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Abstract 
 

The trend of shopping online has been rising for the last two decades. Internet has become a channel that 

gives consumers the freedom to effortlessly pick and chose from a wide variety of products. The fashion 

industry has been one of the frontrunners in which the consumer trends of purchase online is 

increasingly growing bigger. Simultaneously there has been an overall increase in impulsive shopping 

behaviour of consumers and the purchases that comes with that. Impulsiveness behaviour is something 

that often defines the buying of clothes, and combining these two variables, (1) shopping online in a 

fashion setting and (2) impulsiveness when buying, gave way for this study.  

 

By examining the three variables personality traits, motivation and involvement, the meaning of this 

study has been to map out if there is a correlation between impulsive buying of clothes in an online 

setting and the three mentioned psychological factors. With the use of a quantitative method, which 

resulted in an internet survey, program students of Södertörns Högskola, Sweden, were asked about 

their buying habits. To measure personality traits, hedonic and utilitaristic motivation and involvement, 

previous research used was trait theory, earlier research in utilitaristic motivation, hedonic motivation 

and involvement. 

 

The results showed that personality traits partly has an impact on the frequency of impulsive buying of 

clothes online. The study also established the correlation between a higher degree of hedonic motivation 

and a lower degree of impulsive buying clothes online, of which an interpretation was made that internet 

serves as a joyful function, not particularly as a shopping function. The study’s last contribution was of 

the positive connection between involvement in clothes and a higher frequency of buying clothes online 

in an impulsive manner.  

 

Keywords: Impulsive buying behaviour, e-commerce, personality traits, hedonic motivation, utilitaristic 

motivation, involvement 

 

  



 

Sammanfattning 
 

Trenden att handla via internet, e-handla, har stadigt ökat de senaste två decennierna. Den digitala 

kanalen har gett konsumenter frihet att enkelt söka igenom och välja bland ett stort utbud av produkter. 

Modebranschen har varit en av de större aktörerna inom e-handeln där konsumtionen stadigt växt. 

Samtidigt har en allmän ökning setts av impulsivt köpbeteende och impulsiva köp hos konsumenter. 

Impulsivitet är något som ofta kopplas ihop med köp av kläder och att kombinera dessa två nämnda 

områden, (1) shopping på internet av kläder och (2) impulsivitet vid köp, gav uppsatsen dess ansats. 

 

Genom en undersökning av variablerna personlighetsdrag, hedonisk respektive utilitarisk motivation 

och engagemang har uppsatsen syfte varit att kartlägga om det finns en korrelation mellan impulsiva 

köp av kläder och de tre nämnda psykologiska faktorerna. Populationen som undersöktes var Södertörns 

Högskolas programstudenter under vårterminen 2016, vilket krävde ett kvantitativt tillvägagångssätt. 

Detta utmynnade i en enkät via internet där studenterna fick besvara frågor om köpvanor. Genom 

användning av trait theory, tidigare forskning inom utilitarisk och hedonisk motivation samt 

engagemang kartlades studenternas personlighetsdrag, motivation och engagemang. 

 

Resultatet visade att personlighet till viss del påverkar frekvensen impulsiva köp av kläder på internet, 

mer specifikt uppmättes en negativ korrelation mellan dessa impulsiva köp och personlighetsdraget 

samvetsgrannhet. Studiens resultat visade också på ett samband mellan studenter med högre grad 

hedonisk motivation och färre impulsiva köp vilket visar att internet används i nöjessammanhang utan 

att leda till en högre frekvens impulsiva köp av kläder. Studien kartlade även att engagemang till kläder 

hos studenterna har ett positiv samband med ökad frekvens av impulsiva köp av kläder på internet. 

 

Nyckelord: Impulsivt köpbeteende, e-handel, personlighetsdrag, hedonisk motivation, utilitarisk 

motivation, engagemang till kläder 
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1. INLEDNING 
 

Avsnittet behandlar uppsatsens ansats genom e-handelns betydelse och dess växande roll som 

shoppingkanal för konsumenter. Inriktning sker mot modebranschen, en av de mer betydande aktörerna 

inom e-handeln där impulsiva köp är ett vanligt förekommande fenomen. Problemdiskussionen 

behandlar hur impulsiva köp tilltar i allmänhet samtidigt som e-handeln ökar och det kunskapsgap som 

tycks finnas inom e-handeln gällande konsumentbeteende. Detta leder i sin tur fram till uppsatsens 

utgångspunkt med frågeställning och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Digitala teknologier har under de senaste årtiondena haft en enorm utveckling med internet som en av de 

största innovationerna. För företag ger internet möjlighet till ökad exponering som går att profitera på 

genom marknadsföring och försäljning av varor och tjänster (Grandón et al., 2011). För konsumenter 

kan numera ett globalt utbud av varor och tjänster nås med ett fåtal klick på internet. 

 

Trenden att köpa varor och tjänster på internet ökar och syns i Sverige genom den växande 

omsättningen hos e-handelsbutiker (Findahl & Davidsson, 2015). I svensk detaljhandel är förändringen i 

konsumtionsbeteende och distributionskanal tydlig, branschens omsättning över internet ökade med 

16% mellan år 2013 och år 2014 (Hui Research, 2015). Den största försäljningen över internet skedde i 

branscherna kläder/skor, hemelektronik och böcker/media (ibid.). Via internet och e-handelsbutiker kan 

konsumenterna snabbt söka igenom ett stort antal varor och tjänster under en kort tidsrymd 

(Soopramanien & Robertson, 2007). Även ur företagsperspektiv är e-handeln en attraktiv kanal, 

omkostnader för e-handelsföretag är förhållandevis låga i jämförelse med fysiska butiker, och här kan 

ett stort utbud av varor och tjänster erbjudas med rum för stor exponering (Wei et. al., 2014). 

  

Modebranschen är en av de största branscher mätt till omsättning i e-handeln, försäljning av kläder och 

skor på internet uppgick till 7,5 miljarder kronor i Sverige år 2014, en ökning med drygt 4% från 

tidigare år (Hui Research, 2013; Hui Research 2014). En studie i fysisk miljö gjord av Bloch och 

Richins (1983) visade att kläder i större grad köptes utan tidigare planering och kan ses som en typisk 

vara som införskaffas på impulsiva grunder (Phau & Chang-Chin, 2004). Enligt en kvalitativ studie 

gjord av Sundström et al. (2013) är impulsiva köp av kläder i stor grad baserat på emotionella faktorer. 
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En allmänt satt definition av impulsiva köp finns inte i forskningskretsar. Enligt Rook och Fisher (1995) 

karaktäriseras de som oreflekterade, omedelbara och kinetiska köp. Bayley och Nancarrow (1998) 

beskriver impulsiva köp som att känslor övertar den logiska köpprocessen och Jones et al. (2003) 

beskriver köpen som ett plötsligt uppkommet begär som leder till ett oplanerat köp. En övergripande 

beskrivning på impulsiva köp pekar mot köp som är av oplanerad natur enligt Babu & 

Yaoyuneyong(2010), vilket är en syn som även uppsatsen kommer speglas av. 

 

1.2.Problemdiskussion 
Studier av konsumentbeteenden i den digitala miljön ses som en relativt ny forskningsgren (Hjort & 

Hellström, 2014). Konsumenters möjlighet att handla via internet uppkom först några år efter internets 

födelse i slutet av 90-talet (ibid.) och den successivt stigande användningen av internet som 

distributionskanal har ökat intresset för området hos både forskare och praktiker (Kim & Eastin, 2011). 

Sojung och Eastin (2011) hävdar att viss avsaknad av nödvändig forskning fortfarande finns inom 

konsumentbeteende på internet. Flertalet forskare menar att det i synnerhet är forskning av det impulsiva 

konsumentbeteendet som behöver studeras djupare (Dawson & Minjeong, 2009; Jeffrey & Hodge, 

2007). 

En studie gjord av Dawson & Minjeong (2009) visar att impulsiva köp ökar. Tidigare forskning gjord av 

Nicholls et al. (2001) visade att över 50% av inköp i gallerior handlas på impuls och liknande statistik 

finns på konsumtionsköp på nätet, där en studie gjord av Verhagen och van Dalen (2011) visade att 

cirka 40% av köp på internet var av denna karaktär. Impulsiva köp associeras med varor som renderar 

nöje, har en nedstressande och social funktion för konsumenten (Hausman, 2000). Kläder ses som en 

produktkategori i ständig förändring, rik på symbolisk mening, och som ger upphov till impulsiva köp 

(Park & Kim, 2008). Modebranschen är därav ett intressant område för vidare undersökning av 

bakomliggande faktorer till impulsiva köpbeteenden. Flertalet faktorer som influerar konsumenter att 

köpa impulsivt i fysisk miljö har kartlagts där konsumenters personlighet är en övergripande faktor som 

studerats (Beatty & Ferrell, 1998; Rook & Fisher, 1995). Personlighet definieras generellt av forskare 

som en psykologisk konstruktion, eller ett mentalt koncept, som influerar beteende genom interaktionen 

som sker mellan sinne och kropp (Maltby et al., 2009, s.5). 

 

Personligheten anses vara en av grundstenarna bakom människors beslutsfattande (Gohary & Hanzaee, 

2014), trots detta finns avsaknad av förståelse för hur personlighetsdrag är kopplat till köp på internet 

(Bosnjak et al., 2007). Forskning som gjorts av personlighetsdrag och köp i fysisk miljö har visat att 
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impulsiva konsumenter tenderar att vara mer styrda av sina känslor än andra konsumenter, där det 

känslomässiga stadiet agerar som en utlösande faktor för impulsiva köp (Youn & Faber, 2000). 

Impulsiva köp påverkas även av planeringsgraden som sker innan själva köpet. Exempel på planering är 

konsumenters användning av inköpslista som taktik för att minska antalet impulsiva köp av dagligvaror 

(Arnaud et al., 2015) eller att med en bestämd väg i fysisk butik minimera dessa köp (Stilley et al., 

2010). Studier av konsumenters planering och dess påverkan på impulsiva köp i fysisk butiksmiljö har 

skett under lång tid och forskningen där är omfångsrik (Stilley et al., 2010; Heinrich et al., 2011) medan 

studier på området i internetmiljö är mindre utbredd.  

 

En annan faktor som kan spela in vid impulsiva köp är den bakomliggande motivationen hos 

konsumenter, detta innefattar utilitarisk motivation och hedonisk motivation (Childers et al., 2001). 

Utilitarisk motivation kopplas till planerade, rationella köpbeteenden och hedonisk motivation relateras 

till spontana, impulsiva köpbeteenden (Batra & Ahtola, 1990). Den utilitariska motivationen har varit 

huvudfokus i tidigare forskning (To et al., 2007), vilket gjort att de emotionella aspekterna hos 

konsumenter, som relateras till hedonisk motivation, undersökts i mindre utsträckning (ibid.). Området 

tycks ha ett kunskapsgap som kräver fler undersökningar om, och i så fall till vilken grad, motivation 

påverkar frekvensen impulsiva köp. Särskillt en fördjupning i den hedoniska motivationens betydelse 

ses som en möjlighet för företag till differentiering mot konkurrenter (Loureiro, 2013). 

 

Ett annat område där det finns gap i forskningen att fylla är hur konsumenters engagemang påverkar köp 

i internetmiljö (Chen, 2008). Att engagemanget för en viss typ av produkt skiljer sig från konsument till 

konsument är en väl etablerad syn inom marknadsföring (Slama & Tashchian, 1985). Det är inte en 

specifik typ av produkt som styr nivån av engagemang enligt Kassarjian (1981) utan avgörandet sker 

psykologiskt hos varje konsument. Han nämner även att nivån av engagemang hos konsumenter kan ha 

en betydande påverkan på köpbeteenden. Större uppmärksamhet på forskning inom konsumenters 

engagemang till produkter på internet kan ge möjligheter att bättre kunna förklara köpbeteende i den 

digitala miljön. 

 

Företag med större förståelse för konsumenters impulsiva köp på internet kan uppnå flera fördelar; ett 

större kundförvärv, en ökad omsättning och en utökad konkurrenskraft (Qiu et al., 2015). Ur ett 

kostnadsperspektiv kan en effektivare resursfördelning uppnås hos företagens marknadsavdelningar 

(Nordfalt, 2009; Wolfinbarger & Gilly, 2001). Kläders positionering som en typisk vara köpt på 

impulsiva grunder ihop med den ökande trenden av impulsiva köp i allmänhet ger området en betydande 
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roll för modebranschen, som präglas av stor konkurrens där djupare förståelse för konsumenter är viktigt 

för att lyckas (Sundström et al., 2013). 

  

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Frågeställning 

I vilken utsträckning påverkar psykologiska faktorer konsumenters impulsiva köp av kläder på internet? 

o I vilken utsträckning påverkar personlighetsdrag frekvensen impulsiva köp av kläder på internet? 

o I vilken utsträckning påverkar hedonisk motivation och utilitarisk motivation impulsiva köp av 

kläder på internet? 

o I vilken utsträckning påverkar engagemang till kläder impulsiva köp av kläder på internet? 

 

1.3.2 Syfte 

Studien ska bidra till forskning inom impulsivt konsumentbeteende genom inblick i vilken utsträckning 

psykologiska faktorer påverkar konsumenters impulsiva köp av kläder på internet. Mer specifikt syftar 

studien till att utreda om frekvensen impulsiva köp av kläder på internet påverkas av personlighetsdrag, 

hedonisk och utilitarisk motivation samt engagemang till kläder. 

 

1.3.3 Avgränsningar 

Studien är geografiskt avgränsad till Södertörns Högskola ur bevämlighetssynpunkt. Människor 

influeras av flertalet faktorer under ett köp och studiens resultat bestäms och avgränsas till de parametrar 

som använts i studien och den forskning ansatsen utgått ifrån. Vad som ligger bakom mänskliga 

handlingar rent psykologiskt är en komplex process och här begränsas studien till att undersöka de 

tidigare nämnda faktorerna personlighetsdrag, hedonisk och utilitarisk motivation samt engagemang till 

kläder. Detta för att nå en undersökningsbar nivå med hänsyn till de resurser och begränsningar som 

fanns. Faktorn personlighetsdrag kan mätas med hjälp av flera modeller och för uppsatsen kommer 

områdets resultat speglas av användningen av femfaktorteorin.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Kapitlet inleder med tidigare forskning som skett av motivation, uppdelat i hedonisk och utilitarisk 

motivation och deras respektive egenskaper. Nästkommande avsnitt redogör för tidigare forskning inom 

engagemang och dess påverkan på köpbeteenden. Avslutningvis behandlar kapitlet teori relaterat till 

personlighet för att sedan, genom femfaktorteorin, gå in mer djupgående på hur olika personlighetsdrag 

ger upphov till olika köpbeteenden.  

 

2.1 Motivation 
Motivation förklarar varför ett visst beteende sker, vad som driver det (Maltby et al., 2009, s.5), och är 

ett centralt område för forskningen inom konsumentbeteende (Kim & Eastin, 2011). Motivation har 

visats vara en avgörande faktor bakom konsumenters beslutsfattande vid köp, den är drivkraften bakom 

individens vilja att utföra ett visst beteende som tros kunna tillfredsställa ett behov, alternativt minska en 

uppbyggd spänning (Schiffmann & Kanuk, 2007, s.83). Huruvida tillfredsställelse verkligen uppstår 

beror på vilken handling som utförs till följd av motivationen (ibid.). 

 

2.1.1 Utilitarisk och hedonisk motivation 

Motivationen bakom köp delas upp i den kognitiva motivationen och den affektiva motivationen (Kim 

& Eastin, 2011). Inom forskning kallas den kognitiva motivationen för utilitarisk motivation och den 

affektiva motivationen för hedonisk motivation (ibid.). Konsumenter som uppvisar utilitarisk motivation 

ser enligt Ozen och Kodaz (2012) shopping som ett jobb utan nöjesaspekt. Sarkar (2011) beskriver att 

motivationen utgår från bekvämlighet, med fokus på kvalité och rimliga priser. To et al. (2007) menar 

att den utilitariska motivationen uppstår ur ett behov vilket ger ett mål som eftersträvas att uppnås. 

Exempelvis avsaknad av en jacka när det blir kallt, syftet är att köpa en jacka, ett mål med shoppingen 

har härigenom skapats och konsumentens motivation definieras som utilitarisk. I kontrast till utilitarisk 

motivation ser konsumenter med hedonisk motivation shopping som en nöjesaktivitet som görs för 

underhållningens skull utan bakomliggande behov (Ozen & Kodaz, 2012). To et al.  (2013) menar att 

konsumentens syfte att utforska baseras på äventyrliga känslor utan bestämda mål med shoppingen. 

Enligt Ozen och Kodaz (2012) innehåller hedonisk motivation kopplingar till lycka, fantasi, 

uppvaknande och nöje. Hedonisk motivation är därav inte styrt av ett bakomliggande behov eller mål, 

shopping ses som en nöjesaktivitet med konsekvenser såsom oplanerade, impulsiva handlingar och köp. 
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2.1.2 Motivationens påverkan på konsument i internetmiljö 

Ett viktigt element inom internetshopping är informationssökningen. Forskning har visat att utilitariska 

och hedoniska beteenden har koppling till hur informationssökningen på internet ser ut. Konsumenter 

som uppvisar utilitariskt beteende - har ett mål med sin shopping - söker direkt relevant information om 

produkten de är intresserade av (Sojung & Eastin, 2011) och kan anses effektiva. Detta i kontrast till 

konsumenter som uppvisar hedoniskt beteende - ser shoppingen som ett nöje utan mål - som istället 

söker stimulans av shoppingupplevelsen (ibid.). Detta leder ofta till längre, mer frekventa besök på 

internetsidor då inget naturligt slut eller mål finns med shoppingupplevelsen (Vazquez & Xu, 2009). 

Utifrån de olika sökbeteendena kan slutsatsen dras att konsumenter med hedoniskt beteende på internet 

tenderar att spendera längre tid på sina shoppingupplevelser på internet (i och med ett större utforskande 

av sidor) medan konsumenter som uppvisar utilitariska beteenden, större målmedvetenhet, tenderar att 

uppvisa kortare söktid och besöka mer distinkta sidor. Förutom ett positivt samband mellan hedoniskt 

beteende och utökad informationssökning, finns även ett samband mellan hedoniska beteenden och 

högre frekvens av impulsiva köp (Hausman, 2000; Arnold & Reynold, 2003). 

 

2.2 Engagemang 
Engagemang definieras som en persons upplevda värde av ett objekt utifrån inneboende behov, värden 

och intressen (Wakefield & Baker, 1998). Forskning har visat att engagemang tilhör en av de viktigaste 

faktorerna i påverkan av konsumenters beslutsfattande och köpbeteende (Petty et al., 1983; Celsi & 

Ohlson, 1988). Köpprocessen hos konsumenter som uppvisar högt, respektive lågt, engagemang till en 

specifik produkt kan därigenom se olika ut. Att handla på internet har visats framkalla en större känsla 

av kontroll hos konsumenter och gett upphov till  nöjeskänslor, njutning och ett ökat engagemang 

(Loureiro et al., 2013). Detta stödjs av Im och Ha’s studie från år 2011 som visade att en större upplevd 

njutning vid shopping gav upphov till ett större engagemang till produkten. Här framkom även att ett 

större engagemang var positivt relaterat till en större köpintention i digital miljö.  

 

2.3 Personlighet 
Personlighet definieras som en uppsättning karaktäristiker eller typiska kvaliteter tillhörande en individ 

(Maltby et al., 2009, s.5). Forskningen om personlighet och vad som påverkar dess utveckling har 

studerats länge och gett upphov till två typer av forskarsyner. En betonar ärftlighet och den tidiga 

barndomens påverkan på personlighet medan den andra synen har en bredare uppfattning där den sociala 
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och miljömässiga aspekten över längre tid influerar personligheten (Schiffmann & Kanuk, 2007, s.116). 

Den djupgående karaktäristiken som utgör en människas personlighet och som gör varje människa unik 

anses i hög grad vara trolig att influera konsumtionsbeteenden (ibid.). Personligheten påverkar 

responsen till erbjudanden, var, hur och när köp sker samt vilka produkter och tjänster som konsumeras 

(Schiffmann & Kanuk, 2007, s.116). För kartläggning av personligheter har olika teorier utvecklats, 

bland annat så kallade “trait theories”, översatt karaktärsdragsteorier. Teorierna är väl använda inom 

kvantitativ ansats och fokuserar på att kartlägga specifika personlighetsdrag (Schiffman & Kanuk, 2007, 

s.118). Personlighetsdrag definieras som något utmärkande som är relativt varaktig över tid på ett sätt 

som skiljer individer från varandra (ibid.).  

 

2.3.1.Femfaktorteorin 

Femfaktorteorin räknas som en av de mest omfattande teorierna inom forskning av personlighet (Keiser 

& Ross, 2011). Teorin kategoriserar människors personlighet utifrån fem personlighetsdrag; öppenhet, 

samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism (McCrae & John, 1992). Genom värdering 

utifrån dessa personlighetsdrag kan kategorisering av människor ske och möjlighet ges att systematiskt 

kunna undersöka relationen mellan personlighet och andra variabler (Costa & McCrae, 1992).  

2.3.1.1 Öppenhet 
Människor med hög öppenhet klassas som fantasifulla individer, mottagliga för konst och skönhet med 

ett rikt och komplext känsloliv. De är intellektuellt nyfikna, beteendemässigt flexibla och öppna för 

förändring i attityder och värderingar (Costa & McCrae, 1992). Människor med låg öppenhet är 

traditionellt lagda med snävare intressen (Lakhal et al., 2012). Gohary & Hanzaees studie (2014) visar 

att människor med högre öppenhet uppfattar och upplever hedoniska värden hos produkter starkare än 

människor med låg öppenhet.  

2.3.1.2 Neuroticism 
Neuroticism representerar en individs tendens att uppleva psykologisk ängslan (Costa & McCrae, 1992). 

Människor med hög neurotiscism är emotionellt instabila, upplever ofta oro, osäkerhet och känslan av 

att vara otillräckliga (Widinger, 2009). Costa och McCrae (1995) fastslog att ju större grad av 

neuroticism en människa uppvisar, desto högre är risken för till depression, ångest och impulsivitet. 

Mick (1996) studie visade att det fanns en positiv relation mellan impulsivt beteende och 

personlighetsdraget neurotiscism.  
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2.3.1.3 Samvetsgrannhet 
Samvetsgrannhet mäter disciplin och målinriktning där människor med hög grad av samvetsgrannhet är 

välorganiserade, noggranna och arbetsamma (Costa & McCrae, 1992). Människor med låg 

samvetsgrannhet kopplas istället ihop med slapphet, oordning och likgiltighet (ibid.). En studie gjord av 

Duijisens & Dektra (1996) visade på en negativ relation mellan samvetsgrannhet och impulsivitet - 

högre samvetsgrannhet ledde till lägre impulsivitet, medan en lägre samvetsgrannhet ledde till en högre 

impulsivitet. 

2.3.1.4 Extraversion 
Extraversion är en dimension som representerar dragen sociabilitet, aktivitet och tendenser att uppleva 

positiva känslor såsom lycka och njutning (Costa & McCrae, 1992). Hög grad extraversion ses hos 

människor som är väldigt entusiastiska, utåtriktade och pratsamma medan låg grad extraversion ses hos 

människor med en lägre nivå av dessa drag (McCrae & John, 1992). En studie av shoppingupplevelser 

gjord av Guido et al. (2007) visade att individer med låg extraversion uppvisade ett köpbeteende som 

tenderar vara mer utilitaristiskt, medan människor med hög extraversion uppvisade ett köpbeteende som 

tenderade att vara mer hedoniskt. 

2.3.1.5 Vänlighet 
Vänlighet är ett mått på hur stort behovet av harmoniska relationer är. Människor som besitter hög 

vänlighet definieras som tillitsfulla, sympatiska, rättframma, förlåtande och samarbetsvilliga (Costa & 

McCrae, 1992). Människor med låg vänlighet betraktas som cyniska, okänsliga och fientliga (ibid). 

Slutsatsen kan dras att människor med hög vänlighet tenderar att lita mer på andra, jämfört med 

människor med låg vänlighet som är mer misstänksamma mot andra. I en studie gjord av Duijisens & 

Dektra (1996) visades ett negativt samband mellan vänlighet och impulsivt beteende, att en lägre grad 

vänlighet hos en människor gör benägenheten att utföra impulsiva handlingar större. 
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3. METOD 
 

Kapitlet behandlar studiens angreppssätt gällande tillvägagångssätt, population och urval samt 

motivering av dessa. Diskussion och val av forskningsmetod klargörs och en ingående redogörelse görs 

för genomförandet av studien, med ett avslutande kapitel rörande metodkritik och bortfallsanalys. 

 

3.1 Angreppssätt 

3.1.1 Deduktion 

Studien tar sats i samhällsvetenskapliga teorier som appliceras på verkligheten för att se hur väl de två 

överensstämmer och utgår från ett deduktivt angreppssätt. Här genomgår hypoteser eller frågeställningar 

empirisk granskning varefter de giltighetförklaras eller förkastas (Bryman & Bell, 2014, s.31).  

3.1.2 Epistemologi 

Den epistemologiska ståndpunkten behandlar vad som är eller kan anses betraktas som acceptabel 

kunskap inom ett forskningsområde (Bryman & Bell, 2014, s.35). Två inriktningar finns inom 

epistemologin, hermeneutik och positivism. I och med studiens karaktär, där test på verkligheten och 

förklaring av mänskligt beteende är i fokus, förutsätts användning av positivism som kunskapsteoretisk 

inriktning, här ligger fokus på förklaring av det mänskliga beteendet och samband mellan observationer 

försöker.hittas.(Bryman.&.Bell,.2014,.s.36). 

 

3.2 Val av forskningsmetod 
Två typer av forskningsmetoder finns för forskare som ska inleda studier inom samhällsområdet, den 

kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden. Kvantitativa studier betraktas som deduktiva i sin 

natur med teoriprövning som grundansats (Bryman & Bell, 2014, s.49). Fokus ligger på insamling av en 

större mängd data från ett stort antal respondenter med generalisering som mål av den data som fås fram 

(Denscombe, 2016, s.345). Studiens syfte söker att klargöra om generaliserbara samband finns mellan 

faktorer vilket kräver ett kvantitativt tillvägagångssätt för att kunna undersökas. Kvantitativ data tas 

fram genom statistik och siffror (ibid.) och med den tid och de resurser som fanns för uppsatsens studie 

föll metodvalet på användning av en surveyundersökning via internet.  
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3.3.Population.och.urval 
Den population konsumenter som valdes ut för studien var programstudenter på Södertörns högskola, 

vilket dels skedde på bekvämlighetsgrunder då de befann sig närmast rent geografiskt. En förutsättning 

för studien är att den undersökta populationen är vana av att använda internet för köp av varor och 

tjänster. I genomsnitt befinner sig studenter i åldersgruppen 20-30 år (Ekonomifakta, 2012), en 

åldersgrupp som är vana användare av internet som köpkanal (Sundström et al., 2013) vilket gör de 

lämpliga för undersökningen. En kortare mejlintervju (Informant 1, 2016) visade att studenters 

medelålder på Södertörns Högskola under år 2015 var 23 år, och därav lämpade sig väl för studiens 

syfte. Studenter i allmänhet är även en relevant grupp att undersöka då de i framtiden blir konsumenter 

med stor köpkraft. Urvalsramen utgick från alla registrerade programstudenter på Södertörns Högskola 

under vårterminen 2016. Utifrån dessa skedde ett systematiskt urval för att ge ett så representativt urval 

som möjligt. Ett representativt urval ger möjlighet till generalisering över populationen (Denscombe, 

2016, s.63). Detta är av stor vikt för att kunna ge en större överblick av fenomen, som är målet med 

denna studie. 

 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Metodval 

Då studien är av kvantitativt slag med inriktning på samband i ett bredare perspektiv, kräver den ett 

större antal respondenter för att besvaras. Lämpliga metoder utifrån dessa parametrar ledde fram till en 

surveyundersökning av typen enkät. Enkäten fick respondenterna tillgång till via en internetlänk i ett 

mejlutskick. En undersökning som görs via internet ger enkel tillgång till respondenter (Denscombe, 

2016, s.35). Det är samtidigt ett billigt, okomplicerat och tidseffektivt sätt att samla in data på, vilket är 

av stor relevans för en mindre forskningsundersökning där tid är en ändlig resurs. Fördelarna med att 

samla in data via instrumentet enkät, förutom nämnda nytta, är att det inte medför en intervjuareffekt på 

respondenterna som kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 2014, s.247-248). Enkäter anpassar sig 

även efter respondenten eftersom de inte kräver en specifik tidpunkt för utförande utan kan göras när tid 

och möjlighet finns (ibid.). Nackdelen med enkäter är att det inte finns någon närvarande om 

respondenter har eventuella frågor (Bryman & Bell, 2014, s.347). Detta motverkades genom att lägga 

stor vikt på formulering och förklaring av varje enkätfråga samt användandet av pilotstudie. Enkäter 

görs i huvudsak med stängda och inte alltför många frågor för att inte respondenter ska tröttna, vilket 

ofta har nackdelen att det inte ger utrymme för uppföljningsfrågor (ibid). De frågor som ställs måste 

därav vara väl uttänkta, ha relevans och ge upphov till mycket information. En vanlig konsekvens av 
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kvantitativa studier med enkäter är att ett ganska stort bortfall sker, vilket kan ge ett skevt resultat 

(Bryman & Bell, 2014, s. 248). Strategier som använts i studien för att motverka detta är (1) en form av 

belöning som lottats ut bland alla som slutförde enkäten, (2) tydliga instruktioner i enkäten, (3) en 

attraktiv layout och (4) att göra en så kort men så relevant enkät som möjligt (ibid.). Bortfallet togs även 

i åtanke genom att ett större antal enkäter skickades ut än vad studien krävde då alla troligtvis inte skulle 

besvaras. 

3.4.2 Utformning av enkät 

Internetsidan Surveymonkey.com användes för skapande och datainsamling av enkätundersökningen. 

Surveymonkey är världsledande inom enkätundersökningar på internet och används av organisationer i 

alla olika storlekar (Surveymonkey.com, 2009) vilket gör den passande även för ett mindre projekt som 

detta. Vid utformning av en enkätundersökning kan både öppna och stängda frågor användas. Med 

studiens mindre omfattning i åtanke valdes användning av stängda frågor som har egenskapen att de är 

lättare att analysera och jämföra sinsemellan (May, 2013, s.136). Totalt utformades nio stängda frågor 

med hänsyn till att enkäten inte skulle bli för lång, vilket kan öka bortfall (Trost, 2012, s.141).  

Användandet av en pilotstudie hjälpte till att se hur undersökningen skulle fungera i praktiken och gav 

möjlighet till eventuella åtgärder om svagheter upptäcktes (Denscombe, 2016, s.237). Pilotstudien som 

gjordes innan den riktiga undersökningen besvarades av 12 slumpmässigt utvalda respondenter och 

ledde till viss redigering av upplägg och omformulering av frågor. 

 

Studien utmynnade i en enkät med fem delområden. De inledande två frågorna behandlade ålder och 

kön för att skapa en uppfattning om respondenterna (se bilaga 1, fråga 1-2). Den andra delen behandlade 

respondenternas köpvanor av kläder på internet (se bilaga 1, fråga 3-6) med syfte att ta reda på antalet 

impulsiva köp av kläder. I den tredje delen behandlades respondenternas grad av hedonisk respektive 

utilitarisk motivation (se bilaga 1, fråga 7) där respektive typ av motivation graderades med hjälp av tre 

påståenden utifrån tidigare forskning. I fjärde delen fick respondenterna svara på frågor relaterade till 

engagemang till kläder (se bilaga 1, fråga 8), också här med hjälp av tre påståenden med ansats ur 

tidigare forskning på området. Den avslutande, femte delen behandlade respondenternas 

personlighetsdrag utifrån indelningen i femfaktorteorin (se bilaga 1, fråga 9). Respektive 

personlighetsdrag graderades liksom de tidigare delarna med hjälp av tre påståenden. Tre påståenden 

användes för respektive undersökt faktor i hopp om att ge ett svar med större precision och samtidigt 

hålla mängden insamlad datan, efter studiens begränsningar, på en undersökningsbar nivå. Samtliga 

frågorna i enkäten, exklusive ålder och kön, var av typen attitydfrågor och besvarades med hjälp av 7-

gradiga likertskalor (se bilaga 1). Användning av 7-gradiga likertskalor är ett enkelt sätt att mäta en viss 
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aspekt utifrån en rad påståenden istället för att behöva förlita sig på information från en enda fråga 

(May, 2013, s.135). Med denna utformning ger även svaren upphov till intervallvariabler vilket gör de 

möjliga att analysera.  

 

3.4.3 Tillvägagångssätt 

Med hjälp av Södertörns Högskolas databas över alla registrerade programstudenter kunde 

studieobjekten nås för inbjudan att delta i studien. En kortare mejlintervju, som gav tillgång till 

studenters mejladresser, klargjorde att totalt 5107 programstudenter var registrerade på Södertörns 

Högskola vid studietillfället under vårterminen år 2016 (Informant 1, 2016). Genom systematiskt urval 

slumpades studenter fram där var femte student fick en inbjudan till enkäten. Totalt skickades 1021 

stycken enkäter ut, antalet valdes med mål att respondenterna som svarade skulle vara tillräckligt många 

för att kunna mäta variabiliteten i undersökningen, en grundegenskap för att en enkätundersökning ska 

vara av relevans (May, 2013, s.126). Hos tidigare studier av faktorers påverkan på impulsiva köp har 

spridningen på antalet respondenter varit stor. Allt mellan 100 respondenter (George & Yaoyuneyong, 

2010) till över 300 respondenter (Chi et. al., 2012) har använts. Studien eftersträvade ett respondentantal 

som åtminstone låg emellan dessa två. Svarsfrekvensen överlag hos internetenkäter är svävande på 8-

24% (Surveysystem.com, 2016) och för uppskattning av antalet respondenter för studien togs 

medelvärdet på 16% ut som ram. Utifrån detta, och med viss marginal för risk till lägre svarsfrekvens, 

gjordes valet av antalet enkätutskick som skedde. 

 

Ett mejlutskick skedde till de utvalda studieobjekten genom studentmejladresser med informationstext 

och internetlänk till enkätundersökningen. I mejlet uppmuntrades programstudenterna att svara genom 

att en belöning i form av utlottning av biobiljetter skulle ske. En belöning användes för att stärka 

svarsfrekvensen och minska det svarsbortfall som är vanligt vid enkätundersökningar (Denscombe, 

2016, s.48). Enkäten hölls öppen under en veckas tid för att ge respondenter god tid att svara. 

 

All data som samlades in genom studiens enkätundersökning kodades om till siffror, en vanlig metod 

för enkel analys av frekvenser och eventuella samband (Körner & Wahlgren, 2009, s.25). En fil 

innehållandes all data laddades ner från Surveymonkey i ett exceldokument för manuell överföring till 

analysprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Där dubbelkollades all data för att 

se så att överföringen inte gett upphov till felaktigheter. För att hitta korrelationer användes bivariat 

analys och testet Spearmans rho( ). Speramans rho är en vanlig korrelationsanalys vid användning av 

intervall- och kvotvariabler som mäter styrkan i förhållandet mellan variabler. Här är +1 det starkast 
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möjliga positiva värdet och -1 det starkast möjliga negativa värdet. En statistisk signifikansnivå på 

<0,05 användes som referens för att kunna avgöra huruvida kopplingar mellan variabler hade signifikant 

betydelse eller ej. Variabeln personlighetsdrag bestod av de fem underkategorierna öppenhet, 

samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism, vilka alla besvarades av respondenter genom 

tre påståenden vardera. Ur dessa tre påståenden togs sedan ett medelvärde fram för sammanfattning av 

respektive personlighetsdrags genomsnittliga värde. Samma sak gjordes för underkategorierna hedonisk 

respektive utilitarisk motivation och engagemang till kläder som också de mättes med tre påståenden. 

De framtagna medelvärdena är av skaltypen kvotvariabler och ger möjlighet till analys av de undersökta 

variablernas korrelation med impulsiva köp av kläder på internet. 

 

3.4.4 Metodkritik och bortfallsanalys 

Enkätundersökning via internet är en typ av självbesvarande enkäter som respondenterna själva fyller i. 

Hänsyn bör tas till att resultatet utgår från respondenternas uppgivna svar utan möjlighet att kontrollera 

sanningshalten i dessa, vilket kan påverka tillförlitligheten (Denscombe, 2016, s.260). När studieobjekt 

till stor del väljer att inte besvara en undersökning kan det bero på en brist av motivation, att det finns ett 

lågt intresse till ämnet i fråga (May, 2013, s.128). Med undersökningens låga svarsfrekvens, där enbart 

drygt var femte besvarade enkäten (21,2%, se tabell 1) kan det vara en delförklaring. Användningen av 

studentmejladress för att nå studieobjekten ses även som en bidragande faktor, här är studenter troligtvis 

inte lika aktiva som i privata mejlen. Ett delområde inom enkäten behandlade personlighetsdrag vilket 

kan ha haft en bidragande effekt till den låga svarsfrekvensen då frågor av personlig natur kan anses 

känsliga och vara en bidragande faktor till avhopp hos respondenter (May, 2013, s.140). Det interna 

bortfallet hos deltagande respondenter kan också ha en missgynnande effekt på undersökningens 

tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 2005, s.14). Av de totalt 216 besvarade enkäterna fanns 17 enkäter 

(8%) som var felaktigt ifyllda och räknades som bortfall, se tabell 1. Samtliga bortfall berodde på att 

respondenterna besvarat att antalet impulsiva köp av kläder på internet översteg respondentens totala 

antal köp av kläder på internet och kunde därefter sorteras bort. Dessa två frågor mot varandra verkade 

som en kvalitetskontroll för att stärka tillförlitligheten i undersökningen.  
Antal	skickade	enkäter	 1021	st	
Antal	besvarade	enkäter	
Antal	bortfall	
Antal	enkäter	för	resultat	och	analys	

216	st	
17	st	
199	st	

Tabell 1. Översikt av antalet enkäter som skickades ut, hur många som besvarades samt bortfall av dessa. 
 
Just enkäter av typen webbenkät löper större risk för låg svarsfrekvens genom eventuella tekniska 

begränsningar hos respondenters datorer och nätverk, hur respektive dators säkerhetsregler ser ut samt 
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de olika bildupplösningarnas påverkan (Trost, 2012, s.141-142). När skillnaden mellan population eller 

urval och de insamlade data från respondenterna är stor, skall försiktighet beaktas av de slutsatserna man 

drar från den bearbetade datan (Trost, 2012, s.148), vilket ska betänkas i studiens fall. 

 

3.4.5.Etiska.överväganden 
Det finns fyra huvudprinciper att följa vid samhällsvetenskaplig forskning för att se till att 

forskningsprojektet går etiskt till. Princip ett behandlar skyddandet av deltagarnas intressen, ingen fysisk 

eller psykisk skada får ske under forskningsprojektet (Denscombe, 2016, s.428-429). Ingen ska heller 

lida någon personlig skada om känslig information framkommer, all data ska behandlas konfidentiellt 

och även kunna ge deltagaren något meningsfullt tillbaka (ibid.). Varje deltagare ska behandlas rättvist 

och varken inkluderas eller exkluderas gentemot någon annan på för forskningen irrelevanta grunder. I 

studien samlades all data in anonymt och krypterat samt att ingen registrering av IP-adresser skedde för 

fullständig anonymitet hos deltagarna.  

 

Princip två behandlar att deltagandet sker frivilligt och att det ska ske mot bakgrunden av tillräcklig 

information om studien (Denscombe, 2016, s.430). Samtycke ska vara skriftligt, undantaget där 

personliga risker är minimala alternativt där det är orealistiskt att få ett samtycke, eller att samtycket är 

underförstått (Denscombe, 2016, s.431). Innan enkätundersökningens start delgavs deltagarna en 

informationstext om att allt deltagande sker frivilligt och att möjligheten att avbryta studien fanns om 

man inte ville fullfölja. Studiens syfte, kontext samt tidsåtgång och omfång delgavs även i en kort 

förklaring för deltagarnas möjlighet till bedömning om medverkan.  

 

Detta kopplar till princip tre som innefattar att forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt om 

forskningens ändamål och vilken typ av data som samlas in genom undersökningen (Denscombe, 2016, 

s.432). Utifrån princip tre fick alla utvalda studieobjekt, tillsammans med inbjudan till enkäten, en kort 

informationstext skickad till sig samt tillgång till kontaktuppgifter om ytterligare information 

efterfrågades.  

 

Den sista, fjärde principen behandlar att alla nationella lagar ska efterföljas i forskningen och att 

undvika känsliga ämnen som skulle kunna bryta mot lagen (Denscombe, 2016, s.435). I principen ingår 

även att reflektera över äganderätten till data och att förvaring av data sker på ett så säkert sätt som 

möjligt (ibid.). All data som ackumulerades under studien har krypterats hos Surveymonkey.com och 

access till den data är på så vis begränsad för minimering till otillåten spridning. 



Sida 15 av 44 
 

3.5 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 
Reliabilitet betecknar studiens tillförlitlighet och mäter hur starka eller pålitliga de uppmätta värdena är, 

huruvida undersökningens resultat blir densamma om den görs om på nytt vid ett annat tillfälle (Bryman 

& Bell, 2014, s.62-63). Om studiens resultat står sig över en längre tid faller under termen stabilitet och 

behandlar mer specifikt om de uppmätta värdena förändras över tid eller är stabila (ibid.). 

Undersökningen sker av en digital miljö som präglas av ständig utveckling vilket kan komma att 

påverka konsumentbeteenden och därav också stabiliteten i studien. 

 

Reliabilitet behandlar även i vilken utsträckning undersökningen kan replikeras. För stärkt reliabilitet i 

enkätundersökningar ska enkla ord och meningsuppbyggnader användas i syfte att minimera 

missuppfattningar som kan leda till mätfel (Trost, 2012, s.61). I undersökningen togs det i åtanke genom 

användningen av en pilotstudie som gav upphov till några mindre klargöranden och redigeringar i 

enkätens uppbyggnad. Vardagligt språk användes även vid formulering av frågorna, där liknande frågor 

innehöll klargörande understrykningar för minimering av missuppfattningar.  

 

Validitet är ett annat mått på undersökningens kvalité som bedömer om studien mäter det som den är 

tänkt att mäta samt studiens generaliserbarhet (May, 2013, s.121-122). Kriteriet delas upp i en yttre och 

en inre validitet, också kallad extern och intern validitet (Bryman & Bell, 2014, s.63-64). Den externa 

validiteten bedömer om resultaten från studien kan generaliseras på hela populationen, utöver kontexten 

som studien genomfördes i. Intern validitet behandlar om det kausala förhållandet mellan två variabler 

som en slutsats innehåller är hållbar eller ej (ibid). Studiens kvantitativa ansats gör att den externa 

validiteten påverkas av stickprovsstorleken och dess urval (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s.128-

129).  

 

Undersökningen präglades av ett stort svarsbortfall, vilket kan vara ett tecken på låg extern validitet. Ett 

märkbart svarsbortfall är vanligt inom surveyundersökningar (Denscombe, 2016, s.48) och togs i åtanke 

genom ett stort urval av respondenter ur populationen. Trots de betydande svarsbortfallen i studien var 

det totala antalet respondenter i förhållande till populationen tillräckligt tillfredsställande för 

möjliggörande av ett generaliserbart resultat. Den interna validiteten påverkas av variablerna som 

använts i studien, och uppskattar huruvida undersökningen mätte det den hade syfte att mäta (May, 

2013, s.121). Intern validitet togs i beaktning genom att titta på tidigare studiers sätt att operationalisera 

de teoretiska modellerna till undersökningsbara frågor. Ett antal frågor i studien behandlade 

respondentens syn på ett specifikt område, här krävdes användning av attitydskalor som dock kan ge 
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upphov till “haloeffekten”, det vill säga att undersökningspersonerna undviker extremvärdena (May, 

2013, s.20) vilket kan inverka på den interna validiteten. Vid undersökning av frekvensen impulsiva köp 

kan det vara svårt för en respondent att veta vilka köp som menas, detta kan ge upphov till skevhet i 

resultatet och minska validiteten. För studien användes klargörande frågor som inkörsport (se bilaga 1, 

fråga 3-5) för att respondenterna lättare skulle förstå nästkommande frågas innebörd rörande frekvensen 

impulsiva köp och på så sätt öka möjligheterna till en stark, intern validitet. 

 

Kriteriet replikerbarhet utgår från hur replikerbar en undersökning är vilket påverkas av hur väl 

forskarna beskrivit metoden som används för studien (Bryman & Bell, 2014, s.63). Ju mer uttömmande 

och detaljrik ett metodkapitel är, ju högre replikerbarhet har en studie eftersom det ökar möjligheten för 

andra forskare att replikera studien. Metodavsnittet har ingående beskrivit typ av urval, utformning av 

frågeformulär och tillhörande aktiviteter för att uppnå en hög replikerbarhet. Frågeformuläret i sin helhet 

finns redovisat i bilaga 1. Populationen som användes i studien kontaktades genom utskick till deras 

offentliga studentmejladresser vilket gör studieobjekten lättillgängliga för en replikerande studie på 

området. 
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4. EMPIRI 
 

Kapitlets ger en överblick av varje enkätfråga med respondenternas fördelning över respektive 

svarsalternativ. För enklare läsning har uttrycket ”impulsiva köp av kläder på internet” förkortats till 

IKKI i empirin och samtliga efterföljande kapitel. Totalt besvarades 216 enkäter av programstudenterna 

på Södertörns Högskola varav 17 enkäter var ofullständiga och ogiltighetsförklarades. 199 enkäter 

kunde därefter analyseras för studien. 

 

4.1 Resultat av enkäten 

4.1.1 Resultat av ålder och könsfördelning 

I fråga ett (se bilaga 1) ombads programstudenterna att uppge födelseår vars fördelning redovisas i tabell 

2. Åldersspannet på respondenterna gick från 20 år till och med 49 år. Största andelen respondenter låg i 

spannet 20-30 år där 167 (77%) av de deltagande befann sig. Medelvärdet låg på 26,8 år och medianen 

på 25 år.  

 
Tabell 2. Resultat av åldersfördelningen hos respondenterna. 
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I enkätfråga 2 (se bilaga 1) blev programstudenterna ombedda att uppge kön. Kvinnor var i stor 

majoritet, av de 199 respondenterna bestod 160 av kvinnor (80,4%), 36 av män (18,09%) samt tre 

respondenter (1,51%) som ej ville uppge kön. Fördelningen kan ses nedan i tabell 3. 

 
Tabell 3. Resultat av könsfördelningen hos respondenterna. 
 
 

4.1.2 Resultat av frekvensen köp av kläder online 

Fråga 3 (se bilaga 1) var den första frågan av fyra som syftade till att kartlägga respondenternas 

köpvanor av kläder på internet. I fråga 3 ombads respondenterna besvara hur många köp av kläder de 

totalt gör via internet. Nedan, i tabell 4, redovisas fördelningen av enkätsvaren. Resultatet visade att en 

tydlig majoritet av respondenterna (69,34%) handlade kläder på internet minst två gånger om året eller 

oftare. Resultatet visade också på en tydlig grupp som befann sig i den lägre frekvensen av köp av 

kläder via internet, nästan en tredjedel (30,66%) uppgav att de handlade kläder via internet en gång om 

året, mer sällan eller aldrig.  

 
Tabell 4. Resultat av frekvensen totala köp av kläder online hos respondenterna. 
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4.1.3 Resultat av frekvensen tittar på kläder online med syfte att köpa ett 

specifikt klädesplagg 

Fråga 4 i enkäten (se bilaga 1) behandlade hur ofta internet användes för att titta på kläder med syftet att 

köpa ett specifikt klädesplagg. Resultatet redovisas i tabell 5. Drygt hälften av respondenterna (57,3%) 

uppgav att de aktivt använde internet i jakten på ett specifikt klädesplagg minst en gång i månaden eller 

oftare. Var åttonde respondent (15.08%) uppgav att de gjorde det så ofta som en eller flera gånger i 

veckan. En tydlig grupp respondenter (25,64%) uppgav att de använde internet i mindre utsträckning för 

att köpa ett specifikt klädesplagg, vilket skedde en gång per halvår eller mer sällan.  

 
Tabell 5. Resultat av frekvensen tittar på kläder online med syfte att köpa ett specifikt klädesplagg hos respondenterna. 
 
 

4.1.4 Resultat av frekvensen tittar på kläder online utan syfte att köpa ett 

specifikt klädesplagg 

Fråga 5 i enkäten (se bilaga 1) behandlade hur ofta respondenterna använde internet för att titta på 

kläder utan ett specifikt klädesplagg att köpa som mål, utan mer som tidsfördriv och nöje. Tabell 6 

nedan redovisar respondenternas fördelning över svaren. Hälften av respondenterna (52,77%) uppgav att 

de tittade på kläder utan ett syfte att köpa ett specifikt klädesplagg minst två gånger i månaden eller 

oftare. Nästan var tredje respondent (31,16%) uppgav att de gjorde det så ofta som en eller flera gånger i 

veckan. I de lägre frekvenserna, där respondenterna gjorde aktiviteten en gång per kvartal, mer sällan 

eller aldrig, befann sig var tredje respondent (33,68%). 
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Tabell 6. Resultat av frekvensen tittar på kläder online utan syfte att köpa ett specifikt klädesplagg hos respondenterna. 
 
 

4.1.5 Resultat av frekvensen oplanerade köp av kläder online 

Fråga 6 i enkäten (se bilaga 1) frågade efter respondenternas frekvens oplanerade köp av kläder på 

internet, se tabell 7 nedan för fördelningen över svarsalternativen. Var femte respondent (20,1%) uppgav 

att de gjorde oplanerade inköp av kläder på internet en gång i månaden eller oftare. Var tredje 

respondent (33,06%) uppgav att det skedde 2-4 gånger per år och nästan hälften av respondenterna 

uppgav att de gjorde det en gång om året eller mer sällan (47,74%). 

 
Tabell 7. Resultat av frekvensen oplanerade köp av kläder online hos respondenterna. 
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4.1.6 Resultat av hedonisk motivation och utilitarisk motivation 

Fråga 7 i enkäten (se bilaga 1) är den första av tre attitydfrågor som förekommer i enkäten. Dessa 

attitydfrågor består av påståenden, mätt med hjälp av en 7-gradig likertskala. Fråga 7 behandlade 

respondenternas upplevda hedoniska och utilitariska motivationer. Fördelningen av respondenter kan ses 

i tabell 8. De tre första påståendena behandlar hedonisk motivation och de tre sista påståendena 

behandlar utilitarisk motivation. Av de tre påståendena som mätte hedonisk motivation värderade nästan 

fyra av fem respondenter (78,9%) klädesplaggets utformning som viktigt eller mycket viktigt, 15 

respondenter (7,54%) förhöll sig neurala och 27 respondenter (13,57%) tyckte inte den var särskilt 

viktig. Känslan som klädesplagget gav upphov till tyckte 148 respondenter (74,37%) var viktigt eller 

mycket viktigt, 17 respondenter ställde sig neutrala och 34 respondenter (17,58%) angav det som mer 

eller mindre oviktigt. Vad andra tyckte om klädesplagget tenderade anses mindre viktigt i allmänhet, här 

uppgav enbart var femte respondent (19,11%) att det var viktigt eller mycket viktigt, 36 stycken 

(18,09%) förhöll sig neutrala och drygt hälften av respondenterna (62,81%) ansåg det som mer eller 

mindre oviktigt. 

 

Hos mätningen av utilitarisk motivation rankades klädesplaggets pris som viktigast. Här angav 70,35% 

av respondenterna (140 stycken) att det ansågs viktigt eller mycket viktigt.  Totalt 10,55% (21 stycken) 

förhöll sig neutrala till påståendet och 19,1% (38 stycken) ansåg priset som mer eller mindre oviktigt. 

Något lägre värden uppmättes av klädesplaggets funktion och kvalité. Klädesplaggets funktion rankades 

av 114 respondenter (57,29%) som mer eller mindre viktigt, 35 stycken (17,59%) förhöll sig neutrala 

och var fjärde respondent (25,13%) ansåg det mer eller mindre oviktigt. Hos det sista påståendet, 

gällande klädesplaggets kvalité, uppgav två av tre respondenter (66,33%) som viktigt eller mycket 

viktigt, 31 stycken förhöll sig neutrala och 36 stycken (18,09%) ansåg det mer eller mindre oviktigt. 

 
Tabell 8. Resultat av frekvensen hedonisk motivation respektive utilitarisk motivation hos respondenterna. 
 



Sida 22 av 44 
 

4.1.7 Resultat av engagemang till kläder 

Fråga 8 i enkäten (se bilaga 1) behandlade respondenternas engagemang till kläder utifrån tre 

påståenden, fördelning av respondenternas svar ses i tabell 9. Här var spridningen relativt jämn över 

svarsalternativen. På första påståendet uppgav hälften av respondenterna (51,77%) att det, mer eller 

mindre, stämde att de gärna la ner tid på att välja och köpa kläder. Nästan var tredje respondent 

(30,66%) sa att det mer eller mindre inte stämde och resterande 35 respondenterna (17,09%) förhöll sig 

neutrala till påståendet. I påståendet om mode är kul och intressant uppgav nästan hälften av 

respondenterna (47,24%) att det mer eller mindre stämde, 33 stycken (16,58%) förhöll sig neutrala och 

72 stycken (36,18%) uppgav att det mer eller mindre inte stämde. Tredje och sista påståendet 

behandlade om man tänkte på kläder i andra sammanhäng än när man köper eller tittar på dem. Här 

svarade lite mer än var tredje respondent (37,69%) att det mer eller mindre stämde. Totalt 35 

respondenter (14,07%) förhöll sig neutrala till påståendet och nästan hälften av respondenterna (48,24%) 

uppgav att det mer eller mindre inte stämde. 

 

 
Tabell 9. Resultat av graden engagemang till kläder hos respondenterna. 
 

4.1.8 Resultat av personlighetsdrag 

Resultatet utgår från de fem personlighetsdragen öppenhet, neuroticism, samvetsgrannhet, extraversion 

och vänlighet. Personlighetsdragen besvarades av respondenterna i fråga 9 (se bilaga 1) där respektive 

drag mättes med hjälp av tre påståenden. Varje personlighetsdrag kommer att redovisas var för sig med 

egen rubrik och tabell för översikt.  
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4.1.8.1 Öppenhet 

Respondenternas fördelning över personlighetsdraget öppenhet redovisas i tabell 10 med hjälp av 

påstående 1-3 i enkäten. Påstående 1, reflekteras av en negation, en hög grad öppenhet visas här genom 

ett lågt värde på svaret (1-3). Respondenternas fördelning över påstående 1 visar att 68,34% av 

respondenterna (136 stycken) inte alls eller till viss del inte håller med påståendet, att man sällan gör 

något av ren nyfikenhet. Totalt 29 av respondenterna (14,57%)  är neutrala och 34 respondenter 

(17,08%) håller till viss del eller helt med påståendet. Påstående 2 reflekterar även den ett förhållande 

som gör att en hög grad öppenhet visas genom ett lågt uppmätt värde (1-3) på svaret. Resultatet visade 

att två av fem respondenter (40,7%) till viss grad eller inte alls höll med om att de var mer praktiskt 

lagda än kreativt lagda. Totalt 43 respondenter (21,61%) förhöll sig neutrala till påståendet och lite drygt 

var tredje respondent (37,7%) höll med till viss del, eller helt och hållet, om att de var mer praktiskt 

lagda än kreativt lagda. Påstående tre visar en hög grad öppenhet med ett högre värde (5-7) och 

behandlade huruvida man ofta kommer upp med nya idéer och tankar. Här visas att majoriteten av 

respondenter (58,3%) höll med delvis eller helt om att de ofta kommer upp med nya idéer och tankar. 

Totalt 46 respondenter (23,12%) var neutrala till påståendet och 37 respondenter(18,6%) ansågs sig 

delvis eller helt hålla med påståendet. 

 

 
Tabell 10. Resultat av personlighetsdraget öppenhet fördelat över respondenterna. 
 

4.1.8.2 Neuroticism 

Fördelningen över personlighetsdraget neuroticism redovisas i tabell 11 och behandlar påstående 4-6 i 

enkäten. Utformningen av påstående 4 innebär att ett lågt värde uppgett av respondenten speglar ett högt 

värde av neuroticism. Fördelningen av respondenter visade att majoriteten (58,79%) håller till viss del 

eller helt med om att de har lätt för att hålla sig lugna och fokusera även under press. Totalt höll sig 35 

respondenter neutrala till påståendet och 47 respondenter (23,62%) höll delvis eller helt med om att 

påståendet inte stämde överens på dem. Utformning av påstående 5 och 6 innebär att ett högt uppgivet 

värde hos respondenten gav en hög grad neuroticism. Påstående 5 behandlar huruvuda ens humör kan 
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förändras väldigt snabbt, här uppgav drygt var tredje respondent (37,18%) att det delvis eller helt stämde 

in på dem själva. Totalt ställde sig 28 respondenter (14,07%) neutrala till frågan och 43,73% av 

respondenterna (87 stycken) höll till viss del eller inte alls med påståendet. 

 
Tabell 11. Resultat av personlighetsdraget neuroticism fördelat över respondenterna. 
 

4.1.8.3 Samvetsgrannhet 

Påståendena kopplade till personlighetsdraget samvetsgrannhet redovisas i tabell 12 nedan med 

respondenternas svarsfördelning.  Utformningen av påstående 7-9 i enkäten innebär att ju högre värde 

respondenten uppger, ju större grad samvetsgrannhet speglas. Påstående 7 behandlade huruvida 

respondenterna snabbt svarar på mejl samt inte står ut med en rörig inkorg, här uppgav hälften av 

respondenterna (50,75%) att det, mer eller mindre, stämde överens med dem själva. Det neutrala värdet 

på 4 uppgav 31 respondenter (15,58%) och var tredje respondent (33,67%) tyckte att det, mer eller 

mindre, inte stämde överens med dem själva. Påstående 8 behandlade huruvida allt oftast är i ordning 

och städat hemma hos respondenten, här svarade två av fem (39,7%) att det, mer eller mindre, stämde 

med dem själva. Nästan samma siffra (39,2%) uppvisades för respondenterna som, mer eller mindre, 

inte tyckte att det stämde överens med dem själva. Nästan var femte respondent (19,1%) ställde sig 

neutrala till påståendet. Det tredje och sista påståendet, som behandlade samvetsgrannhet, var huruvida 

respondentens resplaner vanligtvis var väl genomtänkta. Här uppgav drygt hälften av respondenterna 

(55,78%) att det, mer eller mindre, stämde. Motsatssidan, att det mer eller mindre inte stämde, bestod av 

57 respondenter (28,65%) och neutralt ställde sig totalt 31 respondenter (15,58%). 
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Tabell 12. Resultat av personlighetsdraget samvetsgrannhet fördelat över respondenterna. 
 

4.1.8.4 Extraversion 

Personlighetsdraget extraversion och respondenternas fördelning över de tre påståendena som  

åskådliggör graden av av detta ses i tabell 13. Utformningen av påstående 10 innebär att ett lågt värde 

speglar en hög grad extraversion.  Påståendet behandlade huruvida man har svårt att presentera sig för 

andra människor och här svarade var femte respondent (19,6%) att det, mer eller mindre, stämde 

överens med dem själva. Totalt förhöll sig 19 respondenter (9,55%) neutrala och en stor majoritet på 

141 respondenter (70,85%) svarade  att påståendet, mer eller mindre, inte stämde överens med de själva. 

Utformningen av påståendena 11-12 innebar att ett högt värde gav en hög grad extraversion.  Påstående 

11 behandlade huruvida man inte har något emot att vara i uppmärksamhetens centrum, här svarade 80 

respondenter (40,2%) att det mer eller mindre stämde överens med dem själva. I det neutrala värdet (4) 

befann sig var femte respondent (20,60%) och 78 respondenter (39,2%) tyckte inte att påståendet, mer 

eller mindre, stämde överens med dem själva.  Det sista påståendet som behandlade extraversion var 

påstående 12 som behandlade huruvida man känner sig mer energisk efter att ha tillbringat tid med en 

grupp människor. Här svarade nästan hälften av respondenterna (47,74%) att de till viss del eller helt 

håller med påståendet. Totalt förhöll sig var fjärde respondent neutral till påståendet (24,62%) och en 

något större grupp av respondenter (27,64%) höll till viss del eller inte alls med om påståendet. 
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Tabell 13. Resultat av personlighetsdraget extraversion fördelat över respondenterna. 
 

4.1.8.5 Vänlighet 

Fördelningen av respondenter över de tre påståendena som tillsammans graderade personlighetsdraget 

vänlighet ses i tabell 14. Påstående 13 har en utformning där ett högre värde speglar en högre grad 

vänlighet och behandlar huruvida respondenten tyckar att förlora en debatt spelar mindre roll om det 

leder till att ingen blir upprörd. Här svarade cirka var tredje respondent (30,15%) att det, mer eller 

mindre, stämde.  I det neutrala värdet 4 fanns 56 respondenter (28,14%) och 83 respondenter (41,72%) 

uppgav att påståandet, mer eller mindre, inte stämde överens med de själva. Utformningen av påstående 

14 innebär att ett lågt värde speglar en hög grad vänlighet och behandlar om respondenten ofta har svårt 

att relatera till andra människors känslor. Här uppgav en minoritet på 18 respondenter (9,05%) att 

påståendet, till viss del eller helt och hållet, stämmer överens på de själva. Totalt var 9 respondenter 

(4,52%) neutrala till påståendet och en stor majoritet av respondenterna (172 stycken) uppgav att 

påståendet till viss del eller inte alls speglade dem själva. Påstående 15 har en utformning där ett högt 

värde spelgar en hög grad vänlighet och behandlar om respondenterna har lätt för att förlåta andra 

människor. Antalet respondenter som till viss del eller helt höll med påståendet var i majoritet på 109 

stycken (54,78%). Antalet neutrala respondenter var 36 stycken (18,09%) och de respondenter som till 

viss del eller inte alls höll med påståendet var totalt 54 stycken (27,14%). 
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Tabell 14. Resultat av personlighetsdraget vänlighet fördelat över respondenterna. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

Uppsatsen har undersökt huruvida impulsiva köp av kläder på internet påverkas av de tre psykologiska 

faktorerna personlighetsdrag, motivation och engagemang. I följande kapitel knyts delarna ihop,  

studiens resultat analyseras och relateras till tidigare forskning samt vilka implikationer det ger. 

 
 

5.1 Resultat av korrelation 
För att tydligt besvara frågeställningarna analyseras variablerna motivation, engagemang och 

personlighetsdrag i separata avsnitt. Varje avsnitt inleds med en överblick av respektive variabel som 

undersökts med dess minsta respektive högsta värde, medelvärde och standardavvikelse. Samtliga 

analyserade variablers minsta svarsalternativ var ett (1) och högsta värdet var sju (7). Ett högre värde 

speglar en större frekvens eller en större mängd, ett lägre värde speglar en mindre frekvens eller en 

mindre mängd. Antalet observationer som använts för respektive tabell benämns (N). Signifikansen som 

använts för analysen är 2-tailed för möjlighet till mätning av både positiv och negativ korrelation. 

Samtliga uträkningar avrundas till tre decimaler för att underlätta tolkningen. Som tidigare nämnt 

kartlades varje variabel genom användning av tre påståenden i enkäten (se bilaga 1, fråga 7-9) vars 

uträknade medelvärde används i följande analys.  

 

5.1.1 Resultat av korrelation mellan IKKI och motivation 

Variabeln motivation bestod av två typer vilka delades upp i hedonisk motivation och utilitarisk 

motivation. Korrelationsanalysens resultat kan ses nedan i tabell 19. Respondenternas högsta värde av 

båda typer av motivation var studiens maximala värde, 7, och det minsta uppmätta värdet var 1, 67 

(studiens minsta värde var 1). Medelvärdet för hedonisk motivation var något lägre, 4,793, än 

medelvärdet för utilitarisk motivation som låg på 5,033. Resultatet visar att respondenterna i snitt 

innehar en något större grad utilitarisk motivation än hedonisk motivation vid köp av kläder på internet. 

Standardavvikelsen från medelvärdet för båda typer av motivation låg på 1,2. 
	
	

	
Min	

	
Max	

	
Medelvärde	

	
Standardavvikelse	

Hedonisk	motivation 
Utilitarisk	motivation 
 
Totalt	N	

1,	67 
1,67 
 
199 

7,00	
7,00	

4,793 
5,033 

1,212 
1,280 
	

Tabell 15. Överblick av resultat av faktorn motivation fördelat över största och minsta värde samt medelvärde och 
standardavvikelse. 
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Tabell 20 visar förhållandet mellan frekvensen IKKI och hedonisk motivation respektive utilitarisk 

motivation genom användningen av en korrelationsanalys. Resultatet mellan hedonisk motivation och 

IKKI uppnådde kravet för studien på en statistisk signifikansnivå på <0,05. Här uppmättes ett negativt 

samband på -0,166. Analysen visar därigenom att en högre hedonisk motivation hos respondenterna har 

en korrelation med en lägre frekvens av IKKI. Korrelationen på -0,166 innebär att 16,6% av variationen 

i IKKI kan förklaras med faktorn hedonisk motivation.  
	
Impulsiva	köp	av	kläder	på	internet	

	
Korrelation	

	
Signifikans	

Hedonisk	motivation 
Utilitarisk	motivation 
 
Totalt	N	

-0,	166* 
-0,131 
 
199	

0,019 
0,065	

Tabell 16. Korrelationen mellan hedonisk motivation, respektive utilitarisk motivation, och impulsiva köp av kläder på 
internet. *Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån.  
 

Analys skedde även av IKKI mot hedonisk och utilitarisk motivation var för sig, som delades in i högre 

och lägre värden. Analysen skulle visa om en korrelation kunde upptäckas med IKKI hos respondenter 

som besatt större eller mindre mängd av respektive motivation. Resultat av analysen kan ses nedan i 

tabell 21. Statistisk signifikans upptäcktes inte i något av fallen och inget tillförlitligt resultat kunde 

därefter erhållas. 
	
Impulsiva	köp	av	kläder	på	internet	

	
Korrelation	

	
Signifikans	

	
Totalt	N	

Hedonisk	motivation	5=>	
																																						3<=	
	
Utilitarisk	motivation	5=>	
																																							3<=	

0,067	
-0,262	
	
-0,002	
-0,055	

0,469	
0,195	
	
0,986	
0,799	

120	st	
26	st	
	
130	st	
24	st	

Tabell 17. Korrelationen mellan respektive motivation och frekvensen impulsiva köp av kläder på internet, uppdelat i högre 
och.lägre.värden. 
 

Den andra delfrågan i uppsatsen behandlade ovan utförda analys, huruvida motivationen påverkar 

frekvensen IKKI utifrån en korrelationsanalys. Analysen hittade ett negativt samband mellan hedonisk 

motivation och IKKI. Människor med hedonisk motivation har sedan tidigare forskning demonstrerats 

se shopping som en nöjesaktivitet utan specifika mål att just köpa en produkt (Ozen & Kodaz, 2012), 

vilket kan kopplas till studiens negativa samband mellan IKKI och hedonisk motivation. Här uppvisas 

att hedonisk motivation inte har en koppling till impulsiva köp, utan implicerar tvärtom att frekvensen 

IKKI har ett negativt samband med hedonisk motivation. Stimulansen som eftersöks i den hedoniska 

motivationen (Sojung & Eastin, 2011) visas av studien inte leda till en högre frekvens IKKI. Tolkningen 

av resultatet leder istället mot att respondenterna med hedonisk motivation tenderar att använda internet 
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som en nöjeskanal utan att impulsiva köp inträffar, vilket kan ha ett samband till den minskade 

frekvensen IKKI. 

 

Huruvida utilitarisk motivation har ett samband med IKKI kunde inte studien tillförlitligt svara på. 

Denna typ av motivation relateras till att direkt söka relevant information om produkten, att ett mål med 

shoppingen finns (To et al., 2007) vilket kan implicera att frekvensen IKKI under dessa förhållanden 

negativt påverkas, något som vidare studier kan ge klarhet i.  

 

5.1.2 Resultat av korrelation mellan IKKI och engagemang 

Överblick av variabeln engagemang kan ses nedan, i tabell 22. Respondenternas lägsta och högsta 

uppmätta värden av faktorn engagemang till kläder låg på minimumvärdet i studien, ett (1), respektive 

maximumvärdet i studien, sju (7). Medelvärdet i studien låg på 4, 209 vilket visar att engagemanget hos 

respondenterna i snitt låg något över mittenvärdet på 4. Spridningen från medelvärdet, 

standardavvikelsen, låg på 1,529.  
	
	

	
Min	

	
Max	

	
Medelvärde	

	
Standardavvikelse	

Engagemang 
Totalt	N	

1,00	
199 

7,00	 4,209 1,529	

Tabell 18. Överblick av resultatet av faktorn engagemang fördelat över största och minsta värde samt medelvärde och 
standardavvikelse. 
 

För att undersöka korrelationen mellan engagemang till kläder och frekvensen IKKI gjordes en 

korrelationsanalys, resultatet ses i tabell 23. Den uppmätta statistiska signifikansen var <0,05, 

sannolikheten att resultatet inte beror på en tillfällighet ligger därav på 95%. Styrkan på den uppmätta 

korrelationen var 0,191 vilket innebär att 19,1% av variationen i IKKI påverkas av faktorn engagemang. 

Studien visar därmed att det finns en svag positiv korrelation mellan respondenterna med en högre grad 

engagemang och en större frekvens IKKI. 

 
	
Impulsiva	köp	av	kläder	på	internet	

	
Korrelation	

	
Signifikans	

Engagemang 
Totalt	N	

0,	191* 
199 

0,007	

Tabell 19. Korrelationen mellan impulsiva köp av kläder på internet och engagemang till kläder. *Korrelationen är 
signifikant på 0,05-nivån. 
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Tabell 24 redogör för sambandet mellan uppdelningen av höga respektive låga värden av engagemang 

hos respondenter i förhållande till IKKI. Statistisk signifikans upptäcktes inte under analysen och 

resultatets implikationer är därefter osäkra och inget kan tillförlitligt analyseras. 

 
Impulsiva	köp	av	kläder	på	internet	 Korrelation	 Signifikans	 Totalt	N	
Engagemang	5=>	
																								3<=	

0,067	
-0,262	

0,469	
0,195	

120	st	
26	st	

Tabell 20. Korrelationen mellan engagemang och frekvensen impulsiva köp av kläder på internet, uppdelat i högre och lägre 
värden. 
 
 

Huruvida ett samband fanns mellan frekvensen IKKI i relation till engagemang till kläder var den tredje 

delfrågan i uppsatsen. Tidigare forskning har visat att shopping i internetmiljö per se gett upphov till 

ökat engagemang hos konsumenter (Loureiro et al., 2013) och att koppling även finns till ökad 

köpintention (Im & Ha, 2011) men inte huruvida det stämmer överens med impulsiva köp av kläder. 

Kassarjians (1981) studie fastslog att engagemanget har en betydande påverkan på köpbeteendet hos 

konsumenter. Studiens resultat stämmer överens med detta antagande, ett positivt samband uppvisades 

mellan engagemang för kläder och en större frekvens IKKI. Engagemang till kläder spelar därigenom en 

roll på respondenters frekvens av IKKI, där ett högre engagemang kopplas till en högre frekvens 

impulsiva köp av kläder i internetmiljö. 

 

5.1.3 Resultat av korrelation mellan IKKI och personlighetsdrag 

Kartläggning av respondenternas personlighet gjordes utifrån fem personlighetsdrag enligt 

femfaktorteorin och analyserades som varsina variabler. Dessa redogörs för i tabell 15, där ingår 

respondenternas uppgivna minsta värde (Min), maxvärde (Max), medelvärde samt standardavvikelse. 

Medelvärdet inom samtliga variabler ligger på något över fyra exklusive neuroticism som särskiljer sig 

med ett medel något över tre. Deltagande respondenterna visar härav en mindre tendens för drag av 

neuroticism med snittet 3,504 gentemot resterande personlighetsdrag där snittet ligger inom intervallet 

4,371 - 4, 778. Standardavvikelsen ligger i snitt runt 1 inom varje personlighetsdrag med en något större 

spridning hos personlighetsdraget samvetsgrannhet, spridningen av respondenters svar var därmed störst 

här. 
 
 
 
 
 
 



Sida 32 av 44 
 

	
	

	
Min	

	
Max	

	
Medelvärde	

	
Standardavvikelse	

Öppenhet 
Samvetsgrannhet 
Extraversion 
Vänlighet 
Neuroticism 
 
Totalt	N	

2,00 
1,00 
1,33 
1,00 
1,00 
 
199 

7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
6,67	

4,673 
4,371 
4,587 
4,778 
3,504 

1,042 
1,528 
1,298 
1,051 
1,157	

Tabell 21. Överblick av resultat hos faktorn personlighetsdrag, fördelat över största och minsta värde samt medelvärde och 
standardavvikelse. 
 
En analys av typen korrelation användes för att undersöka sambandet mellan frekvensen IKKI och 

respektive personlighetsdrag, vilket redovisas i tabell 16. Med en signifikansnivå på >0,05 kunde 

studien inte finna ett tillförlitligt resultat och inte med säkerhet säga att det finns varken en positiv eller 

negativ korrelation mellan personlighetsdragen och IKKI. Resultatet skulle kunna inträffat av en ren 

slump, vilket gör att respondenternas frekvens av IKKI därmed inte kan kopplas till något specifikt 

personlighetsdrag i studien. 

 
Impulsiva	köp	av	kläder	på	internet	 Korrelation	 Signifikans	
Öppenhet	
Samvetsgrannhet	
Extraversion	
Vänlighet	
Neuroticism	
	
Totalt	N	

-0,139	
0,086	
-0,064		
-0,108	
0,066	
	
199	

0,580	
0,228	
0,367	
0,127	
0,358	

Tabell 22. Korrelationen mellan de respektive personlighetsdragen och frekvensen impulsiva köp av kläder på internet. 
 
I tabell 17 ses analys av de respektive personlighetsdragen uppdelat i de respondenter som angivit lägre 

och högre värden än medelvärdet på fyra (4). Analysen gjordes för att kartlägga huruvida samband 

mellan en större eller mindre grad personlighetsdrag i förhållande till IKKI fanns. Mätningen av högre 

värdena bestod av värdet fem (5) och högre, och mätningen av lägre värdena bestod av värdet tre (3) och 

lägre. En statistisk signifikansnivå på <0,05 fanns i korrelationen mellan personlighetsdraget 

samvetsgrannhet och IKKI. En mindre mängd samvetsgrannhet, värdet tre (3) eller lägre, gav ett 

negativt samband på -0,298 med IKKI utifrån de 89 stycken respondenter inom kriteriet. Korrelationen 

på -0,298 innebär att 29,8% av variationen i IKKI beror på faktorn samvetsgrannhet inom värdena 

fem(5) eller högre. Resultatet visar på ett negativt samband mellan respondenter med en mindre mängd 

samvetsgrannhet och antalet gjorda IKKI. 
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Impulsiva	köp	av	kläder	på	internet	 Korrelation	 Signifikans	 Totalt	N	
Öppenhet															5=>	
																																	3<=	

-0,028	
0,002	

0,807	
0,995	

81	st	
17	st	

Neuroticism											5=>	
																																	3<=	

0,021	
0,113	

0,915	
0,313	

28	st	
81	st	

Samvetsgrannhet		5=>	
																																	3<=	

0,139	
-0,298*	

0,193	
0,041	

89	st	
48	st	

Extraversion											5=>	
																																	3<=	

0,	182	
-0,04	

0,087	
0,986	

89	st	
28	st	

Vänlighet																5=>	
																																	3<=	

0,016	
0,329	

0,873	
0,323	

99	st	
11	st	

Tabell 23. Korrelationen mellan respektive personlighetsdrag och frekvensen impulsiva köp av kläder på internet, uppdelat i 
högre och lägre värden. *Korrelationen är statistisk signifikant på 0,05-nivån. 
 
Möjlighet fanns att samband sinsemellan personlighetsdragen påverkade frekvensen IKKI och resultatet 

av den analysen ses i tabell 18. Resultat med dubbletter samt där variablerna sätts mot sig själva har 

rensats ut för bättre översikt. Resultatet visade på en signifikant mätning, en svag negativ korrelation 

mellan öppenhet och samvetsgrannhet på -0,207.  En korrelation på -0,207 beskriver att en ökning i det 

ena personlighetsdraget samtidigt påverkar minskningen av det andra personlighetsdraget med 20,7%. 

Respondenterna med en större grad öppenhet uppvisar därmed en mindre grad samvetsgrannhet, 

alternativt respondenter med en högre grad samvetsgrannhet uppvisar en mindre grad öppenhet. 
	 Öppenhet	 Samvetsgrannhet	 Extraversion	 Vänlighet	
Neuroticism	
	
	

-0,003	
(0,967)	

-0,046	
(0,521)	

-0,119	
(0,095)	

-0,009	
(0,898)	

Samvetsgrannhet	 -0,207*	
(0,003)	

-	 0,092	
(0,196)	

0,112	
(0,117)	

	
Extraversion	

	
0,079	
(0,268)	
	

	
-	
	

	
-	

	
-0,031	
(0,659)	

Vänlighet	 0,009	
(0,900)	

-	 -	 -	

Tabell 24. Korrelationen mellan personlighetsdragen sinsemellan. *Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån. 
 
Ett delmål i studiens syfte var att se huruvida personlighetsdrag påverkar frekvensen impulsiva köp av 

kläder på internet. Resultatet av samtliga värden inom undersökningen gav inte en korrelation av 

statistisk signifikans och personlighetsdragen kan därefter inte generaliseras gentemot populationen utan 

en stor statistisk osäkerhet. Värdena kommer därför inte att undersökas vidare.  

 

Diskussion kring denna faktor belyses istället genom den analys som visade statistisk signifikans när 

programstudenterna delades upp i två grupper, utifrån högre och lägre värden av respektive 

personlighetsdrag. Här påvisades ett negativt samband mellan en lägre grad samvetsgrannhet och IKKI. 

Tidigare studier av Duijisens & Dekstra (1996) har visat på en negativ korrelation mellan impulsivitet 

och större grad samvetsgrannhet i fysisk miljö. Studien implicerar att motsatsen är fallet i internetmiljö, 
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människor som uppvisar en lägre grad disciplin och noggrannhet, drag speglade i spektret för 

samvetsgrannhet (Costa & McCrae, 1992), har ett negativt samband med IKKI. En lägre grad 

samvetsgrannhet speglas av slapphet och oordning (ibid.) vilket studiens resultat relaterar till en lägre 

frekvens IKKI. Detta implicerar att internetmiljön inte har samma effekt som den fysiska miljön och kan 

ha sin grund i det sätt som impulsiva köp av kläder sker. Dessa köp har i stor grad uppvisats vara 

baserade på emotionella faktorer (Sundström et al., 2013) och det motsatta resultatet som fåtts fram i 

studien av personlighetsdraget samvetsgrannhet kan tolkas bero på avståndet till plagget som uppstår i 

internetmiljön. När plagget inte går att ta på eller på annat sätt upplevas kan den mindre mängden 

emotionella faktorerna i aktiviteten ge en negativ effekt på IKKI och vara en av orsakerna till studiens 

negativa samband. 

 

Analys av korrelationen mellan personlighetsdragen sinsemellan gjordes även då dessa i samverkan har 

möjlighet att påverka frekvensen gjorda IKKI. En svag negativ korrelation, ett motsatssamband, 

uppvisades mellan personlighetsdragen samvetsgrannhet och öppenhet. Ett högre värde av det ena 

relateras med andra ord till ett lägre uppmätt värde av det andra. Tidigare forskning av Gohary & 

Hanzee (2014) har visat att människor med högre öppenhet upplever hedoniska värden starkare, och att 

hedonisk motivation är något som kopplas till en högre frekvens impulsiva köp (Hausman, 2000; Arnold 

& Reynold, 2003). Motsatssambandet som uppmättes i studien tolkas som att människor med hög grad 

öppenhet, som har större benägenhet till impulsiva köp, tenderar att ha en lägre grad samvetsgrannhet. 

Motsatsen blir också gällande, att människor med låg grad öppenhet uppvisar en hög samvetsgrannhet, 

och är mindre benägna till impulsiva köp. Analys kopplad till IKKI kunde dock inte ske utifrån tidigare 

nämnda resultat som inte uppvisat tillförlitlighet. För att svara på hur dessa två personlighetsdrags 

samverkan och påverkar IKKI behövs fler studier. 

 

En begränsning hos studien är att möjligheter till empiriska tester av kausaliteten inte fanns. Sambanden 

som genererades i studien kan enbart testas och leda till en teoretisk diskussion om eventuella 

implikationer baserat på tidigare studiers resultat. Att variabler uppvisar ett samband med varandra 

bevisar inte att det finns ett orsaksförhållande dem emellan och ska beaktas för studiens slutsatser.   
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6. SLUTSATSER 
 

Uppsatsens avslutande kapitel ger en sammanfattning av studiens bidrag i relation till frågeställning 

och tidigare forskning samt vilka implikationer dessa har. Därefter tas studiens begränsningar i åtanke 

och avslutningsvis diskuteras hur ämnet vidare kan utvecklas ur forskningssynpunkt. 

 
 

• Studien av hedonisk respektive utilitarisk motivation ledde fram till indikationer till att 

frekvensen IKKI har ett negativt samband med hedonisk motivation. Detta implicerar att den 

hedoniska motivationen i internetmiljö inte leder till impulsiva köp av kläder, vilket går emot 

tidigare forskning på området, gjord i fysisk miljö, där hedoniska motivationer hos konsumenter 

lett till en större frekvens IKKI.  

 

• Uppsatsens delfråga gällande engagemang visade på ett positivt samband mellan ökat 

engagemang och en större frekvens IKKI. Resultatet stärks av tidigare undersökningar där 

engagemang relaterats till ökad köpintention i digital miljö, studien går steget längre och 

inidkerar att impulsiva köp (av kläder) också ökar med ett större engagemang. 

 

• Utifrån personlighetsdragens påverkan på IKKI kunde en slutsats dras. Programstudenter som 

uppvisade en mindre mängd av personlighetsdraget samvetsgrannhet indikerades göra en mindre 

frekvens av IKKl, vilket går emot tidigare forskning gjord i fysisk miljö. 

 

Studiens syfte har varit att belysa om, och i så fall till vilken utsträckning, ett antal psykologiska faktorer 

påverkar impulsiva köp i internetkontext. Impulsiva köp och vad som leder fram till sådana är 

psykologiskt komplext och forskning på området ska behandlas med försiktighet (Rook, 1987). 

Uppsatsens tillskott till forskningsområdet ifråga kan ses som troliga tendenser vilka kan ge upphov till 

vidare djupgående studier. 
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6.1 Förslag till fortsatta studier 

Uppsatsens mål var att sprida ljus på om, och i så fall till vilken grad, det fanns ett samband mellan 

psykologiska motivationer och frekvensen IKKI. Utifrån tid och resurser ledde uppsatsen fram till en 

överblicksstudie som kräver vidare fördjupning för att ge praktiska implikationer inom marknadsföring i 

internetmiljö. Djupare forskning av respektive faktor är viktig för att klargöra mer ingående vad deras 

relation till IKKI är och huruvida upptäckta samband är orsakssamband eller ej. Mer omfattande studier 

krävs för att avgöra huruvida det finns en kausalitet eller ej. Personlighetsdragens relation till IKKI 

kunde studien inte besvara på ett helt tillfredsställande sätt, en mer omfattande replikeringsstudie skulle 

kunna hjälpa till att klargöra området.  
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BILAGA 
Bilaga 1 – Enkät 
 
Hej och stort tack för ditt deltagande!  
Enkätundersökningen behandlar kläder i allmänhet och köp av kläder i synnerhet samt 
personlighetsdrag. Studien görs i samband med skrivandet av min C-uppsats inom företagsekonomi, 
inriktning marknadsföring. 
 
Viktig information 
Allt deltagande sker anonymt. 
Undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som helst. 
Enkäten består av 11 frågor och tar cirka 5-10 minuter att göra. 
Varje fråga besvaras med ett svarsalternativ. 
Frågor som liknar varandra har klargjorts med understrukna ord, läs dessa noggrant. 
Alla frågor med asterisk (*) framför är obligatoriska. 
Vill du ta del av resultatet finns möjlighet att ange mejladress i slutet av enkäten. 
 
 
START ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
*1. Födelseår? 
 
*2. Kön?  
¢ Man 
¢ Kvinna 
¢ Vill ej uppge 
 
 
*3. Hur ofta köper du kläder online? 
¢ En eller flera gånger i veckan 
¢ Två till tre gånger i månaden 
¢ En gång i månaden 
¢ En gång per kvartal 
¢ En gång per halvår 
¢ En gång om året 
¢ Mer sällan eller aldrig 
 
 
*4. Hur ofta tittar du på kläder online med syfte att köpa ett specifikt klädesplagg? Till exempel 
att du letar efter en ny jacka eller ett par nya skor inför vårsäsongen. 
¢ En eller flera gånger i veckan 
¢ Två till tre gånger i månaden 
¢ En gång i månaden 
¢ En gång per kvartal 
¢ En gång per halvår 
¢ En gång om året 
¢ Mer sällan eller aldrig 
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*5. Hur ofta tittar du på kläder online utan syfte att köpa ett specifikt klädesplagg? Till exempel 
att du tittar i underhållningssyfte, som tidsfördriv eller liknande. 
¢ En eller flera gånger i veckan 
¢ Två till tre gånger i månaden 
¢ En gång i månaden 
¢ En gång per kvartal 
¢ En gång per halvår 
¢ En gång om året 
¢ Mer sällan eller aldrig 
 
 
*6. Hur ofta händer det att ditt köp av kläder online sker oplanerat? Till exempel när du i 
underhållningssyfte, som tidsfördriv eller liknande hittar ett klädesplagg som du sedan köper. 
¢ En eller flera gånger i veckan 
¢ Två till tre gånger i månaden 
¢ En gång i månaden 
¢ En gång per kvartal 
¢ En gång per halvår 
¢ En gång om året 
¢ Mer sällan eller aldrig 
 
 
*7. Om du tänker på köp av kläder i allmänhet, hur viktigt är…. 
   Inte alls viktigt       Mycket viktigt 
Klädesplaggets utformning           ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
Känslan som klädesplagget ger dig            ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
Vad andra tycker om klädesplagget          ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
Klädesplaggets pris           ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
Klädesplaggets kvalité           ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
Klädesplaggets funktion           ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
 
 
*8. Hur väl stämmer följande påståenden om kläder in på dig? 

                     Stämmer inte alls                   Stämmer helt och hållet 
Jag lägger gärna ner tid på att välja och    ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
köpa kläder. 
Jag tycker mode är kul och intressant.    ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
Jag tänker ofta på kläder i andra    ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
sammanhang än när jag köper eller tittar 
på dem. 
 
 
*9. Nu kommer det sista avsnittet som behandlar personlighetsdrag. Svara hur väl följande 15 
påståenden stämmer in på dig som person. 

           Stämmer inte alls                      Stämmer helt och hållet 
1. Du gör sällan något av ren nyfikenhet. ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
2. Du anser dig mer praktiskt lagd än kreativt lagd. ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
3. Du kommer ofta upp med kreativa idéer och tankar.¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
4. Du har lätt för att hålla dig lugn och fokusera även  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
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under press. 
5. Ditt humör kan förändras väldigt snabbt. ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
6.  Du oroar dig för mycket över vad andra  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
människor tycker. 
7. Du försöker svara på mejl så snabbt som möjligt  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
och står inte ut med en rörig inkorg. 
8. Hemma hos dig är oftast allt i ordning och städat. ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
9. Dina resplaner är vanligtvis väl genomtänkta. ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
10. Du har svårt att presentera dig inför andra  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
människor. 
11. Du har inget emot att vara i uppmärksamhetens ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
 centrum. 
12. Du känner dig mer energisk efter att ha tillbringat ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
tid med en grupp människor. 
13. Att förlora en debatt spelar mindre roll om det  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
leder till att ingen blir upprörd. 
14. Du har ofta svårt att relatera till andra människor  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
känslor. 
15. Du har lätt för att förlåta andra människor. ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 
 
 
 
 


