligt i dagens värld. Från online-spel till e-handel och från 

kommunikationskanaler till ett informativt nät, är Internet förmodligen en av de mest framträngande 

och vitt spridda uppfinningarna av vår tid. Medan säkerheten kring användandet av Internet har 

diskuterats vilt så har användbarheten av Internet i olika områden inte utforskats till samma grad. 

Det finns mycket statistik och information om Internethandel men få fokuserar på lokala vanor eller 

specifika genres inom området. 

Med den här uppsatsen vill vi undersöka vilka nyckelelement som är de viktigaste när det gäller 

handel av kläder online, och vi har begränsat vår forskning till människor som bor i Stockholm. Det 

vi har kommit fram till är en blandning utav överraskningar och siffror som vi gissade oss till innan 

vi startade, men i sin helhet har det här projektet lärt oss mycket, inte bara om de frågeställningar vi 

har ställt oss utan även om e-handel i allmänhet och en hel del oväntade faktorer som an leda till 

framtida forskning i det här området.
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1 Inledning
Det finns inte mycket som Internet inte kan erbjuda idag, utvecklingen av tjänster via Internet ökar 

hela tiden. Därför tycker vi att e-handel är ett intressant ämne. Efter vår undersökning vill vi kunna 

se om det finns tendenser till att konsumenterna idag överväger att göra sina klädinköp via Internet, 

även fast de bor i en storstad, där utbudet av klädbutiker är stort. Vi är också nyfikna på om e-

handeln har en chans att i framtiden ”ta över” postorderbranschen helt, då vi båda är vana 

användare av både postorder och att handla kläder via Internet och har ett stort modeintresse.

2009 omsatte e-handeln 22,1 miljarder kronor, vilket står för 4,2 procent av försäljningen i den 

totala detaljhandeln.1  Samtidigt säger Statistiska Centralbyrån (SCB) att från de större företagens 

omsättning kommer drygt 18 procent från e-handel och resten från detaljhandel.

E-handelns försäljning ökade med 10,7 procent under det andra kvartalet 2010 i jämförelse med 

andra kvartalet 2009.2 Omsättningen för helåret 2010 beräknas uppgå till över 24 miljarder kronor 

för e-handeln, vilket i så fall kommer att utgöra cirka 4,5 procent av den totala detaljhandelns 

försäljning. Detta visar inte bara att antalet som använder sig av e-handel har ökat utan vi kan också 

anta att både intresset och behovet har växt under de senaste åren. Detta är intressanta siffror som 

gör oss mer intresserade av vad det är som gör att man väljer att använda Internet som klädbutik 

istället för fysiska butiker.

I en undersökning som Handelns Utredningsinstitut (HUI) har gjort visar det sig att 73 procent av 

handlarna tror att försäljningen inom e-handel kommer att öka under det närmaste halvåret. Endast 

3 procent bedömer att försäljningen kommer att minska.3 

Diagrammet i figur 1.1 visar att även konsumenterna är starkt optimistiska till framtida e-

handelsköp. 78 procent tror att de kommer handla varor på Internet under det kommande halvåret, 

endast 9 procent uppger att de inte kommer att handla på Internet. Bland konsumenterna i 

åldersspannet 23-35 år tror 91 procent att de kommer handla på Internet. Denna kraftiga positiva 

förväntan på e-handel väcker vårt intresse till att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för att 

utföra sitt köp online. En av förklaringarna till e-handelns kraftiga tillväxt de senaste åren är enligt 

HUI att allt fler svenskar tycker att det blir säkrare att handla på nätet. Men fortfarande uttrycker 

drygt hälften av svenskarna en viss oro för betalningssäkerheten vid e-handel.

1 http://Internetworld.idg.se/2.1006/1.309715/sa-stor-ar-den-svenska-e-handeln
2 HUI:s E-barometer Q2- http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx
3   HUI:s E-barometer Q1 http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx
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Figur 1.1. I en undersökning från Handelns Utredningsinstitut (HUI) har handlarna fått frågan: 

”Tror du att du kommer att handla varor på internet under de närmaste sex månaderna?” 4

1.1 Bakgrund
Det finns olika typer av e-handel men vi riktar in oss på företag som säljer produkter till 

konsumenter. Det brukar kallas B2C - Business to Consumer.

Företag som säljer direkt till konsumenter via webbutiker startade i Sverige i slutet av 1990-talet5. 

Många av de största e-handelsbolag som säljer till vanliga konsumenter är från början 

postorderföretag som med stor framgång börjat sälja sina produkter på webben.6

Syftet med B2C är att sälja produkter med stor komfort för konsumenterna som kan handla 

hemifrån. Det största kännetecknet för B2C är chansen för ett säljande företag att skapa en direkt 

kontakt med konsumenterna utan att blanda in mellanhänder som till exempel försäljare och 

grossister.7 Självklart kan det variera vilka av dessa som inte behövs. När mellanhänderna tas bort 

kan kostnaderna som uppkommer för att nå ut till konsumenten sjunka. På så sätt sjunker även 

priset på samma gång som inkomsterna kan öka.

4 HUI:s e-barometer Q2- http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx
5 Philsgård, A, 2007, Försäljning på nätet 
6 http://www.e-handelstrender.se/e-handel-statistik/  
7 Turban E. et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
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De som säljer kläder eller andra produkter via Internet direkt till kunder kan enligt Turban delas upp 

i tre typer:8

Direkta marknadsplatser ifrån tillverkare

När det gäller e-handel med kläder är ett exempel Ralph Lauren som säljer sina produkter via 

Internet utan att blanda in några återförsäljare eller andra mellanhänder.

”E-tailers” 

Återförsäljare som bara finns på Internet och inte har några fysiska butiker. Ett exempel på detta är 

webbplatsen www.asos.com som enbart har en webbutik.

Traditionella återförsäljare med webbplatser

Den här punkten utgör de företag som har börjat med vanliga fysiska butiker för att sedan 

komplettera dessa med handel via Internet för att nå en större kundkrets. Den här typen av 

återförsäljare är mycket vanlig när det gäller e-handel med kläder.

Vilket slag av försäljning som utövas beror mycket på tidigare förutsättningar. Ett företag som 

sedan tidigare har en fysisk butik väljer förmodligen att fortsätta driva den även när det börjar sälja 

sina produkter via Internet. För nystartade företag kan det vara smart att bara sälja via Internet 

eftersom det drar ner på många kostnader för till exempel personal och lokal.

1.2 Postorder
Vi väljer här att göra en kort jämförelse mellan e-handel och postorder. Detta gör vi för att både e-

handel och postorder klassas som distanshandel.9 Postorderbranschen är idag nästan helt och hållet 

sammankopplad med e-handeln. De flesta postorderföretag, gamla som nya, har idag webbutik som 

alternativ för sina kunder.

Vad skiljer då e-handel från postorder? För att postorder eller e-handel överhuvudtaget ska vara 

intressant för kunderna menar Philsgård att den måste vara bättre än den traditionella handeln på 

något sätt; utan mervärde - ingen affär.10 Han förklarar att postorderföretagen är duktiga på att köpa 

in artiklar, att hantera kundernas beställningar, att plocka och packa varorna och leverera dem till 

låga kostnader. Det här är ett arbetssätt som flera framgångsrika webbutiker har kopierat. 

8 Turban E. et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
9   http://www.distanshandel.se/  
10 Philsgård, A., 2007, Försäljning på nätet
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Enligt Philsgård strävar alltså både e-handeln och postorderföretagen efter att göra bra inköp och att 

ha en så effektiv lagerhantering som möjligt. Däremot brukar sättet att driva verksamheten skilja sig 

åt när det gäller följande fyra punkter.

Beställningsrutiner

Den största skillnaden när det gäller beställningsrutinerna mellan näthandel och traditionell 

postorder är sättet på vilket beställningen görs. Postorderföretagen får sina beställningar per post 

eller via telefon, medan e-handeln får sina via webben. Eftersom ett par manuella led då försvinner 

minskas företagens kostnader. Däremot plockar, packar och skickar båda företagstyperna iväg sina 

beställningar på i princip samma sätt.

Lagerbehov

En del nätbutiker kan välja att arbeta helt utan lager. Butiken slipper både osålda varor som ligger 

och binder pengar och kostnaden för att hålla själva lagret. Men en nackdel kan vara att en butik 

som arbetar utan lager riskerar att inte få fram sina varor i tid då kunden vill ha dem. Och utan varor 

får butiken heller inga nöjda kunder.

Varupresentation

Postorderföretagen presenterar sitt sortiment i kataloger, eller om företaget är litet, i annonser och 

produktblad. I en nätbutik är det själva webbutiken som är katalogen. Webbutiken når ut till många 

på ett enkelt sätt och kan ständigt uppdateras. Ökar inköpspriserna eller om det finns ett behov av 

att möta konkurrenternas priser, måste postorderföretaget trycka en ny katalog för att ändra sina 

priser. Webbutiken kan däremot ändra priserna när som helst.

Rationaliseringsmöjligheter

Webbutiken har även andra fördelar jämfört med postorderföretagens kataloger. Genom att koppla 

ihop webbutikens beställningssidor och lagersystem slipper handlaren att ta emot beställningar på 

artiklar som redan tagit slut. En webbutik kan också, om konsumenten vill och har tid, anpassas mer 

efter de olika kundernas behov och köphistorik.

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att undersöka vilka faktorer det är som styr valet att genomföra ett köp över 

Internet, trots det att man bor i en storstad och oftast har många fler alternativ på traditionella 

butiker än i mindre städer. 
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1.4 Frågeställning
Vilka faktorer styr vid Stockholmares val att genomföra och slutföra ett köp av ett eller flera 

klädesplagg via Internet idag?

1.5 Avgränsningar
Vi har gjort en avgränsning till svenska konsumenter som bor i Stockholm. Detta har vi gjort för att 

vi vill kunna se tendenser över varför folk i en storstad med många möjligheter inom handel, väljer 

att använda Internet som verktyg för att utföra ett köp av just kläder. 

Rent praktiskt antar vi att det kan finnas ett större behov av att använda fler sinnen än synen när det 

gäller klädesplagg. Vi antar att det kan vara mer avgörande för en kund att prova och känna på ett 

klädesplagg innan man genomför ett köp, än vad som är aktuellt exempelvis vid köp av biobiljetter 

eller resor. 

Vi har utgått från ett konsumentperspektiv och endast intresserat oss för konsumenters egna syn på 

sina köp av kläder via Internet. Studien undersöker konsumentens erfarenhet av webbplatser för e-

handel, både nationella och internationella.

2 Teori
2.1 E-handel
E-handel är en förkortning som står för elektronisk handel och är ett begrepp med olika definitioner 

men Turban beskriver E-handel som när ett företag eller konsument köper, säljer eller byter en 

tjänst, produkt eller information över Internet.11

Statistik från SCB visar att 83 procent av svenska medborgare i åldern 16-74 år har tillgång till 

Internet år 2009. Detta är i högsta grad intressant för oss då Internettillgång är en förutsättning för 

att kunna handla kläder via en webbutik. 

Och som vi kan se i diagrammet i figur 2.1 hade 63 procent av alla svenskar i åldern 16–74 år 

handlat varor eller tjänster via Internet under perioden april 2008 till mars 2009.

11 Turban E. et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
9



Figur 2.1. Andel personer som år 2009 köpt varor eller tjänster för privat bruk via Internet.12

Figur 2.2 från HUI visar ett diagram över de vanligaste källorna som används för att hitta 

information eller inspiration inför ett köp av en vara över Internet. Diagrammet visar att sökmotorer 

har fått flest röster med jämförelsesajter strax efter. Rekommendationer från vänner eller bekanta 

hamnar på en tredje plats. Dock gäller denna statistik för all e-handel, inte bara klädinköp. Endast 3 

procent av de tillfrågade e-handlar inte. Detta visar än en gång på hur stort e-handeln är idag.

Figur 2.2. Vanligaste källorna att söka information innan ett köp via Internet.13

12 Statistiska Centralbyrån, 2009, Undersökningar av Levnadsförhållandena
13 HUI:s e-barometer Q2-   http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx  
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Diagrammet i figur 2.3 visar de branscher som är mest framgångsrika inom e-handeln. Vårt område 

”Kläder och skor” utgör 11 procent av den totala e-handeln. Det resulterar i en tredje plats.

Jonas Arnberg på HUI säger att om e-handelns andel, som i år bedöms komma upp till 5 procent av 

detaljhandeln, ska stiga till högre nivåer behöver fler branscher bli framgångsrika och fler av de 

traditionella butikskedjorna måste på allvar ger sig ut på nätet.14

Figur 2.3. DIBS E-handelsindex för 2009 visar att 11 procent av den totala e-handeln består av kläder och skor.15

2.2 För- och nackdelar med klädhandel via Internet
Varför ska man handla över nätet när det finns vanliga butiker? Det finns många fördelar som 

handeln över Internet för med sig. Enligt Hermundstad och Östlund kan man utgå från sex olika 

kategorier16:

Ingen stress
Den största fördelen är förmodligen att konsumenten i lugn och ro kan sitta hemma framför datorn 

och beställa varor eller tjänster via nätet. Konsumenten slipper trängas i butiker, anpassa sig efter 

öppettider och känna sig stressad över att hon har en försäljare som flåsar henne i nacken.

Service
Eftersom det är lätt att besöka flera butiker genom några klick är det lätt att överge en butik för en 

annan. Butikerna på nätet måste erbjuda en god service till sina nätkunder.

14 www.idg.se/2.1085/1.175679   
15 http://Internetworld.idg.se/2.1006/1.309715/sa-stor-ar-den-svenska-e-handeln     
16  Hermundstad, H. och Östlund, A., 1999, Shoppa på Nätet
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Pris
I välsorterade närbutiker är det ofta lättare att titta igenom sortimentet och jämföra priser än det är i 

traditionella butiker. En annan fördel är att priserna ofta ligger lägre då du handlar på nätet. Det beror 

på att mellanhänderna försvinner och att det krävs mindre personal i nätbutikerna. En annan fördel 

när det gäller priset är att tjänster som låter konsumenten söka efter en vara med det billigaste priset 

finns tillgängliga.

Leverans och kvalitet
När handel sker över Internet slipper konsumenten bära kassar eftersom att möjligheten till 

hemleverans ofta är tillgänglig. Hermundstad och Östlund anser att nätet gör det mycket lättare för de 

som bor på landsbygden. Var man än bor finns det tillgång till nätbutiker. Fördelarna är många men 

det finns också nackdelar att tänka på. Det kan exempelvis vara svårt att kontrollera kvalitén på en 

vara via nätet.

Betalning
Enligt Philsgård är butikens krav är att betalningen ska komma så snart som möjligt, att kunden ska 

kunna identifieras, att betalningen ska vara säker och att betalningen ska passa både butiken och 

konsumenten.17

Samtidigt beskriver han konsumentens krav är som att det ska finnas möjlighet till att välja betalsätt, 

att det ska finnas ett betalningssätt som passar, att det ska vara enkelt att betala och att betalningen 

ska vara säker. Om konsumenten är missnöjd med varan ska det utan problem vara möjligt att få 

tillbaka pengarna och information som kontokortsnummer ska inte riskera att hamna i orätta händer. 

Philsgård beskriver att många kunder var tveksamma till att lämna ut sina personuppgifter och 

kontokortsnummer när de handlade via nätet.18 

Men i och med att allt fler börjar handla via nätet har tveksamheten minskat. Kunderna vill 

fortfarande känna förtroende för handlaren och de betalningsformer som webbutiken erbjuder. Det är 

därför bra om butiken informerar kunderna om hur konsumentens uppgifter kommer att användas 

efter köpet. Många kunder vill inte att deras personuppgifter lämnas vidare till andra företag i 

marknadsföringssyfte. 

17  Philsgård, A., 2007, Försäljning på nätet
18 Philsgård, A., 2007, Försäljning på nätet
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Vidare säger Philsgård att det vanligaste betalningssättet på svenska webbutiker är faktura.19 Vid 

fakturabetalning sänder handlaren en faktura till kunden när varan levereras och får betalt efter 

exempelvis 30 dagar.  Enligt Philsgård betalas över hälften av alla köp online via faktura. Vid 

konto- och kreditkortsbetalningar överförs kundens kontonummer i krypterad form till säljaren via 

en tredje part. Betalningen sker samtidigt som köpet och säljaren får pengarna senare. 

Philsgård säger att postorder är det näst vanligaste betalningssättet på svenska webbutiker. Det 

innebär att kunden betalar på Posten innan varan kvitteras ut.

Datorvana
Även om många människor använder datorer i sina arbeten idag finns det de som känner sig osäkra 

på datorns funktioner. 20 Hermundstad och Östlund hävdar att dessa människor aldrig kommer att 

utnyttja möjligheten till att handla på nätet. Det innebär att utbredningen av den elektroniska 

handeln inte går i den takt som säljarna önskar sig.

2.3 Konsumentbeteende
Turban tar upp att det är viktigt för företags överlevnad att de både behåller sina kunder och skaffar 

nya, detta gäller såväl e-handelsföretag som traditionella företag.21 Enligt honom måste företagen 

förstå konsumenternas beteende online för att bli lyckosamma på sitt område. Modellen (figur 2.3) 

visar de punkter som han menar påverkar konsumentens beteende.

Figur 2.3. Bilden är baserad på teorier från Electronic Commerce Consumer Behavior Model av Turban.22

19 Philsgård, A., 2007, Försäljning på nätet
20 Hermundstad, H. och Östlund, A., 1999, Shoppa på Nätet
21 Turban et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
22 Turban et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective, s.74
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Turban påstår alltså att det är flera faktorer som spelar in, exempelvis reklamkampanjer, pris, 

personliga egenskaper, omgivning, livsstil, vilken teknologi som används, var köpet görs och 

webbplatsens utformning. Vi kommer nu att redogöra för vad de olika kategorierna i Turbans 

köpbeslutsprocess representerar och hur variablerna påverkar konsumenten.

2.3.1 Stimuli och marknadsföring
Modellen visar att köpbeslutsprocessen utlöses av konsumentens reaktion på stimuli. Konsumenten 

måste känna ett behov av att köpa en speciell tjänst eller produkt. Stimuli uppmärksammar 

konsumenten på företagen och produkten. Hur konsumentens reaktion på en vara blir kan enligt 

Turban bero på pris, kvalité och hur produkten marknadsförs. Han menar att dessa faktorer påverkar 

konsumentens beslut om att göra ett köp. 

2.3.2 Personliga egenskaper
Köpbeslutet som konsumenten gör och hur konsumenten beter sig i en butik påverkas av 

konsumentens kön, ålder, ekonomi, personlighet och livsstil. Detta inkluderar även kulturella och 

psykologiska faktorer enligt Turbans modell.

Livsstil kännetecknas av personliga egenskaper, beteendemönster och värderingar. Livsstilen utgör 

ofta grunden vid beskrivning av konsumentbeteende vid utformning av produkter, reklam och 

marknadsföring för att kunna anpassa dessa till olika typer av konsumenter.

2.3.3 Miljö och omgivning
Även de sociala variablerna spelar enligt Turban stor roll när det gäller att genomföra ett köp av en 

vara. Hans modell beskriver att konsumenter influeras av familj, arbetskamrater och vänner i hög 

grad. Vissa påverkas dessutom av det mode som för tillfället råder. 

Övriga förhållanden som kan påverka konsumentens köpbeslut är diskussioner som pågår 

elektroniskt via exempelvis bloggar, diskussionsgrupper, communities och andra sociala medier.

2.3.4 Köparens beslut
Det finns flera faktorer som kan påverka innan köparen gör ett slutgiltigt beslut.

En av dem är andras attityd till produkten. Konsumenten pratar möjligtvis med personer i sin närhet 

om produkten. De kan antingen ha en positiv eller negativ inställning till produkten vilket i sin tur 

påverkar konsumentens inställning. Även denna aspekt tas upp av Turban.23

23  Turban E. et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
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En annan faktor som kan påverka beslutet är oförutsedda händelser. Konsumenten kan till exempel 

ta hänsyn till förväntat pris och förväntad inkomst, men om dessa faktorer förändras kan 

konsumenten bestämma sig för att backa ur.

När konsumenten till slut har bestämt sig för att köpa är det fem underbeslut som har betydelse: val 

av butik där varan ska inhandlas, antal, av vilket varumärke produkten ska vara, tidpunkten för 

köpet och vilket betalsätt konsumenten väljer att använda sig av.

3 Metod
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod i form utav en enkät. Detta har vi gjort för att vi 

inte känner något behov utav någon individuell, detaljerad information utan vill få en mer generell 

bild av e-konsumtionen av kläder. 

Att exempelvis intervjua en enskild företagare som säljer produkter på Internet eller en kund som 

kanske är en van att handla kläder via Internet skulle kunna ge olika subjektiva perspektiv på vissa 

specifika fall, men vår frågeställning syftar mer på en större grupp människor och därmed känner vi 

att enskilda fall inte kan hjälpa oss att få fram de resultat som vi eftersöker. Enskilda kunders fall 

och orsak till varför han eller hon köper en viss vara kan skilja sig betydande i jämförelse med en 

annan kund. Vi behöver plats för bredd i vår metod för att kunna få ett rimligt svar på vår 

frågeställning och för att kunna komma fram till en trovärdig slutsats.

3.1 Kvantitativa metoder
En kvantitativ metod är ett begrepp som används för att beskriva det arbete där man metodiskt 

undersöker en större grupps åsikter och sammanför dem till mängdstatistik24. Att skapa en enkät där 

flertalet människor i en viss målgrupp får svara på olika frågor är ett bra exempel på en kvantitativ 

metod. Bell menar att frågorna som används i en kvantitativ undersökning kan anses vara av ett 

enklare, nästan övertydligt slag.25 Detta anser hon vara ett medvetet val av enkätskaparen för att 

lättare kunna generalisera men ändå inte förlora viktig information i processen. Använder man sig 

utav komplicerade frågor eller lägger in plats för motivationskommentarer blir svaren för detaljrika 

och därmed svårare att hantera i stora mängder. Därför bör man hålla sig till enklare upplägg där 

användaren får ett antal fasta förhandsval. Kvalitativa frågor är med andra ord enligt Bell inte 

effektivt att använda i enkäter och bör hållas utanför de flesta kvantitativa undersökningar.

24 Bell, J. 2006, Introduktion till forskningsmetodik 
25 Bell, J. 2006, Introduktion till forskningsmetodik 
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Trots att frågorna kan anses vara enkla kan det vara en utmaning för undersökaren att skapa 

svarsalternativ för många användare. Det måste finnas ett alternativ som passar alla, alternativt att 

man har ett svarsalternativ som förväntas vara mest populärt och ett svarsalternativ som 

representerar övriga svar.26 Vidare tar Bell upp att frågorna måste vara lätta för användaren att förstå 

och det är bra att tänka över i vilken ordning som frågorna ställs. Slutligen beskriver Bell hur en del 

användare kanske inte vill uppge för personlig information, medan andra kanske känner sig mer 

hemma på området och kan tycka att svaren är för generella.

Användaren kan alltså ha en mängd olika åsikter men undersökarens uppgift är att på bästa sätt 

tillfredsställa alla användares behov och därför är det enligt Bell viktigt att undersökaren är 

ordentligt påläst inom ett visst område innan han eller hon utformar en enkät.27

3.2 Webbenkäter
Det finns många fördelar med att använda webbenkäter. För det första är det oftast väldigt enkelt, 

inte bara att skapa enkäterna men även att sammanställa resultatet.28 Det sparar även mycket tid i 

jämförelse med att exempelvis skriva ut på papper och dela ut enkäter i fysisk form. Dessutom 

brukar det kosta pengar med utskrifter, vilket innebär att webbenkäter har ekonomiska fördelar. 

Webbtekniken erbjuder nya möjligheter som inte finns med traditionella enkätmetoder, till exempel 

funktioner som stödjer multimedia. En nackdel som Taylor tar upp är att man enbart kan nå de 

personer som har tillgång till Internet och som vet att enkäten existerar.29

3.3 Urval
Vi har inte begränsat oss till varken ålder eller kön men det faller sig naturligt att de som är under 

18 inte kan svara på enkäten, då det är förbjudet enligt lag för minderåriga att utföra köp utan 

målsman via Internet. De urval vi har gjort är heller inte etniska, utan vi har valt att göra ett 

geografiskt urval: ett slumpmässigt urval bland Stockholmare.

Däremot huruvida butikerna är svenska eller inte valde vi att bortse ifrån, då vi ansåg att det var 

oväsentligt för vår frågeställning. Detta ansåg vi för att vi ville undersöka shoppingvanor oberoende 

av vilken webbutik som användes, dvs. vi ville inte avgränsa oss till specifika butiker. Vi ville få 

med så många butiker som möjligt eftersom vi inte vet vilka butiker som Stockholmare vanligtvis 

handlar i: svenska eller utländska.

26 Bell, J. 2006, Introduktion till forskningsmetodik 
27 Bell, J. 2006, Introduktion till forskningsmetodik 
28 Taylor, H., 2000, Internet research work? 
29 Taylor, H, 2000, Does Internet research work? 
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För att kunna få fram det resultat vi var ute efter valde vi att använda oss utav den så kallade 

snöbollsmetoden.30 Den innebär att de personer man skickar tilltar kontakt med i sin tur tar kontakt 

med nya personer. Detta är en metod för att få fram ett slumpmässigt urval.

3.4 Enkätutformning
För att få respondenterna till att ta ställning valde vi att göra skalfrågor där det inte fanns något 

neutralt alternativ. Detta gjorde vi genom att använda oss av 6-skaliga alternativ.

Enkäten är helt och hållet gjord i Google Docs, därför kändes det både naturligt och bekvämt att 

skicka ut enkäten elektroniskt. Dessutom kände vi att det var ett bra val med tanke på att vår 

målgrupp är folk som någon gång har använt sig utav Internet.

Vi gjorde en pilotstudie med det första enkätutkastet där vi testade det på några bekanta, vilket 

enligt Bell är bra att göra när man har ont om tid och behöver se till att enkäten är bra utformad. 

Efter feedback från respondenter och handledare beslutade vi oss för att formulera om vissa frågor 

och begränsa frågorna ytterligare. Vi tog även bort en del frågor som inte var relevanta för 

frågeställningen.

4 Resultat

Figur 4.1. visar att majoriteten av våra respondenter är kvinnor.

30 Trost, J., 2007, Enkätboken
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Figur 4.2 visar att de flesta av våra respondenter är i åldrarna 18-30 år.

I figur 4.1 och 4.2 kan vi se att majoriteten av våra respondenter är kvinnor mellan 18-30 år. 

Männen utgör 35 procent av de totala respondenterna. Däremot utgör övriga åldrar endast 17 

procent av deltagarna.

Figur 4.3. Diagrammet visar att de flesta respondenterna inte anser sig vara flitiga e-handlare.

Vi ville undersöka hur viktigt en webbshops språk är vid valet av Internethandel och det visade sig 

att respondenterna har rätt olika åsikter på denna punkt, se figur 4.4. Svaren fördelade sig över hela 

skalen men med viss övervikt mot att det har betydelse.

Figur 4.4. Diagrammet visar hur våra respondenter resonerade kring språket av en webbutik.
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I nästa frågeavsnitt valde vi att först ställa en fråga om motivet till inköpet vars svarsalternativ vi 

sedan följde upp med separata frågor. Detta gjorde vi för att undersöka om respondenten skulle bli 

påverkad av frågeutformningen, det vill säga om våra resultat på något sätt skulle skilja sig åt när 

respondenterna får rangordna faktorerna ihop i relation till att ha åsikter om dem i varsin egen 

situation.

Figur 4.5. Respondenterna motiverar sina senaste klädinköp på nätet.

I figur 4.5 kan vi se att avsaknaden av butik är det vanligaste motivet. Över hälften av våra 

respondenter har kryssat i detta svarsalternativ (det var möjligt att kryssa i mer än ett alternativ). 

Därefter kommer priset och bekvämligheten på en delad andraplats. Eftersom endast en respondent 

har kryssat för alternativet ”other” där han eller hon kunde fylla i en egen anledning verkade våra 

svarsalternativ täcka de flesta av respondenternas medvetna val vid online-köp av kläder.

Figur 4.6. Diagrammet visar vad våra respondenter anser om prisets betydelse.

Vad händer då när vi ställer frågorna separat? Vi kan se i prisdiagrammet (figur 4.6) och 

diagrammet för bekvämlighet (figur 4.7) att båda faktorerna fortfarande verkar ha stor betydelse. 

Men om man jämför dessa två med den tidigare tabellen (figur 4.5) märks nu en lite större skillnad 

på vad respondenterna anser vara viktigt.
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I den tidigare tabellen när vi ställde faktorerna mot varandra fick båda faktorerna lika många röster, 

medan vi nu, när vi har placerat dem i separata situationer, ser att priset verkar vara lite mer viktigt 

än bekvämligheten. Även om siffrorna fortfarande är ganska lika, så ser vi i figurerna 4.6 och 4.7 att 

det finns en förskjutning åt höger i skalan för priset, som är lite större än för bekvämlighetsfaktorn.

Figur 4.7. Diagram över respondenternas val i bekvämlighetsfrågan. 

När vi frågade respondenterna hur viktigt det är för dem att ett köp går snabbt att genomföra skiljer 

sig resultatet betydligt i jämförelse med svaren från den övergripande frågan. Svarsalternativet för 

tid fick minst röster utifrån de fyra största faktorerna som gick att välja mellan, se figur 4.5. 

Men nu visar det sig att över 80 procent trots allt anser att det är viktigt, se figur 4.8. Även om 

endast fem procent har valt att det har stor betydelse har drygt hälften av respondenterna svarat det 

näst högsta alternativet i skalan.

Figur 4.8. Majoriteten av våra respondenter anser att det är viktigt att ett köp går snabbt att genomföra.

20



Figur 4.9. Diagram över resultaten från frågan om utbud.

För det alternativ som flest respondenter motiverade sitt e-köp med, det vill säga avsaknaden av en 

fysisk butik, hittar vi inga överraskningar, se figur 4.9. Det är fortfarande väldigt viktigt.

Figur 4.10. Ett tidsbegränsat rabatterbjudande kan få tveksamma kunder att genomföra ett köp.

För att ställa respondenterna inför ett dilemma som kan uppstå när man har begränsad tillgång till 

en produkt, gav vi dem några olika alternativ på faktorer som skulle kunna påverka en konsument 

att genomföra ett köp, trots osäkerhet, se figur 4.10. De flesta svarade att de skulle nappa på ett 

tidsbegränsat erbjudande, medan även ett öppet köp med gratis returfrakt skulle vara lockande för 

många. Men det framkommer också att nästan 20 procent endast genomför ett köp om de känner sig 

helt säkra. 

Härnäst följer tre diagram (4.11-4.13) som visar resultaten för faktorerna leveranstid, fraktkostnad 

och öppet köp. Den enda faktorn som vi tagit upp tidigare i enkäten är öppet köp, där vi fick ganska 

höga prioriteringssiffror (se figur 4.10).
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Figur 4.11. Resultatdiagram för leveranstid.

Figur 4.12. Resultatdiagram för fraktkostnad.

Figur 4.13. Resultatdiagram för öppet köp.

Vi kan se en klar tendens till att alla faktorer ovan har betydelse. Figur 4.11 visar att 68 procent av 

respondenterna har valt en fyra eller högre när det gäller leveranstid. Samtidigt visar figur 4.12 att 

hela 88 procent påverkas tillräckligt högt av fraktkostnaden för att välja ett av de tre högsta 

svarsalternativen medan figur 4.13 visar att 83 procent också värdesätter öppet köp vid köp av 

kläder online. Den första frågan handlar om tid medan de andra två berör priset. Återigen ser vi 

tendensen att pris är en av de viktigaste faktorerna medan tid verkar ha något mindre prioritet.
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Figur 4.14 visar att de flesta av våra respondenter anser att det är viktigt att se kläderna från olika vinklar. 

Den sista faktorn vi ville undersöka var om det spelar någon roll hur klädesplagget presenteras på 

hemsidan och i hur stor grad det påverkar våra respondenters köpbeslut. Det finns många exempel 

på hur ett företag kan marknadsföra ett klädesplagg men vi valde att endast ta med ett exempel i vår 

enkät. Och som visas i figur 4.14 så verkar det vara väldigt betydande eftersom över femtio procent 

svarade att de vill kunna se kläderna de köper från olika vinklar.

Figur 4.15 visar att de flesta har haft en bra erfarenhet av klädköp online.

I vår undersökning framkom det att våra respondenter ställer höga krav på webbutiker, men tydligen 

uppfyller butikerna dessa krav eftersom 70 procent svarat att deras erfarenhet med klädköp online 

har varit bra. Dessutom, vilket syns i figur 4.16, kan alla tänka sig att fortsätta handla kläder via 

Internet.

Figur 4.16 visar att 100 procent av våra respondenter kan tänka sig att handla kläder via Internet igen.
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5 Analys och diskussion
I vår frågeställning ställer vi oss frågan vilka faktorer det är som styr valet av att utföra ett köp via 

Internet. Enligt Turban ska beslutet påverkas av personlig stimuli, pris, kvalité och 

marknadsföring.31 Även Hermundstad och Östlund har många exempel på vad som kan påverka ett 

onlineköp både positivt och negativt.32 Vi gav respondenterna för vår enkät ett antal olika val på 

varför de tror att de handlade kläder på nätet senast. Här följer de fyra faktorer som vår 

undersökning finner är mest relevanta.

Svaren vi har fått in från frågan där respondenten kan välja ett antal olika alternativ på varför de 

anser att de handlar kläder på nätet är ganska jämt fördelade. Väldigt få har valt något alternativ 

som inte finns med, vilket kan tyda på att faktorerna vi tagit från köpbeslutsprocessen verkar 

stämma bra.

5.1 Utbud
Resultaten säger att det starkaste skälet till att respondenterna väljer att handla via nätet är ”de 

kläder jag köpte fanns inte i någon butik i Stockholm som jag känner till”. Är det verkligen så att 

det finns mycket kläder på Internet som inte går att få tag på i Stockholm, eller är det bara det att det 

är enklare att söka på Internetbutiker än på unika småbutiker i Stockholm? Påverkar detta svenska 

småföretagare utan webbshop?

Det vore rimligt att anta att små företag som inte har etablerat sig kan ha svårt att konkurrera med 

webbutiker. Som vi kan se i figur 2.2 är sökning på Internet väl etablerad och används flitigt av e-

handlare. Att göra en Internetsökning kan anses vara enklare än att utforska Stockholms alla gator.

Det faktum att detta blev det mest populära svarsalternativet är intressant utifrån ytterligare 

aspekter. Först och främst med tanke på att de som bor i en stor stad som Stockholm har nära till allt 

och det finns ett mycket stort utbud av butiker i jämförelse med mindre städer, där man kan anta att 

de finns ett ännu större behov av att få tag på kläder via Internet. 

Det är också intressant eftersom denna faktor inte överhuvudtaget nämns i Turbans köpbesluts-

process.33 Även om det inte hade varit en online-butik, utan en nyöppnad butik bland äldre butiker, 

skulle då folk vara mer intresserade av den butiken, bara för att deras utbud var mera unikt? 

31 Turban E. et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
32 Hermundstad, H. och Östlund, A., 1999, Shoppa på Nätet
33 Turban E. et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
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På ett sätt kan det här vara en marknadsföringsfaktor. Det är upp till butiksägarna att köpa in eller sy 

sina egna varor, och det är upp till dem att se till att de får nöjda och återkommande kunder. Vad 

spelar det för roll om ett klädesplagg är unikt om kvalitén inte lever upp till kundens förväntningar?

5.2 Pris
Vår undersökning bekräftar tidigare forskning som visat att priset spelar stor roll. Vi känner igen 

våra resultat från ”Shoppa på nätet”, där de tar upp prisets betydelse när ett köp ska genomföras via 

Internet.34 Hermundstad och Östlund menar att Internetbutiker ofta har lägre priser än traditionella 

butiker och att detta beror på att mellanhänderna försvinner. Förväntar sig konsumenterna att 

Internetpriserna ska vara lägre än priser i traditionella butiker? Är det en av anledningarna till att 

priset är en viktig faktor?

Av vår undersökning framkommer det att öppet köp är ett bra alternativ. Öppet köp, som också 

erbjuds i många traditionella klädbutiker, innebär att man har alternativet att få returnera varan i 

oanvänt skick inom en viss tid och därmed får pengarna tillbaka. Runt 60 procent av våra 

respondenter tycker att ett alternativ för öppet köp är väldigt viktigt. När våra respondenter blev 

tillfrågade vilka av fem olika alternativ som skulle påverkat deras köpbeslut mest hamnade ”öppet  

köp med gratis returfrakt” på andra plats.

Vi tolkar att de som svarat att priset har liten betydelse har gott om pengar och inte skadas så 

mycket rent ekonomiskt om en vara kostar lite extra. För de som istället fäster vikt vid priset kan 

det handla om att de inte vill lägga speciellt mycket pengar på kläder, men att de nog skulle kunna 

tänka sig att lägga ut lite extra för något speciellt. 

5.3 Kvalité
En möjlig tolkning är att respondenterna anser att priset visar dem att varan är av hög kvalité. Det 

skulle kunna tolkas som att dessa respondenter föredrar höga priser men vi anser att det mest troliga 

är att köparen söker bästa kvalité till bästa pris.

Man skulle lätt kunna utgå ifrån att kunden vill ha bästa kvalité för lägsta pris. Skulle konsumenten 

verkligen tro på att kvalitén var hög om priset vore väldigt lågt? Svaret på detta framkommer inte i 

vår undersökning. 

34 Hermundstad, H. och Östlund, A., 1999, Shoppa på Nätet
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Men hur vet man att en vara är av bra kvalité innan man har kunnat känna på varan i verkligheten? 

Visst kan en bild säga mer än tusen ord, men när det kommer till kläder är det A och O att varan i 

fråga passar. Hur vågar man som konsument beställa ett klädesplagg utan att ha provat det? Varför 

vågar folk ta beslutet att köpa en vara som de inte kan undersöka passformen på i förväg? 

Den här aspekten tas upp av Hermundstad och Östlund som argumenterar för att kvalité är något 

som är svårt att kontrollera när man ska köpa ett plagg via Internet, eftersom konsumenten inte kan 

känna eller prova plagget.35  I vår undersökning framkommer att majoriteten av respondenterna vill 

kunna se kläderna ifrån olika vinklar vilket vi anser är ett sätt att försöka ersätta möjligheten att 

fysiskt prova plagget i affären. Detta anser vi också handlar om marknadsföringsdelen i 

köpbeslutsprocessen. Att visa upp klädesplaggen i olika vinklar kan ses som ett bra alternativ för 

företag som vill marknadsföra sina klädesplagg på ett effektivt sätt.

5.4 Bekvämlighet
Vår undersökning visar att bekvämligheten är viktig. Detta stämmer väl överens med Hermundstad 

och Östlund argument att den förmodligen största fördelen med att handla via Internet är att 

konsumenten kan sitta i lugn och ro var som helst, när som helst och genomföra sina köp - utan 

stress, trängsel, köer eller hetsiga försäljare.36 

En möjlig tolkning är att vikten av bekvämlighet innebär att konsumenterna förväntar sig att det ska 

gå snabbt vilket också bekräftas i vår undersökning av att man fäster stor vikt vid att köpet ska 

kunna genomföras snabbt. Att exempelvis stå i kö i en butikskassa kan ses som en klassisk 

stressfaktor, då man kanske har ont om tid. Därför kan det anses vara extra viktigt att ett köp online, 

som man kanske beslutat sig för att göra just för att slippa köer, går snabbt att genomföra. Annars 

tycker möjligen kunden att hon eller han lika gärna kunde ha gått ner runt hörnet och köpt varan, 

speciellt för Stockholmare som har ett väldigt stort utbud av butiker, men som också kan verka mer 

stressade än folk i mindre städer.

Vår undersökning visar tydligt att många väljer att shoppa hemifrån istället för att gå ut genom 

dörren. Man kan också ställa sig frågan om detta kan bero på en osämja mellan Stockholmarna och 

det skandinaviska vädret?

35  Hermundstad, H. och Östlund, A., 1999, Shoppa på Nätet
36  Hermundstad, H. och Östlund, A., 1999, Shoppa på Nätet
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Många har svarat att de inte handlar några kläder på nätet om de inte är helt säkra. En tolkning av 

detta resultat kan vara att många anser att det inte är värt risken eller besväret om något skulle gå 

fel. Är det typiskt svenskt att ta det säkra före det osäkra eller är detta ett internationellt fenomen? 

Det skulle vara intressant att undersöka närmare i framtiden eftersom detta inte verkar handlar om 

säkerhet i form av betalningssätt utan snarare om bekvämlighet.

Frågan om hur viktigt språket är kan också räknas in i bekvämlighet eftersom vi antar att språket 

kan avgöra hur snabbt köpet går att genomföra. Hamnar konsumenten på en webbplats med ett 

främmande språk kan det ta längre tid att genomföra köpet. Men baserat på det skulle man kunna 

förvänta sig att fler skulle anse att språket har betydelse än vad som framkommer i vår 

undersökning. Det är därför oklart på vilket sätt språket påverkar köpbeslutet.

5.5 Övriga faktorer
Enligt Turban påverkar kön, ålder, ursprung, livsstil, värderingar, personlighet och andra 

psykologiska faktorer vilka köp man gör.37 Vi har dock valt att endast fråga efter kön och ålder i vår 

enkät, då det är svårt att få fram personlig information i en kvantitativ undersökning.38 

Det vi har fått fram är att det är mest kvinnor i åldrarna 18-30 som har svarat på vår enkät, men vi 

känner att vi inte kan fastställa att det skulle vara vanligare att kvinnliga unga än medelålders män 

köper kläder via Internet.

Den enda sociala faktor som vi har tagit upp i vår enkät är svarsalternativet om huruvida en 

rekommendation från en vän skulle påverka konsumentens köpbeslut om han eller hon var osäker 

och som resultatet visar verkar detta inte påverka speciellt många. Detta kan jämföras med 

statistiken från HUI (figur 2.2) där 41 procent har uppgett att rekommendationer kan påverka deras 

inspiration inför ett köp online. Vi har dock inte kunnat bekräfta detta med vår undersökning. En 

anledning kan vara att just sociala faktorer kan vara svårt att undersöka med en kvantitativ 

undersökning.

Alla respondenter som deltog i enkäten har svarat att de kan tänka sig handla via Internet igen, 

vilket man kan tolka som ett växande behov. Detta inkluderar även en person som tidigare svarat att 

han eller hon haft dålig erfarenhet med klädhandel online. Detta bekräftar den optimistiska syn som 

återfinns i HUI:s undersökning.39

37 Turban E. et.al., 2006, Electronic Commerce – a managerial perspective
38 Bell, J. 2006, Introduktion till forskningsmetodik 
39  http://www.hui.se/web/E-barometern
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5.6 Metodkritik
Vi har nu i efterhand insett att det finns vissa brister med vår enkät och vår metod. Vi kommer här 

att redovisa dessa samt eventuella lösningar på dem.

Vårt mål var att få in cirka 100 svar, men resultatet blev bara 40. Detta innebär att vi har ett bortfall 

på över 50 procent. Dessutom använde vi snöbollsmetoden för att få större spridning av enkäten 

vilket innebär att vi egentligen inte har någon riktig vetskap om hur många som har fått enkäten 

totalt och därmed inte heller kan räkna ut det totala bortfallet. Detta hade kanske kunnat undvikas 

om vi hade delat ut enkäten på papper istället för över Internet. 

En förklaring till varför enkäten inte har nått ut till en bredare målgrupp kan vara att vi själva båda 

två tillhör samma kategori som vår medelrespondent.

I urvalet påstod vi att det inte spelade någon roll för vår undersökning om webbutiken var svensk 

eller utländsk. När vi sedan analyserade vårt resultat visade det sig att utbudet var en av de mer 

betydelsefulla faktorerna. Detta skulle kunna betyda att det är internationella butiker som lockar 

Stockholmare. Detta betyder att valet av att bortse från om webbutikerna är internationella eller inte 

i vårt urval kan ha varit ett misstag.

Att använda sig av webbenkäter är en relativt ny och oprövad undersökningsmetod. Det innebär att 

metoden inte är så utprövad som man hade önskat och det finns en pågående debatt om den.40 Vi 

anser dock att vi valde rätt metod då vårt urval kräver respondenter med erfarenhet online. Trots 

detta har vi upptäckt att två av våra enkätfrågor kan misstolkas och därför bör ha formulerats 

annorlunda. 

Första frågan vi har ifrågasatt är: ”Hur stor betydelse har språket för vilken webbshop du väljer att 

handla ifrån?” Vi tror att ordet “språket” kan misstolkas. Det är otydligt om vi syftar på svenska 

språkets utformning eller på andra språk förutom svenska, exempelvis engelska. Grundidén med 

frågan var att få reda på om det har någon betydelse för respondenten om webbutiken han eller hon 

har handlat ifrån är svensk eller om den är internationell där det svenska språket inte används. Vi 

har fått viss feedback om att detta budskap inte framkom tydligt i vår formulering. Detta kan även 

vara en anledning till varför resultatet på denna fråga är väldigt spretigt och oväntat.

40 Manfreda Lozar, K., 2008, Web surveys versus other survey modes - A meta-analysis comparing response rates  
International
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Sedan har vi funderat över frågan: ”Om du skulle handla kläder på nätet idag, hur viktig skulle  

bekvämligheten vara för dig?” Här kunde man möjligen för tydlighetens skull ha lagt till “i  

jämförelse med att gå ut” eller på något sätt understrukit att bekvämligheten handlar om att kunna 

genomföra köp i hemmet och därmed slippa eventuella “obekvämligheter” som kan uppkomma när 

man är utomhus, som exempelvis stress, väder, köer, trängsel och så vidare.

Vidare är det inte frågan utan svarsalternativen till ”Hur ofta handlar du kläder via Internet?” som 

kan vara otydliga. Vad som anses vara ”ofta” och ”sällan” kan variera kraftigt från person till 

person. Vi borde kanske ha uttryckt oss med mer specifika tidsintervaller, exempelvis ”en gång om 

året” eller ”en gång i månaden” och så vidare.

5.6.1 Reliabilitet och validitet
Vid en kvantitativ undersökning som vår enkätundersökning måste man tänka på dessa två faktorer. 

Är vår enkät tillräckligt pålitlig? Reliabiliteten syftar till att granska tillförlitlighet medan validitet 

innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat.

Vi anser att våra frågor är relevanta för vår frågeställning och därmed att enkäten har hög validitet. 

Detta säkerställdes bland annat med hjälp av pilotundersökningen. Det finns dock två saker som 

kunde ha förbättrat validiteten. Tidigare forskning som undersökt e-handel har visat att 

betalningssätt och betalningssäkerhet kan vara avgörande för både konsument och företagare.41 

Vi har dock inte inkluderat dessa faktorer överhuvudtaget i vår undersökning, vilket troligtvis 

försämrat validiteten. 

Vi har också upptäckt en svaghet med frågan: ”Om du skulle handla kläder på nätet idag, hur  

viktigt skulle priset vara för dig?” Det står klart att priset påverkar, men på vilket sätt? Det 

specificeras inte av vår enkätfråga och undersöks inte heller med andra frågor.

Reliabiliteten är inte lika hög som vi hade hoppats på. Inte bara på grund av att vi har ett sådant 

högt bortfall, utan också på grund av att vi inte var på plats när respondenterna svarade på enkäten.42 

Dessutom påverkas reliabiliteten av de tre dåligt formulerade enkätfrågor som vi tagit upp tidigare 

eftersom det finns en risk att respondenterna tolkat formuleringarna olika och därmed besvarat 

frågorna utifrån olika utgångspunkter. Vi anser att våra källor har god reliabilitet eftersom de vi 

41 http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx  
42 T, Thurén, 2007, Vetenskapsteori för nybörjare 

29

http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx


hänvisar till består av undersökningar och forskning från etablerade forskare och de böcker vi 

använt oss av har även refererats till av forskare på hög nivå.

I teoriavsnittet redovisar vi statistik som redogör för olika källor som används inför ett online-köp. 

Denna statistik visar dock all e-handel och har inte de avgränsningar som vi har. Det kan därför 

anses att denna statistik saknar validitet för vår uppsats, men vi vill understryka att statistiken varit 

användbar för oss i diskussionen.

5.6.2 Generaliserbarhet
Vi anser att vår undersökning är för liten för att kunna dra några stora generaliserade slutsatser. 

Även om vårt resultat verkar tillförlitligt är det tveksamt om det verkligen representerar alla 

Stockholmare. Majoriteten av respondenterna är 18-30 år gamla, men vi anser att det finns för få 

respondenter från andra åldersgrupper för att vi ska kunna generalisera om någon typisk kund.

6 Slutsatser
Vi ville undersöka vilka faktorer som är viktiga när det gäller Stockholmares klädköp via Internet. I 

vårt resultat finns både överraskningar och saker som stämmer väl med våra förväntningar.

Vi anser att vi, utifrån våra förutsättningar, har fått svar på vår frågeställning. Vår undersökning 

visar att de fyra viktigaste faktorerna för Stockholmares beslut att köpa kläder online är utbud, pris, 

kvalité och bekvämlighet. Vi är införstådda med att det kan finnas fler faktorer som spelar in, men i 

vår undersökning är det dessa fyra som framträder tydligast.

Stockholmaren är enligt vår undersökning intresserade av ett unikt utbud, de verkar vilja kunna hitta 

plagg som inte finns i Stockholm eller till och med i Sverige. Det kommer förmodligen alltid att 

finnas plagg som inte går att köpa i traditionella butikerna vilket gör att det i dagens samhälle alltid 

kommer finnas ett behov av att kunna använda Internet som alternativ för att utföra sina klädköp. 

Det är precis som i traditionell handel efterfrågan som styr utbudet online.

Vi antog innan vi utförde undersökningen att priset skulle spela en stor roll och det visade sig också 

vara en av de starkaste faktorerna. Vi kan dra slutsatsen att de flesta konsumenter gör som 

människor har gjort i alla tider, det vill säga tar stor hänsyn till värdet av en vara och att han eller 

hon i de flesta fall är ute efter att göra en god affär och att kunna balansera kvalité med pris på det 

sätt som konsumenten anser vara det bästa möjliga.
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Eftersom vår undersökning visar att konsumenter vill känna sig säkra i sina köpval kan vi också 

anta att en psykologisk faktor spelar in: en känsla av tillfredsställelse, att det är viktigt att känna sig 

nöjd med sitt val samt att kunna ångra sig kostnadsfritt.

Bekvämlighetsfaktorn tolkar vi som att Stockholmare har ett stort behov av att köpet ska gå fort, 

vara lättillgängligt, enkelt, kunna utföras överallt och när som helst. Vi drar också slutsatsen att 

behovet av att handla online ökar vilket stöds både av tidigare forskning och av vår undersökning. 

Vi vill poängtera att klädbranschen inte är lika stor som många andra online-branscher i dagsläget, 

men att den ständigt växer tillsammans med den övriga e-handeln och att den definitivt är att räkna 

med i framtiden.

Konsumenterna verkar ställa höga krav på webbutiker, oavsett om de är internationella eller inte, 

vilket kan medföra att kvalitén kommer att öka ännu mer i framtiden för att företagen ska kunna 

möta sina kunders behov.

Företag som säljer produkter online kan ta hänsyn till de faktorer som denna undersökning kommer 

fram till är viktiga. De kan utgå ifrån dem för att stimulera potentiella kunder att genomföra ett köp. 

Eftersom marknadsföring är den enda faktor som företagen själva kan kontrollera har vi nu fått 

större förståelse för de kampanjer med exempelvis rabatter och frakterbjudanden som företag 

använder sig av idag. Det har också blivit tydligare varför det är så viktigt för företag, speciellt 

inom klädbranschen, att sticka ut och synas med det där lilla extra och unika som kunden vill ha.

31



7 Referenser
Bell, J., 2006, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur

Hermundstad, H. och Östlund, A., 1999, Shoppa på nätet, Bonnier

Manfreda Lozar, K., 2008. Web surveys versus other survey modes - A meta- analysis comparing 

response rates. International Journal of Market Research, sid. 79-104

Philsgård, A., 2007, Försäljning på nätet, Liber

Taylor, H., 2000, Does Internet research work?, International journal of market research, vol.42, 

sid. 41-63

Thurén, T., 2007, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber

Trost, J., 2007, Enkätboken, Studentlitteratur

Turban, E., Lee, J., King,D. och Chung, H.M., 2006, Electronic Commerce – a managerial 

perspective, Prentice Hall

7.1 Elektroniska källor
http://www.distanshandel.se – senast nedladdat 2011-01-03

http://www.e-handelstrender.se/e-handel-statistik/  - senast nedladdat 2010-12-17

http://www.hui.se/web/E-barometern  .   - senast nedladdat 2010-12-17

http://www.idg.se/2.1085/1.175679 senast nedladdat 2011-01-09

http://Internetworld.idg.se/2.1006/1.309715/sa-stor-ar-den-svenska-e-handeln – senast nedladdat 

2010-12-17

32

http://internetworld.idg.se/2.1006/1.309715/sa-stor-ar-den-svenska-e-handeln
http://www.idg.se/2.1085/1.175679
http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx
http://www.hui.se/web/E-barometern
http://www.distanshandel.se/


8 Bilagor
8.1 Enkät

Handla kläder via Internet
Hej! Vi gör en C-uppsats om E-handel och den här enkäten riktar sig till dig som bor i Stockholm 
och som har erfarenhet av att handla kläder via Internet. Om du har fått den här länken från någon, 
är du ansedd att tillhöra den kategorin! Enkäten tar max fem minuter att svara på och vi vore väldigt 
tacksamma om du tog dig tid till att hjälpa oss genom att svara på dessa frågor! Tack på förhand! // 
Liselotte och Kristin

*Obligatorisk

Kön * 

•  Man 

•  Kvinna 

Ålder * 

•  -18 
•  18-30 
•  31-45 
•  46-55 
•  55+ 

Hur ofta handlar du kläder via Internet? * 
1 2 3 4 5 6

Sällan Ofta

Hur stor betydelse har språket för vilken webbshop du väljer att handla ifrån? * 
1 2 3 4 5 6

ingen roll alls väldigt stor roll

När du handlade kläder på nätet senast, varför gjorde du det? * kryssa gärna i fler än ett alternativ 
om du vill 

•  Det var billigare än i vanliga butiker i Stockholm 
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•  Det var bekvämare än att gå ut och shoppa i Stockholm 
•  Det sparade mig tid i jämförelse med att handla i vanliga butiker i Stockholm 
•  De kläder jag köpte fanns inte i någon butik i Stockholm som jag känner till 
•  inget av ovanstående 
•  Övrigt: 

Om du skulle handla kläder på nätet idag, hur viktigt skulle priset vara för dig? * 
1 2 3 4 5 6

Inte alls viktigt Väldigt viktigt

Om du skulle handla kläder på nätet idag, hur viktig skulle bekvämligheten vara för dig? * 
1 2 3 4 5 6

Inte alls viktigt Väldigt viktigt

Om du skulle handla kläder på nätet idag, hur stor betydelse skulle det ha för dig att köpet går 
snabbt att genomföra? * 

1 2 3 4 5 6

Ingen betydelse Stor betydelse

Skulle du bli mer intresserad av att köpa ett klädesplagg online om det inte fanns att få tag på i 
någon vanlig butik i Stockholm? * 

1 2 3 4 5 6

Inte alls intresserad Väldigt Intresserad

Om du ser ett klädesplagg på nätet som du tvekar över att köpa, vad skulle få dig att ändå 
genomföra köpet? * välj det som skulle vara mest avgörande 

•  Tidsbegränsat rabatterbjudande 

•  Rekomendation från en vän 

•  Billig frakt 

•  Öppet köp med gratis returfrakt 

•  inget av ovanstående, köper bara när jag är helt säker 

•  Övrigt: 

Hur mycket påverkar leveranstiden ditt val om köp? * 
1 2 3 4 5 6

Lite Mycket

Hur mycket påverkar fraktkostnaden ditt val om köp? * 
1 2 3 4 5 6
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Lite Mycket

Hur viktigt är det för dig att kläder på Internet har öppet köp? * 
1 2 3 4 5 6

Inte viktigt Mycket viktigt

Känns det avgörande för dig om kläderna kan ses från olika vinklar med olika bilder? * 
1 2 3 4 5 6

Inte alls avgörande Helt avgörande

Vad har din erfarenhet varit överlag när det gäller köp av kläder via Internet? * 
1 2 3 4 5 6

Dålig Bra

Kan du tänka dig att handla kläder via Internet igen? * 

•  Ja 

•  Nej 
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