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Sammanfattning 

I dagens läge råder det hög konkurrens i klädbranschen och det är svårt att planera 

kollektioner då vädret har varit svårt att förutspå. En bidragande orsak till den höga 

konkurrensen i branschen är internethandelns framväxt. År för år växer internethandeln 

och kläder är en av de största varugrupperna. Det här har bidragit till att aktörerna i 

branschen ofta tar till realisationer och kampanjer för att minska sina lager. De senaste 

åren har realisationer ökat i antal och många webshoppar har ständigt en flik där de 

samlat de kläder som är på rea. Även det faktum att allt fler har tillgång till internet och 

att den tid som personer spenderar på internet ökar år för år gör det troligt att 

internethandeln kommer att tillta. Det som är speciellt med internethandeln är att 

kampanjerna och realisationerna är lättåtkomliga eftersom konsumentens geografiska 

position inte är av någon större vikt. Tidigare forskning har visat att företagens vinst 

skulle minskas om konsumenter skulle förmå att förstå företags prisstrategi. Grundat på 

ovanstående så är studiens syfte att undersöka konsumenters prisförväntningar då 

kunskap om dessa är en start för att förstå konsumenters beteende och köpprocess.  

För att få fram information om konsumenters prisförväntningar konstrueras en enkät 

med bakgrund i existerande teorier. Studien utgår från ett objektivt synsätt, har en 

positivistisk kunskapssyn och en deduktiv forskningsansats, vilket är vanlig för studier 

som utgår från befintliga teorier och vars undersökningsmetod är kvantitativ vilket 

studiens enkät är. De teorier som har varit en grund för studien behandlar 

konsumentbeteende och prissättning. Teorierna rör ämnen som kan komma att påverka 

konsumenters förväntningar, och mer specifikt behandlar de köpbeslutsprocessen, 

konsumentbeteende på internet och prissättningsstrategier. När enkäten var färdig och 

hade genomgått revidering, skickades den ut via Facebook, alltså är urvalet ett 

bekvämlighetsurval. Enkäten samlade in data om konsumenters beteende, bakgrund och 

förväntningar från 329 respondenter varav 256 stycken ingick i urvalet och låg sedan till 

grund för diskussion och slutsats. För att få större inblick i branschen genomfördes även 

en intervju med en representant från ett företag som säljer kläder på internet. De data 

som insamlades via enkäten och från intervjun presenteras och vidare analyseras till 

exempel med hjälp av regressionsanalys för att undersöka huruvida variabler har 

samband med varandra eller inte.  

Testernas resultat visar att variablerna kön, internetanvändning, ägnar tid åt 

klädshopping, avvaktat med köp, aktivt sökt efter rabattkod, klädintresse, ålder, 

spenderande av pengar på kläder, användning av prisjämförelsesida har påverkan på 

konsumenters prisförväntningar. De variabler som kan knytas till steget informationssök 

i köpbeslutsprocessen verkar ha en negativ effekt på hur många plagg konsumenten 

förväntar sig att köpa till fullpris. Däremot visas det att de variabler som kan knytas till 

ett högre intresse av kläder påverkar konsumenters prisförväntningar positivt, dvs att de 

förväntar sig att köpa fler plagg på ordinarie pris. Även intervjun med 

företagsrepresentanten gav indikationer på att konsumenter med ett större klädintresse 

inte väntar med inköp i väntan på realisation.  

 

Nyckelord: Förväntningar, E-handel, Köpbeslutsprocessen, Realisationer, Kampanjer, 

Klädbranschen, Konsumentbeteende.   



  



Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 

1.1 Problembakgrund 1 

1.2 Forskningsgap 3 

1.3 Frågeställning 4 

1.4 Syfte 4 

1.5 Avgränsningar 4 

2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 6 

2.1 Ämnesval 6 

2.2 Teoretisk förförståelse 6 

2.3 Praktisk förförståelse 6 

2.4 Studiens utgångspunkter 7 

2.4.1 Verklighetssyn 7 

2.4.2 Kunskapssyn 7 

2.4.3 Angreppssätt 8 

2.5 Perspektiv 8 

2.6 Metodval 9 

2.7 Litteratursökning 9 

2.8 Källkritik 10 

3. Teoretisk referensram 11 

3.1 Köpbeslutsprocessen 11 

3.1.1 Behovsuppkomst 11 

3.1.2 Informationssökning 11 

3.1.3 Utvärdering av alternativ 12 

3.1.4 Köpbeslut 13 

3.1.5 Utvärdering efter köp 13 

3.2 Beteende vid e-handel 14 

3.3 Pris 15 

3.3.1 Prissättning 15 

3.3.2 Effekter av realisationer och andra prisjusteringar 18 

3.4 Konceptuell modell 19 

4. Praktisk metod 21 

4.1 Urval 21 

4.2 Enkätfrågornas konstruktion 22 

4.3 Pilotstudie 23 

4.4 Enkätdistribution 24 

4.5 Datainsamling 24 

4.6 Bortfall 24 

4.7 Intervjuguide 24 

4.9 Databearbetning 25 

4.10 Formulering av hypoteser 26 

5. Empiri 27 

5.1 Deskriptiv statistik om bakgrundsvariabler 27 

5.2 Konsumenttyp 29 

5.2 Intervjusammanfattning 35 

6. Analys 37 

6.1 Korrelationsmatris och normalfördelning 37 

6.2 Bivariat regressionsanalys 38 

7. Diskussion 43 

8. Slutsats 46 

8.1 Slutsats 46 

8.2 Praktiska rekommendationer 47 



8.3 Etiska och samhälleliga aspekter 47 

8.4 Framtida forskning 47 

9. Sanningskriterier 49 

9.1 Validitet 49 

9.2 Reliabilitet 49 

9.3 Replikerbarhet 50 

9.4 Generaliserbarhet 50 

Referenser 52 

Bilaga 1 – Enkät 55 

Bilaga 2 – Följebrev 57 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Konceptuell modell 20 
Figur 2. Ålder- och könsfördelning av respondenter. 27 
Figur 3. Respondenternas huvudsakliga sysselsättning. 28 
Figur 4. Antal timmar av fritiden respondenten lägger på internet dagligen. 28 
Figur 5. Hur mycket pengar respondenterna spenderar på klädköp en genomsnittlig månad. 29 
Figur 6. Hur ofta respondenterna använder internet för klädköp. 29 
Figur 7. Respondenternas fördelning i påståendet huruvida de sökt efter rabattkoder eller ej vid köp av 

kläder på internet. 30 
Figur 8. Fördelningen i påståendet angående respondentens användande av prisjämförelsesidor för 

klädåterförsäljare eller ej. 30 
Figur 9. Respondenternas svar på påståendet att de avvaktat med ett inköp. 31 
Figur 10. Hur intresserad av kläder respondenten anser sig vara. 31 
Figur 11. Hur gärna respondenten spenderar tid på att handla kläder. 32 
Figur 12. Hur väl påståendet om att respondenten söker information innan ett köp av kläder stämde. 32 
Figur 13. Fördelningen av respondenternas förväntan att betala fullt pris vid kommande klädköp. 33 
Figur 14. Var respondenterna tror sig kunna köpa ett plagg till lägre pris. 33 
Figur 15. Har respondenterna noterat att instagram- och bloggprofiler samarbetar med klädföretag? 34 
Figur 16. Hur många av de fem nästkommande klädesplaggen respondenten trodde att den skulle köpa till 

ordinarie pris. 34 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Korrelationsmatris 37 

Tabell 2. Regressionsanalys på kön mot förväntningar att betala fullpris. 39 

Tabell 3. Regressionsanalys på datoranvändande mot förväntningar att betala fullpris. 39 

Tabell 4. Regressionsanalys på spenderar tid mot förväntningar att betala fullpris. 39 

Tabell 5. Regressionsanalys på avvaktat med ett inköp mot förväntningar att betala fullpris. 40 

Tabell 6. Regressionsanalys på aktivt sökt efter rabattkod mot förväntningar att betala fullpris. 40 

Tabell 7. Regressionsanalys på intresse av kläder mot förväntningar att betala fullpris. 41 

Tabell 8. Regressionsanalys på informationssökning mot förväntningar att betala fullpris. 41 

Tabell 9. Regressionsanalys på ålder mot förväntningar att betala fullpris. 41 

Tabell 10. Regressionsanalys på spenderar pengar på kläder mot förväntat att betala fullpris. 42 

Tabell 11. Regressionsanalys på använt prisjämförelsesida mot förväntningar på pris. 42 

 



 

 
 

1 

1. Inledning 
 

I detta kapitel får läsaren en introduktion till studien där problembakgrund påvisas och 

diskuteras för att lyfta fram aktualiteten i ämnesvalet. Tidigare studier gjorda inom 

ämnet kommer att diskuteras och ett gap inom forskningsområdet kommer att 

fastställas. Slutligen kommer studiens problemformulering presenteras och de 

avgränsningar som gjorts kommer att redovisas.  

 

1.1 Problembakgrund 
Januarirea, vårrea, sommarrea, höstrea följt av blackfriday, cybermonday och 

mellandagsrea, klädbutikernas realisationer närmast avlöser varandra. Både 

internetbutiker och fysiska butiker följer en trend med fler reor (Lamppu, 2016). Utöver 

de täta reorna använder många butiker sig även av kampanjer, koder och erbjudanden 

för att locka kunderna till just deras butik. Allt fler konsumenter vänder sig till internet 

när de ska göra sina klädinköp, år 2015 stod E-handeln för cirka sju procent av den 

totala detaljhandeln och omsättningen uppgick till 50 miljarder (E-barometern, 2016, s. 

6) De produkterna som handlas mest via internet är elektronik, böcker och kläder, 8 av 

e-handelns 50 miljarder omsattes av klädbranschen (E-barometern, 2016, s. 6). E-

handeln har de senaste åren visat en växande trend och förutspås fortsätta växa. Enligt 

prognoser kan e-handeln nå en nivå så hög som att var tionde köp görs digitalt under 

2017 (Leijonhufvud, 2016).  

Inte bara internethandeln ökar utan i helhet ökar försäljningen av kläder. Den svenska 

modebranschen ökade sin totala omsättning med drygt 15% under 2015 (Sternö & 

Nielsén, 2016, s. 3) men sett till den nationella omsättningen är tillväxten knapp 

(Svensk handel, 2016, s. 1). Visserligen ökar omsättningen men konkurrensen i 

modebranschen är tuff och det finns många olika aktörer som slåss om kunderna. Den 

svenska kanslichefen för Svensk Handel Stil, Maria Sandow, har citerats i Affärsvärlden 

då hon uttryck att "konkurrensen är stentuff" i branschen (Affärsvärlden, 2013). Det 

verkar som att det är de stora aktörerna som är lönsamma medan de mindre företagen 

kämpar för att överleva (HUI research, 2015, s. 2). Ökade kostnader för lokaler, 

personal och inköp samtidigt som den tuffa konkurrensen hindrar en ökning av 

produktpris bidrar till en lönsamhet som inte speglar tillväxten i omsättning (HUI 

research, 2015, s. 2).  

Konsumenternas förflyttning till internet gör det svårare för de fysiska butikerna att gå 

runt, vilket lett till ökade reor i butiker (Forsberg, 2016). Men även många e-butiker har 

en rea-sektion (Jang & Burns, 2004, s. 376), inte sällan mellan de klassiska 

säsongsreorna där utgående kollektioner och udda storlekar kan säljas till en bredare 

publik än tidigare vilket ger konsumenterna möjligheten att alltid kunna handla till 

nedsatt pris, om de letar efter det. Även vädret påverkar hur mycket klädbutiker rear ut 

efter säsongen, kalla somrar och varma vintrar gör det svårt för företagen att planera sin 

försäljning vilket i många fall leder till växande lager som får reas ut. Den svenska 

klädjätten H&M meddelade i sin bokslutskommuniké hur de hade fått öka sina reor då 

försäljningen inte nådde till den förutspådda nivån, tillsynes på grund av det milda 

vädret (H&M, 2017).  
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Med internet har konsumenter fått en ökad konsumentkraft då jämförelse av priser och 

varor kan göras på ett annat sätt än tidigare eftersom de geografiska avstånden inte 

spelar lika stor roll längre och minskade fraktkostnader blir en viktigare del av ett köp.  

En av tre konsumenter som handlar kläder via internet uppger att fri retur är en 

avgörande faktor vid val av försäljare (E-barometern, 2016, s. 9).  

I Sverige måste företag följa distansavtalslagen som ger konsumenten rätt att ångra sig 

upptill 14 dagar efter att varan mottagits av kunden när varan inhandlas på distans, till 

exempel på internet (Konsumentverket, 2016). Distansavtalslagen gör det frestande 

enkelt för konsumenter att handla på internet med vetskapen att det sedan går att skicka 

tillbaka om det inte passar eller kvaliteten inte känns som förväntad. Fysiska butiker är 

inte lagstadgade att ge kunden ångerrätt men ofta ger även de öppet köp till kunden 

vilket innebär att kunden även där har rätt att ångra sig men det är butiken själv som 

bestämmer hur lång tid det får gå mellan köp och att kunden lämnar tillbaka varan och 

får pengarna tillbaka. Vissa butiker så som sportkedjan XXL använder sig av hela 365 

dagars öppet köp (XXL, u.å.), men ofta är tiden för öppet köp 7–30 dagar. En skillnad 

från fysiska- och internetbutiker är att de fysiska butikerna sällan ger kunden ångerrätt 

vid köp på realisation medan internetbutikerna är tvingade enligt lag att erbjuda 

ångerrätt oavsett kampanj, rea eller köp till ordinarie pris.  

Det är inte bara ångerrätten som skiljer internetbutiker och fysiska butiker åt, även 

kostnaderna för de olika typerna av butikerna skiljer sig. Fysiska butiker har ofta 

lokalkostnader och personalkostnader som största poster medan internetbutiker inte 

behöver ha fina lokaler på centrala gator vilket gör att deras kostnader för de posterna är 

generellt lägre (Svensk handel, 2014, s. 10). Webshoppar kan tänkas minimera 

kostnader med de låga lokalkostnader och effektiva personalkostnader men så är inte 

alltid fallet. Marknaden inom e-handel är mer koncentrerad än marknaden med fysiska 

butiker, därför ägnar sig e-handelsföretagen i större utsträckning åt marknadsföring och 

lägger även större resurser på det vilket gör att företagen är långt ifrån 

kostnadsminimering (Latcovich & Smith, 2001, s. 232). Webshoppar har heller ingen 

plats dit kunderna kommer av slumpen, detta gör också att de måste marknadsföra sig 

för att kunderna ska få reda på att de finns (Svensk Distanshandel, 2013, s. 4). 

Då kostnader skiljer de olika typerna av butiker åt är det inte en överraskning att även 

priset kan skilja. Vid en jämförelse av priser mellan renodlade webshoppar och företag 

som både driver webshop och fysiska butiker var priset i genomsnitt 15% lägre på de 

renodlade webshopparna (Tang, 2004, s. 326). 

I och med internet är det enklare för konsumenter att jämföra priser mellan butiker och 

därmed har konsumenterna fått en större kraft. I framtiden kan det till och med vara så 

det främst är konsumenternas idéer som driver utvecklingen av e-handeln framåt 

(Doherty & Ellis-Chadwick, 2010, s. 957). Det betyder att det är viktigt för e-

handelsföretag att lyssna på vad konsumenterna önskar och hur deras 

konsumentbeteende fungerar, fri retur till exempel är något som var sällsynt i början av 

e-handelns era men som fler företag anammat efter tid då detta är något som 

konsumenterna anser vara viktigt. 

Konsumenter började handla på internet under mitten av 1990-talet, det var då den 

amerikanska e-handelsjätten Amazon startade sin internetförsäljning av böcker (Svensk 

handel, 2014, s. 45). Internet spreds snabbt bland svenska konsumenter i slutet av 

decenniet och nu har 93% av svenskarna tillgång till internet i sitt hem 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2016, s. 11). Tillgången på internet tycks ha nått ett tak i 
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Sverige men användningen av internet fortsätter att växa. Ifjol använde fyra av fem 

svenskar internet varje dag och de spenderar i genomsnitt 24 timmar i veckan åt att 

surfa (Internetstiftelsen i Sverige, 2016, ss. 12–13). Med sådana ökningar i användandet 

av internet är det inte förvånande att även e-handelns omsättning ökar. Av de vuxna 

användarna av internet har nio av tio någon gång även handlat via internet, dryga 

hälften uppger att de internetshoppar varje månad och det är främst de yngre som är 

frekventa internetshoppare (Internetstiftelsen i Sverige, 2016, s. 68).  

Internet är av intresse då spridningen av internet i Sverige har ökat i många år, nu har 

ökningen avstannat då nästan hela befolkningen har tillgänglighet till det. Däremot sker 

det förändringar i hur vi använder oss av internet, här finns en stor potential för 

utveckling och det kommer ständigt nya projekt som underlättar människans 

vardagssysslor. Internet of things (IoT) är nu är det mest aktuella och antagligen det 

område vi kommer att se störst utveckling på i framtiden Detta är ett samlingsnamn för 

maskiner som har sensorer vilka kan kommunicera och skicka data till den det berör, 

detta kan exempelvis leda till soptunnor som berättar när de är fulla, kylskåp som ser 

vad som saknas i kylen och beställer hem maten åt dig (Nilson, 2016). Detta kan i 

framtiden komma att påverka konsumenters köpbeteende genom ökad hjälp av maskiner 

för att lättare få information om vad som behöver inhandlas och de kan även komma att 

berätta var du kan få bäst pris på varorna. IoT är något som precis är i startgroparna och 

det finns många möjligheter här att internet kommer spela ännu större roll i våra liv i 

framtiden. 

Vid ett samtal med en butiksägare i Umeå, som ville vara anonym, berättade hen om hur 

hen har märkt stor skillnad sedan hen startade sin butik för 8 år sedan. Butiksägaren 

berättade att vid uppstarten av butiken hade den nästan bara de traditionella reorna som 

sommar- och mellandagsrea men att klimatet har ändrats och internet har haft stor 

påverkan på butiken. Numera har butiken rea i åtta månader om året istället för, som det 

var när butiksägaren startade, fyra månader per år, detta då butiksägaren uppfattar det 

som att kunderna förväntar sig att det ska vara rea i butiken vid alla tillfällen som 

internetbutiker har det. 

 

1.2 Forskningsgap 
Det är tidigare visat, med hjälp av modeller, att bolagens vinst skulle minskas om 

konsumenter förmår att förstå bolagens prisstrategi och att bolag bör undersöka effekten 

av strategiska konsumenter vid prissättning (Anderson & Wilson, 2003, s. 713–728). 

Den studien är gjord på flygbolagsbranschen, vi tror att vår studie där konsumenters 

förväntningar ska kartläggas kan användas som grund till liknande forskning inom 

klädbranschen. 

Santos och Boote (2003) har sammanställt forskning på hur konsumenters förväntningar 

påverkar dennes efterköpskänslor. I sammanställningen delas konsumenternas 

förväntningar in i en skala från vad kunden vill ska hända, vad kunden känner borde 

hända, vad kunden anser vara passande, det som är acceptabelt, det som inte är 

acceptabelt och det värsta möjliga. Sedan framkommer det att nivån på förväntningarna 

kan leda till olika känslomässiga efterköpskänslor som tillfredställelse, belåtenhet, 

accepterande eller missnöje (Santos & Boote, 2003, ss. 153–154). Santos och Boote 

(2003) hävdar vidare att mer forskning bör göras för att förstå konsumenters 

förväntningar och för att förstå hur förväntningarna påverkar kunders beteende. 
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Organisationen Market Science Institute, som arbetar för att minska gapen mellan 

marknadsföringsteori och –praktik, gör vartannat år listor med områden de anser 

behöver mer forskning. I sin senaste lista uttrycker de att de anser att det behövs mer 

forskning om förståelsen för ändrade beslutsprocesser och om huruvida den senaste 

teknologin ändrat konsumenters känslor, beslutsprocess och beteende (Market Science 

Institute, 2016, ss. 8–10).  

Vi har inte hittat någon tidigare forskning som undersöker konsumenters förväntningar 

på pris eller vilka variabler som kan påverka konsumentens förväntningar. Doherty och 

Ellis-Chadwick (2010) har sammanställt forskning angående internethandel; då, nu och 

i framtiden, de är eniga om att mer studier bör göras från efterfrågan-sidan istället för 

utbuds-sidan där redan mycket är gjort. Det ger oss stöd för att en studie där 

konsumenter förväntningar på pris vid köp på internet undersöks. 

 

1.3 Frågeställning 
Med ovanstående forskning och branschläge i åtanke, har studiens frågeställning 

formulerats enligt följande: 

 

Hur ser konsumenters förväntningar på pris ut vid klädköp via internet och vilka 

variabler påverkar dessa förväntningar? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka konsumenters förväntningar på pris i det rådande 

branschklimatet med de frekventa och lättillgängliga reorna och kampanjerna på 

internet. Syftet är också att undersöka huruvida ett antal variabler påverkar dessa 

förväntningar hos konsumenten eller ej. Genom att kartlägga konsumenternas 

förväntningar på pris vid köp av kläder på internet och identifiera variabler som 

påverkar förväntningarna fås en kunskap om konsumenter som kan vara till nytta främst 

för företag inom e-handel men även för företag med endast fysiska butiker.  

 

1.5 Avgränsningar  

Studien avgränsas till kläder då det är en vara som riktar sig till en stor målgrupp och 

handlas relativt ofta. Klädesplagget är, efter boken, den mest handlade varan på internet 

enligt E-barometern (2016, s. 17). Ett inköp av kläder kan kräva ett visst 

informationssökande men beslutsprocessen är inte lika stor som vid dyrare inköp. 

Studien kommer även att fokusera på e-handel då det är just e-handelns lättillgänglighet 

i samband med deras många realisationer, kampanjer och "fyndhörnor" som är 

intressant för problemformuleringen.  

Studien avgränsar sig från att undersöka barn då barn inte i lika stor grad handlar kläder 

till sig själva som personer med en egen ekonomi. Även personer över 35 år kommer att 

exkluderas då dessa inte på samma sätt som yngre är uppvuxna med internet och 

därmed e-handel. Studien ämnar undersöka förväntningar på pris på internet, därför 

kommer studien att avgränsas till att endast undersöka personer som frekvent använder 

internet och faktiskt handlat kläder på internet.  
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Vi har valt att inte göra avgränsningar till olika typer av kläder då vi anser att det är för 

svårdefinierat vad som till exempel är vardagskläder. Detta ordet kan betyda kostym för 

vissa och sportkläder för andra och därmed ser vi ingen anledning till att avgränsa det. 

Däremot har vi valt att avgränsa att det endast är klädinköp som görs till en själv för att 

kunna göra en analys hur en slumpmässigt vald konsuments förväntningar och beteende 

ser ut. 

I studien kommer vi fokusera på försäljning mellan företag och konsument (B2C) och 

inte behandla de fall där företag säljer till andra företag (B2B), detta för att vi är mest 

intresserade av vad konsumenter får för förväntningar baserat på företags agerande. 

Då enkäten kommer att besvaras via internet har den inga geografiska avgränsningar, 

men en avgränsning till svensktalande respondenter då vår enkät kommer att vara 

författad på svenska. Detta utesluter inte konsumenter som gör inköp från utländska 

aktörer då e-handel som tidigare nämnt ökar tillgängligheten och även många utländska 

aktörer erbjuder förmånliga fraktalternativ över hela världen.  

Vi har valt att genomföra en kvantitativ konsumentundersökning för att få höra 

konsumenters syn på deras vanor. I huvudsak kommer studien fokusera på 

konsumentperspektivet men en intervju med en företagsrepresentant kommer att 

genomföras för att få dennes perspektiv av ämnet. Företaget som kommer att 

representeras är ett företag som inte har fysiska butiker utan i huvudsak säljer kläder via 

internethandel.  
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitlet redovisas vilka metodiska val som gjorts och från vilka grunder studien 

är genomförd. De frågor som lett till att val är tagna är inom ämne, verklighetssyn, 

kunskapssyn, angreppssätt, perspektiv och metod. Dessa ämnen kommer att diskuteras 

och ett resonemang kommer att presenteras. Slutligen presenteras litteratursökningen 

och källkritik diskuteras.  

 

2.1 Ämnesval 
Vi författare har ett brett intresse för ekonomi och är båda intresserade av människor 

och dess beteende. Därför föll valet på att skriva om konsumentbeteende. Då både 

klädbranschen och internet-handeln ökar och vi författare har personer i vår närhet som 

den senaste tiden utryckt hur de bara handlar kläder på nedsatt pris väcktes intresset för 

att undersöka ämnet närmare. Vi har själva också märkt att vi sällan handlar kläder till 

fullpris i en fysisk butik längre då vi vet att det ofta finns realisationer alternativt 

kampanjkoder att tillgå för att handla produkten billigare online. Då ämnet är både 

aktuellt och relativt outforskat växte idén om att studera ämnet noggrannare.  

 

2.2 Teoretisk förförståelse 
Teoretisk förförståelse är den förståelse forskaren tagit del av från böcker, kurser, 

föreläsningar och liknande (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vi författare läser den 

sista av åtta terminer på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet. Wängberg har läst med en inriktning mot handel och logistik medan 

Nilsson har läst den generella civilekonomutbildningen. Via utbildningen har vi tagit till 

oss bred baskunskap inom företagsekonomi och nationalekonomi, inom den 

företagsekonomiska grundkursen ingick för oss båda en kurs i marknadsföring. På 

fördjupad nivå valde Wängberg att inrikta sig mot marknadsföring där han tagit del av 

djupare kunskap om hur marknadsföring kan påverka konsumenters köpbeteende. 

Nilsson har valt att inrikta sig mot finansiering och har även läst extrakurser i 

management och nationalekonomi. Att författarna valt att inrikta sig på olika områden 

kan vara en fördel för att få djupare förståelse för studien. Utbildningen har gett oss de 

verktyg vi behöver för att kunna sortera bort icke relevant information samt analysera 

teorier för att kunna se ifall de är applicerbara i denna studie. Vi anser oss även att 

inneha den kunskap som behövs för att kunna granska källor och utvärdera dess 

trovärdighet. Vi har även deltagit i en grundkurs i statistik och den har gett oss kunskap 

som ger oss nytta vid insamling och bearbetning av data samt sambandstester. 

 

2.3 Praktisk förförståelse 
Praktisk förförståelse kallas även förstahandsförståelse. Enligt Johansson Lindfors 

(1993, s. 76) är förstahandsförståelsen den som forskaren inhämtat från personliga 

erfarenheter och upplevelser. Båda författarna går regelbundet igenom 

köpbeslutprocessen vid personliga inköp av till exempel kläder. Nilsson har varit säljare 

av elektronik i butik och har därmed varit på nära håll observerat och varit delaktig i 

köpbeslutsprocessens olika steg för andra konsumenter. Wängberg har varit 

butiksbiträde i en större matvarubutik och där sett påverkan av kampanjvaror och hur 



7 

 

konsumenterna fattar beslut därefter. Därav har vi praktisk kunskap om 

köpbeslutsprocessen vilket kan ge os en fördel. En nackdel med att vi bekantat oss med 

köpbeslutprocessen kan vara att den kan skilja sig på individnivå, vilket medför risken 

att vi omedvetet tror att alla individers köpbeslutsprocess och dess steg ser likadana ut 

som de vi bekantat oss med.  

 

2.4 Studiens utgångspunkter 

2.4.1 Verklighetssyn 
Ontologi handlar om hur saker uppfattas, om de kan eller ska uppfattas som objektiva 

enheter som förfogar över en yttre verklighet eller om de är konstruktioner av 

uppfattningar.  Det finns huvudsakligen två ontologiska ståndpunkter, de kallas 

objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, ss. 35–36). Då den ontologiska 

ståndpunkten kan påverka och förklara studiens val kommer de olika synsätten att 

förklaras. 

Objektivism är det synsätt som utgår från en yttre verklighet medan konstruktionismen 

utgår från konstruktioner av uppfattningar (Bryman, 2011, s. 35). I den här studien 

kommer vi författare att i största mån försöka att bortse från våra tidigare erfarenheter 

och värderingar för att vara så objektiva som möjligt i vår analys av insamlade data. Vi 

kommer därmed ha ett objektivt synsätt. Då studien ämnar få en bild av konsumenters 

beteende och förväntningar så kommer det att krävas av oss att vi på alla sätt försöker 

vara objektiva. Insamlingen av data kommer att göras via enkät som respondenterna 

svarar på via deras egen dator i lugn och ro och risken för att vi på något sätt skulle 

kunna påverka svaren med kroppsspråk eller liknande minskar. Respondenterna är även 

anonyma vilket vi hoppas kommer att bidra till ärliga svar där respondenten inte känner 

social press att svara annat än ärligt. Enkätens frågor har också konstruerats av oss och 

vi har vid varje fråga haft i åtanke att inte styra den svarande och istället ha frågor utan 

vinkling. 

2.4.2 Kunskapssyn  
Bryman (2011) skriver att epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning 

behandlar sådant som ska anses som eller är kunskap inom ett ämnesområde. En 

huvudfråga är ifall den sociala verkligheten går att, eller bör, studeras utifrån samma 

principer, metoder och verklighetsbild som används inom naturvetenskapen (Bryman, 

2011, s. 29). Detta leder in på två olika begrepp inom epistemologin, hermeneutik och 

positivism. Hermeneutik kan förklaras som synsättet som förklarar mänskligt beteende, 

forskare som studerar en text ska kunna ta fram textens mening med hänsyn till 

författarens egna perspektiv (Bryman, 2011, s 507). Motsatsen till hermeneutik kallas 

positivism, vilket är ett synsätt som utgår från hårdfakta och saker som kan förklaras på 

naturvetenskapligt vis (Bryman, 2011, s. 508). Med ett positivistiskt synsätt utgörs 

vetenskaplig kunskap av teorier och observationer från verkligheten eller experiment 

(Hartman, 2004, s. 105), men som Saunders et al., (2012, s. 134) hävdar är det i inte ett 

måste att utgå från teorier vid användandet av ett positivistiskt synsätt. Flertalet 

naturvetenskapliga studier har utvecklats från att observera verkligheten för att sedan 

testa hypoteser (Saunders et al., 2012, s. 134). Den här studien kommer dock att utgå 

ifrån befintlig teori. 

Då den här studien kommer att kartlägga konsumenter utgår den från en positivistisk 

kunskapssyn. Till skillnad från positivismen där vetenskap framkommer från 

observationer så framkommer vetenenskap från tolkningar enligt hermeneutiken 
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(Hartman, 2004, ss. 104–105). Då studiens syfte är att ta reda på hur något är istället för 

varför någonting är som det är antar vi den positivistiska kunskapssynen framför den 

hermeneutistiska. Inom kvantitativa studier används oftast ett positivistisk 

kunskapssynsätt tillsammans med en objektiv verklighetssyn (Johansson Lindfors, 

1993, s. 40). En viktig komponent i användningen av ett positivistiskt synsätt är att 

forskarna är neutrala och fria från värderingar (Saunders et al., 2012, s. 135). Det kan 

tyckas vara omöjligt att vara helt neutral och att helt stänga ute värderingar (Saunders et 

al., 2012, s. 135) men vi forskare i denna studie kommer att försöka att i största mån 

vara neutrala och ha ett perspektiv fritt från värderingar.  

2.4.3 Angreppssätt 
När en studie utformas kan forskarna välja olika vägar att gå för att förklara sambandet 

mellan det teoretiska kapitlet och empirikapitlet. Det finns tre angreppssätt; deduktivt, 

induktivt och abduktivt, det abduktiva angreppssättet är en blandning av de andra två 

angreppssätten (Saunders et al., 2012, ss. 143–145).  

Det deduktiva angreppssättet utgår från teori utvecklad från akademisk litteratur och 

utvecklar sedan en forskningsstrategi för att kunna testa teorin (Saunders, 2012, ss. 144–

145). Johansson Lindfors (1993, s. 55) menar även att ett deduktivt angreppssätt utgår 

från teori för att sedan komma till empiri medan ett induktivt angreppssätt tvärtom utgår 

från empiri vidare till teori. Det induktiva angreppssättet går från empiri till teori genom 

att tolka empiri (Johansson Lindfors, 1993, s. 57). För att inte forskaren (medvetet eller 

omedvetet) ska styra teorin som framkommer av tolkning bör denne i största mån bortse 

från teoretiska och praktiska förföreställningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 58).  

I den här studien har vi utgått ifrån en deduktiv ansats det vill säga att vi använder oss 

av befintliga teorier för att möjliggöra en förklaring av samband i analysen. Vi kommer 

att utgå från teorier angående konsumentbeteende och företagsstrategier inom 

marknadsföring för att sedan konstruera en enkät. Med hjälp av data insamlat via 

enkäten kommer vi att beskriva förhållandet i ämnet. Med ett deduktivt angreppssätt 

syftar forskaren till att kunna beskriva generella kunskaper och egenskaper samt att 

förklara uppkomst eller samband mellan olika företeelser och eller variabler (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 55). 

 

2.5 Perspektiv 
Vi har valt att arbeta med denna studien utifrån ett konsumentperspektiv. Anledningen 

till detta är att vår mening med arbetet är att se hur konsumenterna förväntar sig pris och 

vad som kan påverka konsumentens förväntningar. För att ta reda på det kommer vi att 

använda oss av en enkät som skickas ut till konsumenter. Utöver enkäten kommer vi att 

intervjua en person som arbetar i branschen för att få in företagens syn på konsumenters 

beteende och få en inblick i branschen men även för att få inblick i företagets arbete 

med prissättning och realisationer. Vi kommer att fokusera på konsumenterna för att se 

vad som påverkar deras förväntningar, och de resultat vi kommer fram till kan komma 

att användas för att utveckla praktiska rekommendationer till företag i framtiden. Då 

konsumenter är nödvändiga för att butiker ska kunna bedriva den dagliga verksamheten 

anser vi konsumentperspektivet relevant för studiens syfte och därmed dess 

genomförande. 
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2.6 Metodval 
Kvalitativ och kvantitativ forskning är någonting som forskare ofta skiljer från varandra 

(Bryman, 2011, s. 39). En kvantitativ forskning associeras oftast med enkäter eller 

experimentella undersökningsmetoder medan kvalitativ forskning kan variera mer, men 

en vanligt använd metod är intervjuer (Saunders et al., 2012, s. 163). Kvalitativ 

forskning har ofta ett hermeneutiskt synsätt då forskarna behöver förstå subjektiva 

påståenden (Saunders et al., 2012, s. 163). Förenklat kan det sägas att en kvalitativ 

studie behöver mycket information om få medan en kvantitativ studie behöver lite 

information om många. Det denna studie ämnar undersöka är konsumenters 

förväntningar på pris på kläder de köper via internet. Då det är ett gap i forskningen om 

just konsumenters förväntningar på pris kommer teorier att användas för att konstruera 

en enkät som används för att kartlägga konsumenterna. En kvalitativ metod utgår oftast 

ifrån ett induktivt synsätt med fokus på utveckling av teorier, med ett tolkande synsätt 

hur personerna tolkar verkligheten. Kvantitativ forskning förknippas oftast med 

positivism (Saunders et al., 2012, s. 162). Den här studien kommer att utgå från 

existerande teorier och sedan kartlägga konsumenters förväntningar för att undersöka 

dem och eventuella samband. Vi har därför valt att använda oss av en enkät för att 

insamla data. Således kommer den här studien att bygga på en kvantitativ metod. Det 

finns kvantitativ forskning som samlar in data om respondenternas åsikter, det brukar 

ibland kallas kvalitativa siffror, sådana undersökningar kan också ha ett 

interpretivistiskt synsätt (Saunders et al., 2012, s. 162). Den här studien kommer dock 

inte att lägga någon större vikt i konsumenters åsikter utan istället fokusera på hur 

konsumenter beter sig vid klädinköp via internet.  

Kvantitativa forskningsmetoder syftar till att undersöka samband mellan variabler vilket 

görs numeriskt med olika statistiska tekniker (Saunders et al., 2012, s. 162). En viktig 

del i en kvantitativ undersökning genom enkät är att enkätens frågor som respondenten 

ska besvara är tydliga så att alla respondenter uppfattar frågan på samma sätt. I en 

kvalitativ studie är inte insamlingen av data standardiserad och olika följdfrågor kan 

ställas till olika intervjuade (Saunders et al., 2012, s. 163). Den här studiens enkät 

konstrueras av oss författare och möda har lagts ner för att ställa tydliga och ej vinklade 

enkätfrågor till respondenterna. Det är också möjligt att kombinera kvalitativ och 

kvantitativ metod i en studie, för att få ett bredare perspektiv (Saunders et al., 2012, s. 

164). Det finns ett spektrum av olika kombinationer av metoder, det går att ha störst 

fokus på den ena eller andra metoden men det går också att på ett komplext vis använda 

sig av både kvalitativ och kvantitativ metod (Saunders et al., 2012, s. 166). För att vi 

författare också ska få en större förståelse och ta del av riktiga data från klädförsäljning 

via internet kommer en intervju av en branschkunnig att genomföras. Studien kommer 

alltså vara en multimetod-studie med största fokus på kvantitativ undersökning men 

med stöd från en kvalitativ intervju.   

 

2.7 Litteratursökning 
Vi har genomfört en litteratursökning för att bredda vår existerande kunskap, för att 

hitta relevant information till vår studie och även för att se vilken forskning som redan 

är genomförd. Vår litteratursökning har främst genomförts via Google Scholar och 

Umeå universitets biblioteksdatabas. Umeå universitets biblioteksdatabas erbjuder goda 

filtreringsmöjligheter för att söka artiklar där det går att sortera ut endast vetenskapliga 

artiklar och artiklar som är peer-reviewed. Artiklar som är peer-reviewed är bra att 

använda sig av för att få en högre reliabilitet då någon som är vetenskapligt insatt i 
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ämnet har granskat artikeln och därefter utvärderat ifall det är en trovärdig artikel. Vi 

har också tagit hänsyn till källors ålder, de källor som behandlar internet och 

branschläget anses trovärdigare om de är färska. 

När vi sökt efter artiklar och tidigare forskning i ämnet har vi gjort detta på både 

svenska och engelska för att minska risken att vi missar någon litteratur som kan hjälpa 

oss i studien. Däremot har vi märkt att det finns mycket större utbud av artiklar skrivna 

på engelska relaterade till ämnet. Några exempel på sökord vi använt oss av är: 

consumer behaviour, pricing strategies, köpbeslutsprocessen, consumer decision 

making process, buying process, internet retailing, clothing retailing, sales promotion.  

 

2.8 Källkritik 
Ordet källkritik står för ett flertal metodregler som används i bedömningen av om 

någonting är sant eller ens sannolikt (Thurén, 2013, s. 4). Thurén (2013, s. 4) förklarar 

vidare att grunden till all vår kunskap är en källa, det kan vara tidningar, tal, byggnader 

bland annat. I samband med att vi författare ökat vår användning av internet och därmed 

inhämtning av kunskap från internet har vi blivit varse om vikten av källkritik. På 

internet kan falska tidningsartiklar spridas snabbt (speciellt den första april varje år), 

därför har källor utvärderats angående dess trovärdighet innan användning i studien. 

Under vår utbildning på Umeå universitet har vi också blivit utbildade att förhålla oss 

kritiska till information och välja sekundära kunskapskällor med omsorg.  

Primärkällor och sekundärkällor skiljs åt inom källkritiken (Thurén, 2013, s. 45). Som 

det hörs på namnet är primärkällan den ursprungliga källan medan sekundärkällan har 

tagit del av kunskapen. Som ett exempel nämner Thurén (2013, s. 45) att en primärkälla 

kan vara ett ögonvittne medan en sekundärkälla är den som fått något berättat av ett 

ögonvittne. I den här studien är den kunskap vi inhämtar från respondenternas svar på 

enkäterna från en primärkälla. Den kunskap vi tar in från böcker och rapporter, den vi 

senare skriver om i kapitlet Teoretisk referensram, är inhämtad från en sekundärkälla. 

Det finns även andra- och tredjehands källor, sådana som förmedlar kunskap som de fått 

berättat för sig eller läst. Till exempel om någon skulle källa till denna studiens 

berättande av vad en annan forskare kommit fram till skulle det bli en andrahandskälla. 

Att använda andra- och tredjehanskällor kan leda till förvrängning av den ursprungliga 

skribentens åsikter och bör undvikas (Johansson Lindfors, 1993, ss. 88–89). För att 

undvika förvrängning av kunskap har andra- och tredjehandskällor undvikits i största 

mån.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt diskuteras teorier som är relevanta för frågeställningen och syftet. Då 

vår studie handlar om förväntningar på pris i ett klimat med lättillgängliga 

realisationer och kampanjer behandlar de utvalda teorierna konsumentbeteende och 

pris. Mer specifikt är det den köpbeslutsprocess en konsument genomgår vid ett köp 

inom det generella ämnet konsumentbeteende som är intressant för oss därför att fokus i 

studien kommer att ligga på just köp. Även konsumentbeteende på internet kommer 

behandlas då vår studie riktar in sig på internethandel av kläder. Då priset är en viktig 

del för att konsumenter ska genomföra ett köp kommer även teorier om pris att vara en 

utgångspunkt i empirin. 

 

3.1 Köpbeslutsprocessen 
Konsumenter genomgår en tankeprocess inför varje köp, processen delas in i fem steg; 

uppmärksammandet av ett behov, informationssökande, utvärdering av alternativ, beslut 

om köp och efterköpsutvärdering (Fahy & Jobber, 2012, s. 62). Konsumenten kan 

komma att ändra ordningen på besluten alternativt även hoppa över vissa av stegen i 

modellen beroende på tidigare erfarenhet av produkten, köpbeslutsprocessen är mest 

applicerbar på nya produkter konsumenten ej testat tidigare (Kotler & Armstrong, 2010, 

s. 177). Det är viktigt för marknadsförare att tänka på alla steg i köpbeslutsprocessen, 

inte bara beslut om köp, för att processen kan även leda till att konsumenten beslutar sig 

att inte genomföra ett köp (Kotler & Armstrong, 2010, s. 177).  

Köpbeslutsprocessen ser olika ut för olika typer av varor. Det har visat sig att 

konsumenter är mer rationella och långsiktiga men mindre benägna att ta risker när de 

tar beslut om köp i vissa produkterkategorier och på vissa typer av köpplatser, bland 

annat vid köp via internet (Sun, 2006, s. 626).  Då konsumenter inte kan klämma och 

känna på en produkt de köper via internet så blir osäkerheten större för konsumenten 

vilket gör att konsumenterna har lärt sig att söka efter mer information innan köpet 

slutförs (Sun, 2006, s. 626).  

3.1.1 Behovsuppkomst 
Första delen av köpbeslutsprocessen är den när en köpare upptäcker ett behov. Det kan 

både vara ett behov för att överleva, som hunger och törst, men även behov från yttre 

stimulans som reklam, design och sociala intryck (Kotler & Armstrong, 2010, s. 178).  

Det kan vara att vi upptäcker att det finns en bättre version av en produkt som vi redan 

har, ett nytt behov i samband med ett annat inköp (t.ex. möbler till ett nytt hus) eller att 

en produkt har tagit slut eller gått sönder (Solomon et al., 2013, s. 342). 

3.1.2 Informationssökning 
När konsumenten har uppfattat ett behov är nästa steg i köpbeslutsprocessen 

informationssökning. Det finns två olika varianter på informationssökning beroende på 

vilken konsument som handlar, en föreköpssökning och en pågående sökning (Solomon 

et al., 2013, s. 342). Den pågående sökningen görs av vana konsumenter med anledning 

bland annat av att de vill hålla sig uppdaterade på vad för trender som finns, de njuter av 

att fönstershoppa och de ökar sin kunskap om produktmarknaden, dessa konsumenter 

gör även fler impulsköp (Solomon et al., 2013, s. 343). De flesta konsumenter använder 

sig av en föreköpssökning för att kunna ta bättre köpbeslut, och oftast blir utgången att 
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konsumenten blir mer nöjd med sitt inköp samt får en ökad kunskap om produkten och 

utbudet när de använder denna typ av sökning (Solomon et al., 2013, s. 343).  

Konsumenterna gör ofta en intern och extern sökning av information för att kunna 

utvärdera en produkt, konsumenter har ofta redan kunskap om många produkter i sitt 

huvud och kan göra en intern sökning med hjälp av den. Har konsumenten ingen egen 

upplevd erfarenhet om produkten kan konsumenten utgå från reklam den sett, vad 

vänner anser om produkter eller genom att observera vad andra människor verkar 

föredra för produkter (Solomon et al., 2013, s. 343). Konsumenter får information via 

reklam om en produkt där informationen som ges kontrolleras av marknadsförare men  

konsumenten uppfattar det endast som att de blir allmänt informerade om produkten 

(Kotler & Armstrong, 2010, s. 178). För att legitimera och få en utvärdering av en 

produkt förlitar sig konsumenterna oftast bäst på personliga källor, i en undersökning 

som genomförts anser 78% att det ger mest kredibilitet när en bekant rekommenderar en 

produkt (Kotler & Armstrong, 2010, s. 178).  

Det har hänt mycket vid informationssöknings-steget nu när det är enklare att nå 

oberoende recensioner via en internetsökning. Numera har de flesta tillgång till internet 

och sociala medier med hjälp av telefonen oavsett vilken plats de befinner sig på. 

Ungefär 60% av konsumenter börjar sin internetshopping via en enkel sökning hos till 

exempel Google men nu fortsätter ungefär 40% av konsumenterna även sin 

informationssökning via bloggar, YouTube, Facebook och andra sociala medier 

(Solomon et al., 2013, s. 345). Denna informationssökning görs inte för att undersöka 

produktens tekniska egenskaper närmare utan främst för att kunna se vad andra 

konsumenter tycker om produkten och ifall det finns andra alternativ i produktkategorin 

(Solomon et al., 2013, s. 345).  

Enligt Solomon et al. (2013, s. 345) agerar konsumenter inte alltid rationellt i sin 

sökprocess, de gör inte informationssökningen tillräckligt noggrant och identifierar inte 

alternativen även om de skulle tjäna på att veta skillnaderna. I snitt så spenderar 

låginkomsttagare mindre tid på informationssökningen av en produkt i jämförelse med 

höginkomsttagare (Solomon et al., 2013, s. 345). 

3.1.3 Utvärdering av alternativ 
När det kommer till utvärderingen av alternativ är detta en svår process för människor 

med beslutsångest. I det konsumtionssamhälle som vi lever i ställs vi dagligen inför 

utvärderingar av olika alternativ på samma typ av produkt. Om vi tar kläder som 

exempel så finns det en mängd olika klädföretag i Sverige och alla har ett varierat utbud 

beroende på form och färg samt material och produktionsvillkor. 

Det är svårt att förutse hur konsumenter utvärderar olika varumärken och ibland tänker 

konsumenten väldigt logiskt och genomtänkt medan det andra gånger kan vara en 

impulshandling som avgör vilket alternativ som lockar mest i slutändan (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 179). Vid utvärderingen av alternativ är det inte alltid endast 

köparen som är involverad, konsumenten kan ta hjälp av kompisar eller försäljarna för 

att kunna fatta sitt beslut (Kotler & Armstrong, 2010, s. 179).  

Enligt Fahy & Jobber (2012, s. 63) är utvärderingen av ett varumärke beroende på hur 

involverad konsumenten är i köpet. Enligt Laurent och Kapferer (1985, refererad i Fahy 

& Jobber 2012, s. 63) är det fyra kärnfaktorer som påverkar konsumenters involvering i 

ett köp: självbild, upplevd risk, sociala faktorer och hedonistiska influenser. I alla fyra 

faktorer är det mest troligt att konsumentens involvering är hög då det är faktorer som 

kan ha stor påverkan för konsumenten.  
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Utvärdering av olika alternativ är något som inte har blivit enklare då produkterna ofta 

har en mängd funktioner som konsumenten kanske inte behöver men ändå måste ta i 

beaktande när olika alternativ skall jämföras med varandra (Solomon et al., 2013, s. 

358).  

3.1.4 Köpbeslut  
När det kommer till själva köpet har konsumenterna utvärderat sina alternativ och 

kommit fram till vad som passar dem bäst. Enligt Kotler & Armstrong (2010, s. 179) 

finns det två viktiga faktorer som kan komma emellan viljan att genomföra ett köp och 

det faktiska köptillfället, dessa två faktorer är andras attityd och oförutsedda situationer. 

Andras attityd angående ditt köp påverkar dig till exempel ifall någon som står dig 

väldigt nära anser att ditt köp är på tok för dyrt och att du bör gå för en billigare variant 

kommer du antagligen följa denna personens råd. Oförutsedda situationer kan vara ifall 

en konkurrent har ett kampanjpris för tillfället eller om konsumenten som ska köpa 

produkten hör negativa saker från vänner angående produkten (Kotler & Armstrong, 

2010, s. 179).  

Det finns verktyg som kan göra att konsumenten väljer att genomföra ett köp med just 

din vara när de väl är i butiken. Dessa point-of-purchase (POP) verktyg kan t.ex. vara 

varuprover, bra placering i butiken, att produkten marknadsförs väl i butiken (Solomon 

et al., 2013, s. 98). Dessa verktyg kan få kunden att känna ett plötsligt behov att handla 

just din vara och därmed främja ett impulsköp som inte genomgått alla steg i 

köpbeslutsprocessen (Solomon et al., 2013, s.98). 

3.1.5 Utvärdering efter köp  
Det sista steget i konsumentens köpbeslutsprocess är utvärdering av den köpta 

produkten. Här är det konsumentens förväntningar på produkten och hur den faktiskt 

presterar som avgör ifall konsumenten är nöjd eller missnöjd med sitt köp (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 179). Försäljarna bör endast lova det som produkten faktiskt kan 

prestera för att inte skapa en falsk tro hos konsumenten att produkten är bättre än vad 

den faktiskt är, konsumenten ska hellre bli överraskad och prestera över förväntan för 

att konsumenten ska bli extranöjd (Kotler & Armstrong, 2010, s. 179). Om 

marknadsförarna lyckats få konsumenten nöjd med produkten kan detta leda till fler köp 

av samma konsument alternativt att konsumenten rekommenderar produkten till fler 

möjliga kunder (Kotler & Armstrong, 2010, s.179). En svensk studie har sett att kvalitén 

på produkterna påverkar hur nöjd kunden är med produkten, detta gör att företag som 

förser kunderna med produkter av god kvalité får en ökad lönsamhet (Solomon et al., 

2013, s. 90).  

Ofta när konsumenter genomfört ett köp uppstår det en kognitiv dissonans, detta är 

vanligt och uppstår då köpet är genomfört och det uppstår en oro att valet som gjorts 

inte är rätt val och att alternativen skulle ha varit bättre köp (Fahy & Jobber, 2012, ss. 

64–65). Kognitiv dissonans är ofta kopplat till köp där konsumenten är väldigt 

involverad i köpet eller det är ett stort inköp som bland annat bil och bostad. Det finns 

fyra olika sätt som den kognitiva dissonansen kan ökas: konsumenten är själv skyldig 

till köpet, köpbeslutet har varit svårt, konsumenten har ingen möjlighet att återkalla 

beslutet och när konsumenten är benägen att uppleva ångest (Fahy & Jobber, 2012, s. 

65). Numera erbjuder många e-handlare möjligheten att recensera produkten direkt på 

hemsidan vilket kan underlätta för konsumenter då de får en annan bild av vad de kan 

förvänta sig angående produkten. Däremot ska företag akta sig att få missnöjda kunder 

då dessa inte alltid kommer till företaget med kritiken på produkten, de räds inte att 

berätta för alla i sin närhet om hur missnöjda de har varit med produkten och mun till 
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mun marknadsföring färdas snabbare om kunden är missnöjd än ifall de är nöjda (Kotler 

& Armstrong, 2010, s. 179). 

 

3.2 Beteende vid e-handel 
Ett köp via e-handel kan ta olika skepnader. I vissa fall kan hela köpprocessen ske 

online, som vid köp av varor som kan skickas digitalt som e-böcker, musik och film etc. 

där även betalningen kan göras direkt via internet (Fahy & Jobber, 2012, s. 297). I andra 

fall behöver produkten skickas fysiskt till kunden så kunden får ett paket hemleverat, till 

ombud eller i fall där internetbutiken även har en fysisk butik kan kunden hämta ut 

paketet i den (Fahy & Jobber, 2012, s. 297).  

Det finns för- och nackdelar för konsumenterna med att handla via internet istället för i 

en butikslokal. Enligt Solomon et al. (2012, s. 80) är några av fördelarna med att handla 

via internet möjligheten att handla dygnet runt, större urval (speciellt om konsumenten 

är bosatt i ett mindre samhälle eller mindre utvecklat land), konsumenten behöver inte 

åka någonstans, lägre priser, snabba smidiga leveranser och enklare att ta reda på 

relevant information om produkten. Det finns även ett antal nackdelar för konsumenten 

när den väljer att handla via internet till exempel finns det inte möjlighet att känna och 

klämma på produkten, risk för bedrägerier då säkerheten inte är densamma, det kan vara 

dyr frakt från vissa hemsidor och frakten för returer kan kosta samt att det minskar ens 

mänskliga interaktion med andra personer (Solomon et al., 2012, s. 80).  

Att driva e-handelsföretag innebär också fördelar jämfört med de företag som endast 

driver fysiska butiker. De renodlade internetbutikerna behöver inte välja en 

marknadsföringsmässigt strategisk plats för butikslokalen och kan istället ha en 

lagerlokal i ett mindre attraktivt område vilket medför en lägre kostnad för lokalen 

(Fahy & Jobber, 2012, s. 298). Då lokalkostnaden per kvadratmeter minskar har 

internetföretagen också större lokaler jämfört med fysiska butiker och på så sätt kan de 

erbjuda kunderna ett större utbud (Fahy & Jobber, 2012, s. 298). 

Sociala mediers påverkan 

I dagens samhälle spelar sociala medier allt större roll. Enligt Fahy & Jobber (2012, s. 

264) spenderar vi människor mer än dubbelt så lång tid framför sociala medier till 

exempel Facebook och Twitter än någon annan aktivitet online (22,7%), jämfört med 

datorspel online som står för 10,2%. 

AIDA-modellen togs fram i slutet av 1800-talet och har sedan dess använts på en 

mängd olika sätt med olika modifieringar men kärnan i den är fortfarande densamma: 

Attention, Interest, Desire, Action (Hassan et al., 2015, s. 265). Detta är en 

marknadsföringsmodell som går ut på att konsumenten ska uppmärksamma produkten 

och bli intresserad, sedan ska konsumenten få ett ha-begär och till sist ska konsumenten 

handla produkten. 

Numera är det vanligt av företag att använda sig av sociala medier och andra webplatser 

genom affiliatemarknadsföring. Affiliatemarknadsföring är när en överenskommelse 

mellan ett företag och en annan part är gjord i syfte att länka vidare besökare till 

företaget (Chatterjee, 2004, s.715). Den andra parten får provision när en besökare 

länkas vidare till företagets hemsida eller när de länkas vidare och genomför ett köp 

(Chatterjee, 2004, s. 715). I dagens sociala medier är det vanligt att bloggare har 

speciella rabattkoder för att ge besökarna rabatt, detta är en affiliatemarknadsföring där 



15 

 

företaget med hjälp av rabattkoden kan bevaka hur mycket trafik och försäljning som 

genererats och därefter beräkna en provision.  

Hassan et al. (2015, s.268) har utvecklat en strategi med speciella tillvägagångssätt när 

företag använder sig av AIDA-modellen kopplat till marknadsföring via sociala medier. 

För att dra till sig uppmärksamhet (A – Attention) bör marknadsföraren marknadsföra 

sig via sociala medier med hjälp av t.ex. banners. De kan även börja följa andra 

användare genom sociala medier så att varunamnet får spridning och även använda sig 

av hashtags på ett korrekt sätt för att underlätta att få nya följare. Företaget kan använda 

sig av marknadsföring via sökmotorer för att attrahera och visa sig för potentiella 

kunder och även använda sig av traditionella marknadsföringsmetoder som 

tidningsannonser, flyers och affischering (Hassan et al., 2015, s.268). Andra steget är att 

marknadsföraren skall skapa ett intresse (I- Interest) för varan som erbjuds och det kan 

göras via bra bilder på produkten (om det är en fysisk produkt), förse kunden med tydlig 

information angående produkten med specifikationer och pris. Det är viktigt att 

företaget även förmedlar tydlig information med kontaktuppgifter och ägarstruktur på 

företaget samt uppdaterad information om de produkter och tjänsterna som erbjuds. 

Direkt när en ny produkt eller tjänst lanserats är det viktigt att vara snabbt ut i sociala 

medier och annonsera (Hassan et al., 2015, s.268). Habegär (D- Desire) kan 

marknadsförarna skapa genom att uppdatera profilen på sociala medier samt organisera 

tävlingar och erbjuda specialpriser. Det är även viktigt att det erbjuds god kundservice 

och att ge användare svar snabbt när de postar kommentarer på sociala medier (Hassan 

et al., 2015, s.268). När konsumenten nått insikt att de vill ha produkten och ska 

genomföra ett köp (A- Action) är det viktigt att tydlig information om vilka 

betalningsmöjligheter som erbjuds finns och även möjliga fraktalternativ, allt för att 

göra beställningsprocessen så tydlig och enkel som möjligt för kunden (Hassan et al., 

2015, s.268).  

 

3.3 Pris 
Nedan kommer olika teorier kopplat till pris att diskuteras. Då priset är en avgörande 

faktor i ett beslut om köp och även i beslut om att avstå ett köp anser vi det relevant 

vidare i studien. Även teorier och tidigare studier som behandlar effekter av kortsiktiga 

prisnedsättningar kommer att beskrivas.  

3.3.1 Prissättning 
Att sätta pris på en vara eller en tjänst kan vara ett beslut med mer eller mindre 

bakomliggande strategi. Ett pris påverkar ett företags försäljning och vinst och kan 

signalera vilka förväntningar en kund bör ha på varan eller tjänsten. Pris är ett 

konkurrensmedel i dubbel bemärkelse, ett högt pris ger företaget en hög marginal på 

varje såld enhet medan ett lägre pris ger lägre marginal men kan locka fler kunder att 

handla vilket gör att fler varor eller tjänster blir sålda (Schäder, 2006, s. 3). Prisets 

dubbla egenskaper innebär att det för ett medvetet företag är viktigt att tänka över 

prissättningen ordentligt. Att välja vilken prissättningsmetod företaget ska välja är en 

viktig uppgift, men också en av de svåraste (Allen, 2017).  

När ett företag väljer vilken prissättningsmetod, strategi och vilket pris de ska lägga 

måste de också tänka över vad ett pris signalerar.  Pris är ett kraftfullt verktyg för att 

positionera företaget på marknaden och ett högt pris förmedlar känslan av en högre 

kvalitet till konsumenterna (Fahy & Jobber, 2012, s. 203). Inom klädbranschen är 

varumärke och exklusivitet, material, design samt etiska aspekter som klimatpåverkan 
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och arbetsförhållanden saker som kan förmedlas genom ett pris. Det finns tre 

grundläggande utgångspunkter vid prissättning, företagets kostnader, konkurrenternas 

priser eller kundernas situation (Schäder, 2006, s. 53).  

En grundläggande prissättningsmetod är att utgå från företagets kostnader (Schäder, 

2006, s. 64). Kostnadsbaserad prissättning som metoden kallas, är som den låter en 

metod där företaget i första hand fokuserar på att täcka kostnaden för produktionen av 

produkten. När företagets kostnader för produktion, distribution och försäljning är 

inräknade läggs även en marginal till för att täcka företagets risktagande och 

ansträngningar (Kotler & Armstrong, 2010, s. 319), ett vanligt misstag är då att 

företaget inte förankrar marginalen med vad konsumenterna faktiskt kan tänka sig att 

betala (Schäder, 2006, s. 66). Marginalen sätts till en summa som företaget är nöjd med, 

vilket kan bli marknadsmässigt lågt och företag går miste om potentiell vinst (Schäder, 

2006, s. 66). Så även om den kostnadsbaserade prissättningen verkar vara den mest 

använda metoden så är det också den med minst effektivitet då den inte tar hänsyn till 

faktorer som efterfrågan och konkurrens (Lundén, 2013, s. 24).  

Den konkurrentbaserade prissättningen ses oftast på mogna marknader där produkterna 

som erbjuds är relativt lika från de olika men ofta få aktörerna och tillväxten är måttlig 

(Schäder, 2006, s. 79). Vid användning av konkurrentbaserad prissättning gäller det att 

positionera priset rätt med hänsyn till konkurrenterna (Lundén, 2013, s. 52). 

Användningen av konkurrentbaserad prissättning uppkommer ofta när företaget inte 

längre når upp till sina mål, försäljningen och resultatet minskar, då brukar företagen 

snegla på sina konkurrenter och sätta ett pris utefter dem (Schäder, 2006, s. 80). Denna 

prisstrategi kan också användas när ett företag vill in på en marknad där det inte tidigare 

agerat (Schäder, 2006, s. 81). Specialerbjudanden till kunder så som rabatter, garantier, 

gratis avbetalning är också sätt att konkurrera vilket gör att det också hör till den 

konkurrentbaserade prissättningen (Schäder, 2006, s. 81). Dessa erbjudanden är skapta 

för att få kunder att välja ett företag före ett annat även om produkten i sig är homogena. 

Erbjudandena gör det svårare för i första hand konsumenter men även för konkurrerande 

företag att jämföra priser på en produkt (Schäder, 2006, s. 81).  

Den tredje och sista grundläggande prissättningsmetoden kallas kundbaserad 

prissättning (Schäder, 2006, s. 95). Företag som använder sig av den här metod bör ha 

förståelse för hur kundernas köpbeteende och värderingar (Schäder, 2006, s. 95). 

Kundbaserad prissättning är det mest lönsamma av de olika strategierna om företagen 

lyckas med att erbjuda konsumenter rätt produkt till rätt pris (Lundén, 2013, s. 68). Att 

ta reda på hur konsumenter beter sig är komplicerat och det är en mängd parametrar 

som måste tas hänsyn till, därför är det ovanligt att en renodlad kundbaserad 

prissättning används (Schäder, 2006, ss. 96–97). Dels är det bristen på information om 

kundernas beteende, dels svårigheter med att analysera och utvärdera informationens 

innehåll tillsammans med att åtgärder inte följs upp i den mån det behövs som gör att 

prissättningsmetoden används sällan (Schäder, 2006, s. 98). Inte bara kunskap om 

konsumenten krävs vid användning av prissättningsmetoden, även vetskap om 

marknaden är en förutsättning för att lyckas med metoden. Analys av hur produktens 

efterfrågekurva ser ut och hur den totala kostanden ser ut för konsumenten vid ett köp 

samt hur produkten ligger till i förhållande till marknaden och konsumenters förväntan 

på produkten och vilka parametrar som styr kundnyttan och kundvärdet är 

grundläggande för att kunna hantera den kundbaserade prissättningen (Schäder, 2006, s. 

101). 
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Strategier 

Det finns även mer specifika strategier som används vid prissättning, många av dem har 

konsumenten i fokus och är på så sätt en del av kundbaserad prissättning men de kan 

också ha konkurrenter, kostnader eller en kombination av två eller alla utgångspunkter. 

Nedan följer en beskrivning av några vanliga strategier.  

Skumningsprissättning kan användas när en ny produkt lanseras på en marknad, 

företaget börjar med att sätta ett högt pris för att sedan sänka priset allt eftersom med 

förhoppningen om att maximera olika slags kunders betalningsvilja och på så sätt 

maximera intäkterna och hålla försäljningen hög över en längre tid (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 336). Strategin är vanlig inom elektronik- och bilbranschen där 

produkter kan vara unika och konsumenter är villiga att betala ett högt pris för att få 

vara först med den (Lundén, 2013, s. 69).  

En annan vanlig strategi är penetreringsprissättning, som namnet antyder på används 

strategin för att snabbt komma in på marknaden. När en ny produkt lanseras på 

marknaden så sätts ett lågt pris för att få en hög försäljning så att företaget så snabbt 

som möjligt får en så stor marknadsandel som möjligt (Lundén, 2013, s. 70). Den höga 

försäljningsvolymen gör det möjligt för företaget att minska sina kostnader och därmed 

kunna sänka priset ytterligare (Kotler & Armstrong, 2010, s. 337). Lundén (2013, s. 70) 

menar istället att efter en hög försäljningsvolym är uppnådd så kan företaget varligt höja 

priserna och på så sätt öka lönsamheten. Att använda sig av penetreringsprissättning kan 

vara en riskabel metod för små okända företag men det finns flertalet exempel på när 

den lyckats och företagen har blivit stora och lönsamma, ett sådant exempel är företaget 

Bokus (Lundén, 2013, s. 71). För att strategin ska ha goda förutsättningar att lyckas bör 

marknaden vara mycket priskänslig samt att kostnaderna för produktion och distribution 

bör minska med en hög försäljningsvolym (Kotler & Armstrong, 2010, s. 337).  

När ett företag erbjuder ett brett utbud av likartade produkter men med olika priser och 

kvalitetskänsla använder företaget sig av strategin kallad produktlinjeprissättning 

(Lundén, 2013, s. 71). Produktlinjeprissättning går ut på att sätta prissteg mellan olika 

produkter i en produktlinje baserad på kostnadsskillnader och konsumenters 

värdesättning av de olika produkterna samt konkurrenters pris på produkten (Kotler 

&Armstrong, 2013, s. 337). Strategin används för att försöka få varje konsument att 

hitta en produkt med en prisnivå som passar just dem.  

Varukorgsprissättning är när flera varor sätts ihop och erbjuds till ett paketpris (Kotler 

& Armstrong, 2010, s. 339). Detta medför att det blir svårare för konsumenten att 

jämföra priser på de enskilda varorna i ett paket och jämföra priset mot konkurrenters 

produkter (Lundén, 2013, s. 71). Paketpris ger oftast ett lägre pris än om varorna skulle 

säljas var för sig, vilket gör at kunden upplever att det gör ett fynd.  

Priselasticitet 

Företagen behöver även ha koll på konsumenternas priskänslighet och produktens 

priselasticitet för att kunna sätta ett bra pris. Priselasticitet mäter hur efterfrågan ändras 

när priset ändras. Genom att dividera den procentuella förändringen i försäljning med 

den procentuella förändringen i pris fås ett tal som förklarar efterfrågans priselasticitet 

(Axelsson et al., 1998, s. 147). Blir kvoten noll eller mindre så kallas varan för en 

giffen-vara, ökar priset så ökar även efterfrågan och vice versa (Axelsson et al., 1998, s. 

150). Giffen-varor är speciella och det är svårt att hitta exempel på sådana inom 

klädbranschen. Att efterfrågan på lyxkläder ökas vid ett högre pris då konsumenter 

bedömer plaggen som mer exklusiva är inte ett exempel på en giffen-vara då 
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priselasticitetsuträkningen förutsätter att varans bedömning utav kunderna är konstant. 

Blir kvoten istället mellan noll och ett så är efterfrågan oelastisk, den procentuella 

efterfrågan påverkas inte i lika stor utsträckning som priset gör (Axelsson et al., 1998, s. 

150). Skulle elasticitetsmåttet hamna på prick ett är efterfrågan normalelastisk, prisets 

procentuella förändring är lika stor som efterfrågans procentuella förändring åt motsatt 

håll och när kvoten visar ett tal mellan ett och oändligt så är efterfrågan elastisk 

(Axelsson et al., 1998, 150). När efterfrågan är elastisk så är den procentuella 

förändringen i efterfrågan större än den i priset, så effekten av en prissänkning blir att 

efterfrågan ökar rejält (Lundén, 2013, s. 81). Varor som lätt kan bytas ut mot en annan 

är oftast elastiska (Lundén, 2013, s. 81), så det kan tänkas att klädbranschen, där ett 

varumärke kan bytas ut mot ett annat och där ett plagg från en butikskedja okomplicerat 

kan ersättas med ett plagg från en annan kedja är en bransch med priselastiska 

produkter.  

Prisdimensioner 

Om företagen ska överleva trots den hårda konkurrensen i branschen krävs det att de har 

en konkurrenskraftig strategi. För att bibehålla eller öka marginalerna hos företagen 

krävs det att konsumenterna känner ett värde för produkten som säljs. Det finns tre 

dimensioner för en produkt som konsumenterna påverkas av (Lundén, 2013, ss. 74). 

Den första dimensionen är själva produkten i sig, en dålig produkt går inte att sälja 

oavsett vilka värdefaktorer som adderas. Nästa dimension är näraliggande värdefaktorer 

som skapar mervärde för konsumenterna, detta kan vara t.ex. garantier och hur 

produkten är inslagen. Den sista dimensionen är perifera värdefaktorer som är 

frånkopplade från produkten, här fokuseras det på utveckling av t.ex. butiksläget, 

webshopen, historien om företaget (Lundén, 2013, ss. 74–75). Det kan tänkas vara så att 

vid ökade nedsatta priser så prioriterar konsumenten vissa dimensioner mindre.   

3.3.2 Effekter av realisationer och andra prisjusteringar 
Ritas effekten av tillfälliga prissättningar upp i en graf skulle inte sambandet ge en 

rätlinjig kurva utan en kurva formad som ett S. Små prisnedsättningar kan vara för små 

för att ge någon effekt och stora nedsättningar ger inte så mycket mer efterfrågan än en 

mindre stor nedsättning, därför blir grafens kurva S-formad (Schäder, 2006, s. 149).  

En ökning i pris bör sänka efterfrågan och vice versa enligt nationalekonomin men så är 

inte alltid fallet. En prisökning kan signalera att kvaliteten är förbättrad eller översteg 

prisnivån eller att varan är mer exklusiv nu än förut, men det kan också signalera att 

företag är girigt (Kotler & Armstrong, 2010, s. 349). På samma sätt kan en sänkning av 

priset signalera en lägre kvalitet.  

De kostnader som en prisändring innebär kallas menykostnader, att märka om kläder i 

en butik är tidskrävande och därmed en kostnad för fysiska butiker. Prisändringar på 

webshoppar kan genomföras snabbt med lägre menykostnad än i fysiska butiker men 

trots det är det en knapp skillnad på hur ofta företagen ändrar sina priser (Tang, 2004, s. 

326). En anledning till att webshoppar inte är snabbare att ändra sina priser kan enligt 

Tang (2004, s. 326) vara på grund av risken för felskrivningar, en siffra som faller bort 

eller ett kommatecken på fel ställe kan bli kostsamt. I en fysisk butik skulle ett sådant 

fel kunna upptäckas och förklaras av en anställd vid kassan men på webshoppar kan det 

vara svårare att upptäcka.  

När en långsiktig prissänkning står inför dörren gäller det att tänka till ordentligt. Både 

en sänkning av ett befintligt pris och en lansering av ett lågprisalternativ kan ha negativa 

effekter på kärnmarknaden (Schäder, 2006, s. 147). För att minska påverkan på 
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kärnmarknaden krävs det att produkten skiljer sig i största mån från marknadens 

huvudprodukt eller att det låga priset motiveras tydligt (Schäder, 2006, s. 147). Inte bara 

ska produkten ha en annan känsla och kvalitet, kanske även reducerad funktion, den ska 

även marknadsföras mot tydliga segment som skiljer sig från huvudproduktens segment 

(Schäder, 2006, ss. 147–148). Detta görs för att befintliga kunder inte ska tänka att hela 

företaget är en lågprisproducent, kunderna ska istället tänka att det är en producent med 

breda alternativ.  

Kortsiktiga prissänkningar som realisationer och kampanjer har i regel olika utfall på 

försäljningen beroende på produkt och varumärke. Extrapris på välkända varumärken 

som säljs av flera företag ger stor ökning i försäljningen, det gör även 

kedjemärkesprodukter. Sänkningen i pris får kedjemärkesprodukter ensamt att öka 

försäljningen medan de välkända varumärkena kan behöva mer annonsering för att få 

dess kundkrets att agera på extrapriset (Schäder, 2006, s. 150). Däremot visar 

försäljningen av märkeslösa produkter endast på en knapp ökning vid kortsiktiga 

prissänkningar (Schäder, 2006, s. 150). Märkeslösa produkter är sällsynta i 

klädbranschen där varumärke är en stor del av differentiering av plagg och många 

klädkedjor använder sitt eget varumärke på plagget. Men plagg utan värdering i 

varumärket finns och kan hittas på matvarubutiker, sportbutiker och hos andra stora 

detaljhandlare vars huvudsyfte sällan är att sälja kläder.  

 

3.4 Konceptuell modell 
Förväntningar byggs upp genom tankar på vad som tros ska hända, en mängd olika 

faktorer påverkar våra förväntningar. Exempel på vad som kan påverka ens 

förväntningar är tidigare erfarenheter, personliga drag eller saker som berättats för en 

från vänner eller media. Att köpa kläder är något de flesta har personliga erfarenheter av 

men vi författare tror även att de teorier vi valt att utgå från i vår studie i högsta grad tar 

upp ämnen som påverkar konsumenters förväntningar.  

Köpbeslutsprocessen ser olika ut för olika individer, vissa lägger stor tid på ett av 

köpbeslutsprocessens steg medan en annan knappt lägger någon tid alls på just det 

steget.  Beroende på om varan är dyr, billig eller om den inhandlas ofta eller sällan kan 

köpbeslutsprocessen se annorlunda ut även för en och samma individ. Men de olika 

stegen som köpbeslutsprocessen vanligen innehåller för konsumenter är 

behovsuppkomst, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och 

utvärdering efter köp.  

Studien avgränsar sig till klädköp via internet, därför vill vi ge exempel på hur de olika 

stegen kan te sig på just internet. Behovsuppkomsten på internet kan uppstå från 

nyhetsmail, bloggare, bilder på kompisar, reklam på sociala medier eller liknande och 

väcka ett behov hos en konsument som den inte tidigare hade. Vid steget 

informationssökning har internet både fördelar och nackdelar, det är lättare att hitta 

information via internet men en konsument kan inte prova ut hur ett plagg sitter på 

kroppen. Utvärdering av alternativ på internet kan vara enklare på internet då det går 

snabbt att klicka runt mellan olika websidor. Utvärderingen av köp blir speciell då varan 

är köpt på internet, frågor huruvida plagget når upp till konsumentens förväntningar, hur 

snabbt kom varan fram, bland andra påverkar konsumentens nöjdhet och förväntningar 

på kommande köp.  
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Även priset på en vara påverkar en konsuments förväntningar, ett högre pris signalerar 

en högre kvalitet vilket gör företags prisstrategier högst relevanta för förväntningar. Och 

då köpbeslutsprocessen, som nämnts ovan, ser olika ut för olika individer menar vi att 

även bakgrundsvariabler påverkar en konsuments förväntningar. Därav ser vår 

konceptuella modell ut enligt följande; prisförväntningar påverkas av 

konsumentbeteende, individuella egenskaper och företags prisstrategi.  

 

 

Figur 1. Konceptuell modell  
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4. Praktisk metod 
 

I följande avsnitt kommer det att redogöras för hur vi kommer att gå tillväga för att 

genomföra studien praktiskt. Vi kommer att beskriva vilken vår målpopulation är och 

vilken urvalsmetod vi valt att använda oss av, hur vi har konstruerat vår enkät och 

motiveringar till de frågorna vi ställer. Vidare redogörs även för pilotstudien som 

genomförts och hur vi sedan valt att distribuera vår enkät. Sedan diskuterar vi vårt 

bortfall och hur vi valt att bearbeta den data vi mottagit och slutligen presenteras 

intervjuguiden. 

 

4.1 Urval 
För att genomföra en datainsamling behöver forskaren ha klart för sig vilken 

målpopulationen är och vilka respondenter i populationen som har tänkts undersökas 

(Christensen et al., 2010, s. 110). Det går att undersöka hela målpopulationen men det är 

i de flesta fall alldeles för tidskrävande och kostsamt att genomföra och därför är det 

enklare att göra en urvalsundersökning av målpopulationen för att kunna dra slutsatser 

om hur hela populationen tänker (Christensen et al., 2010, s. 110).  

Vår målpopulation är unga vuxna som är frekventa användare av internet på sin fritid. 

Vi definierar människor i åldern 16–35 år som unga vuxna och anser att drygt en 

timmes internetanvändning på fritiden per dag räcker för att vara en frekvent användare 

av internet. Vi vill undersöka frekventa besökare på internet då vi anar att det är en 

persongrupp som blir påverkade av de konstanta reorna. Den åldersgrupp som är utvald 

är intressant för oss att undersöka då personer under 16 år generellt inte har lika mycket 

pengar att röra sig med enligt egna erfarenheter samt att personer över 35 år inte tillhör 

den generation som vuxit upp med internet i samma utsträckning som personer mellan 

16–35 år. Då vi vill studera människors förväntningar om priset via e-handel kommer 

vårt urval därför endast innehålla människor som faktiskt har erfarenhet av att ha 

handlat kläder på internet någon gång. Vi anser att det inte tillför något för vår studie att 

studera människors uppfattning om prisförväntningar på internet ifall de aldrig 

genomfört ett klädköp där.  

Vi har valt att använda oss av ett icke sannolikhetsurval som urvalsmetod, mer specifikt 

ett bekvämlighetsurval. Icke sannolikhetsurval är en urvalsmetod som betraktas som 

sämre då sannolikheten för varje individ i populationen att komma med i 

undersökningen inte är lika stor för alla, däremot är den här metoden fördelarna att de är 

enklare och mer ekonomiska att genomföra (Hartman, 2004, s. 243). 

Bekvämlighetsurval är när de respondenter som är tillgängliga väljs att svara på 

enkäten, och vanligt är även att respondenter som är intresserade att delta får ta kontakt 

med undersökaren. Bekvämlighetsurval är fördelaktigt för att det är enkelt och 

användbart om det finns begränsade ekonomiska och tidsmässiga resurser (Hartman, 

2004, s. 243). Den stora nackdelen med bekvämlighetsurval är att urvalet inte blir 

representativt och om det blir det så kan det vara slumpen som gör att det är det, det är 

alltså ett problem att det inte går att säga ifall det är representativt eller inte, då detta helt 

enkelt är okänt (Hartman, 2004, s.243). Då den här studien både har begränsade 

ekonomiska resurser och en snäv tidsram föll valet av metod ändå på 

bekvämlighetsurval. Det var inte bara de begränsade resurserna som styrde oss mot 

bekvämlighetsurval, även det faktum att det inte finns någon förteckning över vilka 
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unga vuxna som är frekventa användare av internet försvårade för ett sannolikhetsurval. 

Så trots att vi hade föredragit ett sannolikhetsurval som skulle kunna generaliseras över 

populationen så användes alltså ett icke sannolikhetsurval. Trots denna svaghet bör 

studiens resultat kunna ge en indikation på hur populationens förväntningar påverkas av 

de många internet-reorna och kampanjerna. 

 

4.2 Enkätfrågornas konstruktion 
En enkät används för att kunna jämföra svaren av likadana frågor som ställts till en 

större grupp (Ejvegård, 1996, s. 50).  Studiens syfte är att ta reda på hur konsumenters 

prisförväntningar ligger till när de ska handla kläder på internet, en enkät för att ta reda 

på detta skapades. Enkätens svarsalternativ valdes genom att klicka i ett av flera 

svarsalternativ.  Enligt Bryman (2011, s. 600) så är det att föredra att respondenten 

väljer sitt alternativ med ett klick framför rullgardinsmenyer där respondenten inte ser 

alla svar direkt och därmed kanske inte läser alla alternativ. Några av frågorna i enkäten 

har formulerats som påståenden där respondenten får ange i vilken utsträckning 

påståendet stämmer på denne eller ej. Tekniken att använda sig av påståenden där 

respondenten med hjälp av en skala får besvara huruvida påståendet stämmer kallas 

Likertskala (Bryman, 2011, s. 157). Användning av Likertskala är en vanlig teknik och 

används främst för att mäta en känsla eller upplevelse inom ett ämne (Bryman, 2011, s. 

157), vilket gjorde att vi valde att använda oss av tekniken.  

De första fem frågorna i enkäten syftar till att få mer information om respondenten 

bland annat för att kunna lättare urskilja om denne tillhör vår målpopulation eller inte. 

Den bakgrundsinformationen som frågades efter i enkäten var ålder, kön och 

sysselsättning samt internetanvändning per dag och hur mycket pengar respondenten 

lägger på kläder.  Vi ansåg att det kan vara intressant att veta deras sysselsättning och 

hur mycket de spenderar i genomsnitt för att använda dessa variabler i 

sambandsundersökningar för att se något samband med en viss prisförväntan. Dessa 

bakgrundsvariabler kommer antagligen inte vara vårt största fokus men kan vara bra att 

ha med utifall att det går att se skillnader. 

För att få ett resultat är en enkätstudie beroende av personers vilja att ställa upp och 

svara (Holme, 1996, s. 173). Detta präglade utformningen av enkäten. För att få en hög 

svarsfrekvens valde vi att konstruera en kort och enkel enkät där vi noga tänkt på att 

frågorna skulle vara lätta att förstå för målgruppen. Enligt Bryman (2011, s. 254) bör 

enkäten endast innehålla språk som är lätt att förstå och helst undvika användning av 

tekniska termer som kan öka risken att frågan missuppfattas.  Att enkäten gjordes kort 

var med tanke på att populationen som enkäten riktar sig till har ett kort 

uppmärksamhetsfönster. Enligt Microsoft (2015, s. 6) har uppmärksamhetsfönstret 

kortats ner från 12 sekunder år 2000 till 8 sekunder 2015. Även Bryman & Bell (2011, 

s. 249) menar att enkäter som kräver stor tid och kraft från respondenten kan resultera i 

låg svarsfrekvens. Vår förväntan var att fler personer skulle svara på enkäten om den 

konstruerades med korta, lättförståeliga frågor och att alla frågor rymdes på en sida, 

därför var detta ett mål vid utformningen. Vi antar också att kort enkät medför högre 

reliabilitet då risken för att respondenterna tröttnar halvvägs in i enkäten och sedan på 

måfå klickar i sitt svar minskar med en kort enkät. 

Frågorna sex till nio behandlar respondentens köpbeslutsprocess vid köp på internet, 

närmare specifikt informationssökningen.  
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Frågorna tio till tolv konstruerade som påståenden där respondenten fick med hjälp av 

en skala 1 – 5 svara huruvida påståendet stämde på dem. Frågorna konstruerades för att 

ta reda på mer information om vilken konsumenttyp respondenten var och hur mycket 

tid respondenten ägnade sig åt informationssökande innan ett köp. 

Frågorna 13, 14 och 16 är ämnade att kartlägga respondenternas förväntningar på pris. 

På fråga 15 skall respondenten svara på om den har lagt märkte till att bloggare 

och/eller instagrammare samarbetar med klädföretag. Detta då det i högsta grad kan 

kopplas till AIDA-modellen för sociala medier och då främst till om de har lyckats få 

konsumenternas uppmärksamhet (A – Attention).  

För att välja enkätverktyg gjorde vi efterforskningar på internet genom att prova olika 

och läsa utvärderingar om vilka enkätverktyg som rekommenderas av andra. Vi läste 

många positiva recensioner om att använda sig av Google Forms. Google Forms är ett 

kostnadsfritt enkätverktyg som erbjuder många olika tillval och designmöjligheter. 

Båda författarna har även använt sig av det i tidigare studier och hade kunskap om att 

funktionerna programmet erbjuder passade för studiens enkät. Därmed föll valet av 

enkätverktyg på Google Forms.  

 

4.3 Pilotstudie 
Enligt Christensen et al. (2010, s. 164) är det bra att testa sin enkät innan den skickas 

vidare för att se över att det inte är svårt att förstå hur enkäten och frågorna ska fyllas i 

och att det faktiskt fungerar att besvara den. Det är viktigt att intervjua testpersonerna i 

efterhand för att få reda på om något i enkäten var svårt att uppfatta alternativt om 

svarsalternativ behövs läggas till för att fånga in det som respondenter kan tänkas svara 

(Christensen et al., 2010, s. 164).  

Vi har valt att genomföra en pilotstudie i två steg. Vi valde ut nio personer som vi anser 

ha kunskapen för att analysera vår enkät för att kunna se om den är framställd på ett sätt 

där missuppfattningar kan undvikas. Vi valde en blandad kompott av personer som fick 

se vår enkät för att öka chanserna för förståelse oavsett sysselsättning och utbildning. 

Våra utvalda är en blandning av personer som tidigare har tagit universitetsexamen och 

nu arbetar, några studenter och några som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. Vi valde 

att skicka ut en pilotstudie först till två personer som har slutfört sin 

universitetsutbildning och två som håller på att studera för att försöka eliminera de mest 

uppenbara fel i enkäten och få feedback om vad som kan justeras för att eliminera 

syftningsfel och tydliggöra vissa svarsalternativ. Här fick vi feedback vilket resulterade 

i att vi ändrade vissa frågor samt vissa svarsalternativ för att göra det tydligare för 

respondenterna. Efter våra justeringar skickade vi ut enkäten igen till fem andra 

personer med blandad sysselsättning. Vi fick inga förslag på förändringar vi kunde göra 

för att underlätta förståelsen utan de ansåg att det var enkät som var enkel att förstå och 

inte tog allt för lång tid. Efter deras feedback ansåg vi att enkäten var redo att användas 

till vår undersökning och valde att skicka ut den. Det är bra att genomföra flera 

pilottester med en enkät för att ha chansen att justera fler gånger och därmed öka 

validiteten på enkätsvaren som vi mottar.  
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4.4 Enkätdistribution  
Vi valde att använda oss av det sociala mediet Facebook för distribuering av enkäten. 

Detta då vi inte behöver ta hänsyn till geografiska gränser och att det går att få tillgång 

till ett brett fält av respondenter med olika bakgrunder. Facebook är det största av 

många sociala medier med 1 miljard dagliga användare och används av personer i alla 

åldrar (Mackhé, 2015; Bell, 2016, s. 165). För att få en mer heterogen svarsgrupp 

postades uppmaningen att svara på enkäten inte bara på våra personliga Facebook-sidor 

utan även på Facebook-sidor som "Umeå tipsgrupp" och "Jobb i Göteborg". Att skicka 

ut enkäten via internet är mindre tidskrävande och mindre kostsamt än att distribuera 

enkäten via post eller söka upp varje enskild respondent för att be om svar. Det är också 

lätt att nå ett stort antal respondenter snabbt via internet och data kan ordnas på ett 

enkelt sätt (Bryman, 2011, s. 586). Valet av distributionskanal påverkades även av att vi 

vill att respondenten skall ha full anonymitet då detta annars kan påverka ärligheten i 

svaren. Då vi inte ber om respondentens kontaktuppgifter har vi ingen möjlighet att 

härleda enskilda svar till en enskild person. Enkäten är även helt frivillig att svara på 

och respondenterna har möjlighet att sitta i lugn och ro för att svara på enkäten utan att 

vi står bredvid och stressar. 

 

4.5 Datainsamling 
Onsdagen den 29e mars 2017 gjordes de sista ändringarna på enkäten efter att de som 

deltagit i pilotstudien gett sina åsikter, samma dag skickades enkäten ut via Facebook 

(se bilaga 1 för fullständig enkät).  Insamlandet av data pågick från startdatumet den 29e 

mars en vecka framåt till den 5 april 2017.   

 

4.6 Bortfall 
Enkäten är utformat så att alla frågor måste besvaras för att kunna slutföra enkäten, 

vilket har gjort att vi ej har något partiellt bortfall. Då frågorna är obligatoriska har vi 

varit noggranna med att det finns svarsalternativ för alla, till exempel har skalor använts 

och alternativet Övrigt.  

Totalt var det 329 svarande på enkäten men 53 av dem hade en ålder under 16 år (3 st.) 

eller över 35 år (50 st.) vilket är utanför vår urvalsram. Det var även 20 svarande som 

angav att de inte ägnade sin fritid åt att använda internet mer än 0–1 timme per dag, 

dessa personer faller också utanför studiens urval. Slutligen var det 16 personer som 

svarade att de inte hade någon erfarenhet av att handla kläder åt dem själva via internet 

vilket gör att de heller inte kommer att vara med i studiens resultat. Vissa respondenter 

föll utanför ramen på mer än ett av de tre kriterierna därför blir det totala bortfallet 73 

stycken. Så med ovannämnda bortfall minskar antalet svar vi presenterar i resultatet och 

senare använder i analysen ner till 256 stycken.  

 

4.7 Intervjuguide 
Vi har fått en möjlighet att genomföra en intervju med Magnus Hjörne som är Co-

founder på e-handelsbolaget NA-KD. Intervjun kommer inte att utgöra grunden i vår 

studie utan fungera som komplement till när vi för vår diskussion. Detta för att se om 

det finns samband mellan hur företag arbetar idag med hur våra respondenter svarat. 
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Innan genomförandet av intervjun var det viktigt att sammanställa vad vi ville ta reda på 

och vilka frågor som vi skulle ställa för att ta reda på det. Då NA-KD är ett relativt nytt 

företag i branschen tycker vi att det är intressant att höra om företaget och vilka metoder 

de arbetar med för att attrahera kunder. Vi valde att utforma en strukturerad 

intervjuguide med frågor som kan kopplas till studiens syfte och många utav frågorna är 

även framtagna från vår teoretiska referensram för att öka möjligheten att få relevanta 

svar. För att knyta an till vårt syfte ansåg vi att det viktigaste att få fram ur intervjun var 

om och hur de arbetar för att påverka köpbeslutsprocessen och hur de arbetar med 

prissättning och reor. Intervjuer kan ta olika skepnader trots samma intervjuguide som 

utgångspunkt på grund av olika svar och därmed olika följdfrågor (Bryman, 2011, s. 

415), men då endast en intervju genomfördes för denna studie är detta inte av någon 

vikt. 

Vi kommer börja med att fråga om företaget och Magnus roll i företaget för att få en 

klarare bild av företaget som helhet och vad de gör. Även för att få veta historia om 

företaget då det är relativt nystartat men samtidigt har växt snabbt. Bryman & Bell 

(2011, s. 477) listar olika typer av frågor, nummer ett på listan är introduceringsfrågor. 

Vi antog att eftersom introduceringsfrågorna kom som nummer ett på listan är det 

fördelaktigt att börja med dem. Vi antog även att intervjun får ett bättre flyt om vi 

ställde frågor om den intervjuade i början, som en isbrytare. Därefter kommer en fråga 

angående prissättningen och hur deras positionering på marknaden är i dagsläget. Denna 

fråga är kopplad till olika prisstrategier företag kan ha och även prissättning. Vi tänker 

även att det kan vara bra att veta vilken målgrupp företaget har för att se hur bra detta 

överensstämmer med vårat urval och därmed kan intervjusvaren bättre användas för vår 

studie. Efter detta tänkte vi leda in samtalet angående marknadsföring via sociala 

medier då vi vet att NA-KD arbetar mycket via sociala medier och använder sig av 

profiler på sociala medier för att marknadsföra sig själva. Detta är kopplat till AIDA-

modellen samt köpbeslutsprocessen. Sedan kommer vi vilja veta mer om hur de arbetar 

för att påverka kunderna till att handla, här tänker vi fråga ifall de använder sig av till 

exempel gratis frakt, lockpriser eller merförsäljning för att öka möjligheterna att få till 

en försäljning. Detta är något som har med köpbeslutsprocessen att göra. Sedermera 

tycker vi att det skulle vara intressant att veta mer hur de arbetar med sina olika 

kampanjer och extrapris i dagsläget, det här är en fråga som vi kopplar till 

prissättningen. Den främsta frågan i vår intervju är hur Magnus som arbetar i branschen 

tror att den ökande användningen av reor och kampanjer påverkar kundernas 

förväntningar på pris och prissättning och även om detta är något som NA-KD tänker på 

och hur de tacklar den utmaningen. 

Vi vill avsluta intervjun med att fråga ifall de märker någon skillnad på besökarantalet 

och aktiviteten på hemsidan beroende på ifall det är rea eller inte, detta för att det kan 

vara intressant att se om det skapar en dragningseffekt till hemsidan när de startar sin 

rea eller om det är ungefär samma mängd personer inne på sidan oavsett. Det är viktigt 

att komma ihåg att detta endast är en intervjuguide och det kan vara så att det 

tillkommer frågor och följdfrågor beroende på vilka svar som vi får. 

 

4.9 Databearbetning 
För att bearbeta data som vi samlat in via Google Forms laddades materialet ner som en 

Excel-fil. Därefter konverterades filformatet för att sedan använda oss av 

statistikprogrammet SPSS (version 23) för att få en tydligare överblick av resultatet och 

kunna analysera datamaterialet. Statistikprogrammet användes för att göra en 
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korrelationsmatris där korrelationen mellan variabler undersöktes. Programmet 

användes också för att testa de hypoteser som presenteras under rubriken nedan. 

Hypoteserna testades via regressionsanalys för att undersöka eventuella samband.  

Intervjun kommer att genomföras via Skype då det inte är möjligt med något personligt 

möte då vi befinner oss på olika orter. Skype valdes då det är möjligt att få både bild 

och ljud via den kanalen. Med videosamtalsform på intervjun riskerar vi inte att missa 

kroppsspråk och tvekanden. För att kunna spela in intervjun har vi använt ett program 

som heter Call Recorder från företaget Ecamm. Efter genomförd intervju kommer 

ljudmaterialet att transkriberas för att lättare kunna få en översikt över vilka delar vi kan 

komma att använda oss av i vår studie.  

 

4.10 Formulering av hypoteser 
De statistiska tester som kommer att genomföras i studien för att analysera data 

presenteras nedan. Då studien syftar till att kartlägga konsumenters förväntningar vid 

klädköp via internet kommer ett antal eventuella samband att undersökas angående 

ämnet. Tio stycken statistiska hypotestester har formulerats med ett fokus på att testa 

huruvida ett antal variabler har en påverkan på konsumenters förväntningar på pris när 

de handlar kläder på internet. Testerna kommer att genomföras för att vidare analysera 

den data som insamlats via enkäter. Då vi från teorier kan förvänta oss att de som söker 

mer information om klädköp i större mån kommer att förvänta sig att kunna handla 

kläder på rea är vissa hypoteser formulerade med ett negativt samband. Med hjälp av 

bivariata regressionsanalyser kommer de samband som anses intressanta av oss forskare 

att testas vilket är följande: 

H1: Det finns ett samband mellan kön och förväntningar att handla kläder på fullpris. 

H2: Det finns ett samband mellan datoranvändning och förväntningar att handla kläder 

på fullpris. 

H3: Det finns ett samband mellan att gärna spendera tid på klädköp och förväntningar 

att handla kläder på fullpris. 

H4: Det finns ett negativt samband mellan att ha avvaktat med ett klädköp i 

förhoppning om att kunna köpa plagget billigare vid ett senare tillfälle och 

förväntningar att handla kläder på fullpris. 

H5: Det finns ett negativt samband mellan att ha aktivt sökt efter rabattkod och 

förväntningar att handla kläder på fullpris. 

H6: Det finns ett positivt samband mellan klädintresse och förväntningar att handla 

kläder på fullpris. 

H7: Det finns ett negativt samband mellan de som i större mån tar reda på information 

och förväntningar att handla kläder på fullpris. 

H8: Det finns ett samband mellan ålder och förväntningar att handla kläder på fullpris.  

H9: Det finns ett positivt samband mellan att spendera pengar på kläder och 

förväntningar att handla kläder på fullpris. 

H10: Det finns ett negativt samband mellan avvaktat med ett klädinköp och 

förväntningar att handla kläder på fullpris. 
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5. Empiri 
 

I empirikapitlet kommer data som vi samlat in från enkäten att redovisas. Kapitlet 

kommer att visa resultat från de frågorna respondenterna fick svara på i enkäten. För 

att underlätta förståelsen för enkätens resultat presenteras resultaten även att 

presenteras i diagram. Slutligen presenteras en sammanfattning av den intervju som 

gjorts. 

 

5.1 Deskriptiv statistik om bakgrundsvariabler 
Enkäten började med några inledande frågor om respondenternas demografiska 

uppgifter. Vi har valt att ha med dessa variabler för att se om det går att hitta samband 

mellan dessa och förväntningar med hjälp av analys, däremot kommer inte det största 

fokus vara att analysera och diskutera dessa resultat.  

Av de 256 respondenterna som föll inom vår urvalsram var 173 kvinnor, 82 stycken var 

män och en respondent valde att ej ange sitt kön. De flesta respondenterna, 66 av 

kvinnorna och 36 av männen var i åldern 24–27 år. Alternativet 16–19 år angavs av 22 

personer och 61 stycken angav att de var mellan 20–23 år. De grupperna i åldern 28–31 

år och 32–35 år representeras av 51 respektive 20 respondenter. 

 

Figur 2. Ålder- och könsfördelning av respondenter. 

Den tredje bakgrundsfrågan handlade om respondentens sysselsättning, där var det 

45,3% som svarade att de arbetar som anställd och 48,4% som var studenter, detta är 

tydligt de två största respondentgrupperna med 116 respektive 124 svarande. Utöver det 

är det 1,2% (3 st.) som är egenföretagare och 1,6% (4 st.) som är arbetssökande eller i 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Kategorin övrigt representerar 3,5% (9 st.) och innefattar 

t.ex. föräldralediga, sjukskrivna och pensionärer. 
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Figur 3. Respondenternas huvudsakliga sysselsättning. 

Frågan angående respondenternas användning av internet på sin fritid visade följande 

resultat. Den största delen av respondenterna, 45,7%, svarade att de använder internet 

2–3 timmar av sin dagliga fritid medan 39% svarade att de använder internet 4–5 

timmar, tillsammans utgör dessa två alternativ hela 84,7% av alla respondenter. I övrigt 

svarade 8,6% att de använde internet 6–8 timmar per dag och 6,6% svarade att de 

använde internet drygt 8 timmar på dag.  

  

 

Figur 4. Antal timmar av fritiden respondenten lägger på internet dagligen. 

På den sista bakgrundsfrågan fick respondenterna ange hur mycket de uppskattade att de 

spenderade på kläder varje månad. Svarsalternativet 0–1000 kr valdes av 64,5% av 
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respondenterna och alternativet 1001–2000 kr valdes av 28,5% av respondenterna. 

Resterande spann på 2001–3000 kr, 3001–4000 kr och 4000 kr eller mer valdes av totalt 

7% av respondenterna. 

 

Figur 5. Hur mycket pengar respondenterna spenderar på klädköp en genomsnittlig 

månad. 

5.2 Konsumenttyp 
För att ta reda på vilken slags konsumenttyp respondenterna var så fick de svara på fyra 

påståenden om klädköp där de skulle välja de alternativen som passade dem bäst. 

Det första påståendet om huruvida respondenterna hade handlat kläder till dem själva 

via internet resulterade i att 6,3% svarade Ja alltid och 43,8% svarade Enstaka gånger. 

Det svarsalternativet som användes mest frekvent var Ja ofta som valdes av hälften (128 

st.) av respondenterna. 

 

Figur 6. Hur ofta respondenterna använder internet för klädköp. 
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Det nästkommande påståendet handlade om huruvida respondenten har sökt efter en 

rabattkod när de handlat kläder via internet besvarades enligt följande; 15,6% svarade 

Ja alltid, 28,5% svarade Ja ofta, 39,8% valde alternativet Enstaka gånger och 

resterande 16% svarade Nej.  

  

Figur 7. Respondenternas fördelning i påståendet huruvida de sökt efter rabattkoder 

eller ej vid köp av kläder på internet. 

Nästa påstående angick användning av prisjämförelsesidor vid köp av kläder på internet 

där andelen Ja alltid och Ja ofta krympte något från tidigare påståenden och 

representerade 3,5 respektive 20,3%. Svarsalternativen Enstaka gånger och Nej var 

populärare och valdes tillsammans av drygt tre fjärdedelar av respondenterna med 

37,5% respektive 38,7% av svaren. 

 

Figur 8. Fördelningen i påståendet angående respondentens användande av 

prisjämförelsesidor för klädåterförsäljare eller ej. 
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På påståendet "Jag har avvaktat med ett klädinköp i hopp om att jag snart kan köpa 

plagget billigare" var det 32,8% som valde Nej.  Att resterande dryga 67% av 

respondenterna hade avvaktat med ett klädköp i hopp om kommande prisnedsättning 

var överraskande, dock var det endast 1,2% av respondenterna som valde Ja alltid. 

Många respondenter valde istället Enstaka gånger (44,1%) eller Ja ofta (21,8%).   

 

Figur 9. Respondenternas svar på påståendet att de avvaktat med ett inköp. 

Nästa sektion av enkäten byggde även den på att de svarande fick läsa ett antal 

påståenden och svara med hjälp av en likertskala huruvida påståendet stämde eller ej. 

Likertskalan bestod av fem alternativ där 1 representerade Stämmer inte alls och 

alternativet 5 representerade Instämmer helt.   

Det första påståendet i sektionen löd "Jag är intresserad av kläder", 2% angav 1, 8,6% 

angav 2, 21,5% angav 3 medan 36,7% angav 4 och 31,3% Instämde helt då de angav 

alternativ 5. 

 

Figur 10. Hur intresserad av kläder respondenten anser sig vara. 
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Vårt andra påstående löd "Jag spenderar gärna tid på att handla kläder" där 30 personer 

har svarat 1 - stämmer inte alls, 63 personer svarade 2, 66 personer svarade 3, 55 

personer svarade 4 och 42 personer svarade 5 - instämmer helt.  

 

Figur 11. Hur gärna respondenten spenderar tid på att handla kläder. 

Påståendet ifall respondenterna tar reda på information innan de genomför ett klädinköp 

resulterade i 49 personer som svarade 1 - stämmer inte alls, 55 personer svarade 2, 78 

personer svarade 3, 44 personer svarade 4 och 30 personer svarade 5 - instämmer helt.  

 

Figur 12. Hur väl påståendet om att respondenten söker information innan ett köp av 

kläder stämde. 

Vid frågan om respondenterna förväntar sig att betala fullpris när de handlar kläder på 

internet var det jämt mellan de som förväntade sig det ofta och sällan. Ofta svarades av 

121 personer (47,3%) och sällan svarades av 105 personer (41%). Det var endast 11 

personer (4,3%) som svarade att de aldrig förväntar sig det och 19 personer (7,4%) som 

alltid förväntar sig att betala fullpris. 
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Figur 13. Fördelningen av respondenternas förväntan att betala fullt pris vid 

kommande klädköp. 

När respondenterna fick svara på frågan "Var tror du att du kan köpa ett plagg till lägst 

pris?" Var resultatet tydligt. Hela 194 respondenter (75,8%) tror att det är billigare att 

handla kläder via internet och endast 11 respondenter (4,3%) tror att det är billigare att 

handla i en butikslokal. Det var 51 respondenter (19,9%) som tror att det inte är någon 

skillnad på priserna i de olika butiksvarianterna.  

 

 

Figur 14. Var respondenterna tror sig kunna köpa ett plagg till lägre pris. 

När vi frågade respondenterna ifall de noterat att bloggare och instagramprofiler valt att 

samarbeta med klädföretag var den största delen av respondenterna medvetna om 

samarbetena, hela 221 personer (86,3%) har noterat detta och 35 personer (13,7%) har 

inte lagt märke till den marknadsföringen. 
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Figur 15. Har respondenterna noterat att instagram- och bloggprofiler samarbetar med 

klädföretag? 

När vi frågade respondenterna hur många av de fem nästkommande klädesplaggen de 

tror kommer att inhandlas till ordinarie pris var det endast 24 personer (9,4%) som 

svarat att de tror att de kommer köpa alla fem av de nästkommande fem klädesplaggen 

till ordinarie pris. Det var 52 personer (20,3%) som svarade att de troligtvis kommer 

köpa 4 till ordinarie pris, 87 personer (34%) angav att de tror de kommer köpa 3 

stycken, 47 personer (18,4%) tror de kommer köpa 2 av de nästa fem plaggen till 

fullpris. Slutligen var det 32 personer (12,5%) som tror att endast ett plagg kommer att 

vara till ordinarie pris och det var 14 personer (5,5%) som angav att de tror att de inte 

kommer köpa något av de fem nästkommande plaggen till ordinarie pris. 

 

 

Figur 16. Hur många av de fem nästkommande klädesplaggen respondenten trodde att 

den skulle köpa till ordinarie pris. 
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5.2 Intervjusammanfattning 
För att förmedla vad som framkom i intervjun presenteras den nedan i berättelseform. 

Intervjun hölls med Magnus Hjörne från klädföretaget NA-KD.  

Intervjun började med att fråga om Magnus roll och vad företaget NA-KD egentligen 

gör. Här får vi veta att grundaren av NA-KD, Jarno Vanhatapio, tidigare har haft två 

andra e-handelssatsningar (Nelly och ZooZoo) och startade NA-KD i april 2015. NA-

KD är ett företag som arbetar med fast-fashion, 95% av deras försäljning idag sker via 

deras hemsida online och ca 5% sker offline i fysiska butiker. Varumärket har snabbt 

fått en stor spridning och har i nuläget över 850 000 följare i sociala medier och under 

det första helåret (2016) så hade hemsidan över 15 miljoner unika besökare och en 

omsättning på 160 miljoner kr. Magnus är en av medgrundarna i företaget och arbetade 

i starten med att bygga upp den legala strukturen i bolaget men idag ansvarar han över 

all B2B. Just nu är det ca 110 personer som är anställda i företaget och de har en 

målsättning att öka omsättningen till 350-400 miljoner detta året för att nästkommande 

år nå målet 800 miljoner-1 miljard.  

Vi fortsätter med intervjun och väljer att fråga hur företaget positionerar sig på 

marknaden idag med sin prissättning. Då fick vi veta att de inte arbetar med kollektioner 

på samma sätt som många andra företag utan arbetar med fast-fashion och att det då är 

viktigt att kunna få ut en stor kvantitet. Kvantiteten av produkterna är ca 70% egna 

märkesvaror och resterande externa varumärken som håller ett högre pris. Att ha de 

egna märkesvarorna bredvid dyrare externa varumärken gör att deras produkt får högre 

trovärdighet. När vi frågar om de inriktat sig på någon specifik målgrupp berättar 

Magnus att deras fokus ligger på tjejer mellan 15–30 år, generation Y och Z. Denna 

målgrupp är en stor del av populationen och de är svåra för stora etablerade bolag att nå 

ut till. Dessa personerna spenderar 6–7 timmar per dag på sociala medier och har en 

attentionspan som endast är 6–8 sekunder, detta gör att företaget behöver vara väldigt 

unika i sin marknadsföring och siktar in sig smalare för att kunna nå ut globalt till de 

kunderna som är extremt trendiga.  

För att påverka att kunderna faktiskt genomför ett köp arbetar NA-KD med olika 

metoder. De använder sig av gratis frakt och gratis returer över hela världen, detta för 

att minska beslutstvivlet i köpprocessen och göra det lättare för kunderna att köpa hem 

en vara utan att på förhand haft möjlighet att prova den. De har sett att om de försöker 

sälja på kunden mer varor när de håller på att slutföra sitt köp är det lättare att kunderna 

avbryter köpet helt och hållet, och arbetar därför inte med merförsäljning förrän efter att 

kunden har genomfört sitt köp. De arbetar mycket med marknadsföring via sociala 

medier och skapar samarbeten med olika bloggerskor. Deras samarbetsparters kan även 

trycka ut rabattkoder som är tidsbegränsade och därmed skapar en känsla av brådska, att 

konsumenten måste passa på att handla när erbjudandet finns. De arbetar även med att 

visa för kunderna hur många andra kunder som är inne och tittar på en vara just nu samt 

hur många exemplar som har blivit sålda inom de senaste 24 timmarna, detta för att få 

kunden att känna att om de inte handlar den snart kommer den att vara slutsåld inom 

snar framtid.  

Företaget har inte sett så stor skillnad i försäljningen när de använt sig av rea, förutom 

vid Black Friday då de sänkte alla priser på hemsidan med 25% under en kort period. 

Företaget använder sig av ett automatiskt system som sätter en produkt på rea efter 90 

dagar om de inte sålt 50% av deras lager, men då de flesta av deras kunder är väldigt 

trendkänsliga verkar det som att de köper varan oavsett om den är på rea eller inte. 

Företaget har även en annan hemsida, Country Dreams, den riktar sig mot en annan typ 
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av kund. Den riktar sig mot kunder som är ute efter märkeskläder och sidan säljer endast 

externa varumärken. På denna sida märks det tydligare när de annonserar att rean 

startar, försäljningen kan öka med 1000% vid rea jämfört med en dag med icke rea.  

Intervjun fortsätter med att vi undrar hur Magnus ser på den ökande användning av reor 

och kampanjer i klädbranschen och hur han tror att detta påverkar kundernas 

förväntningar på pris och prissättningen, dels ur ett företagsperspektiv från NA-KDs 

sida och dels utifrån hans personliga åsikt som branschtalesperson. Vi får veta att deras 

kunder kan tänka sig att handla produkter till fullpris för att det är enda stället där det 

går att få tag på dessa varor. Magnus berättar att företag vill helst inte sätta igång en rea 

då detta kan skada företagets rykte och likviditet men ibland måste det göras, främst för 

att rensa det befintliga lagret. Det är många företag som drar igång med kampanjer till 

exempel i slutet av månaden när de ser att deras budgetmål inte är uppnått. Detta är en 

kortsiktig lösning vilket sänder en signal om varumärket och företag måste vara 

försiktiga med sådant för att skydda sitt varumärke. Personligen har han själv sett en 

stor ökning av reor och kan relatera själv då han handlar mycket mer när det är nedsatta 

priser. Detta är något han har sett genomsyrar hela branschen mer och mer och nedsatta 

priser är något som nästan förväntas av kunderna.  

Magnus menar att det finns andra sätt att påverkar kunderna också förutom att locka 

med nedsatta priser vilket de istället försöker arbeta med. De har till exempel sett att om 

kunden får sin vara levererad en dag tidigare än förväntat är det 10–15% större chans att 

samma kunder lägger en ny order inom två veckor. En annan sak som kan påverka 

kunderna positivt är att de kan se bilder på plagg som andra kunder lagt upp, det medför 

en mer äkta känsla och kan bygga upp en relation mellan kunderna och företaget. Han 

berättar även att de är medvetna om att idag genomför ofta konsumenter en sökning på 

internet efter rabattkoder innan de genomför ett köp och detta är en av anledningarna 

som de valt att använda sig så mycket av tidsbestämda kampanjer med hjälp av 

personligheter på sociala medier. De kan se att ca 40% av alla genomförda köp på 

hemsidan har gjorts med hjälp av en rabattkod som till exempel en instagrammare delat 

ut till sina följare. Magnus menar att detta är ett bra verktyg för att se hur mycket 

försäljning dessa samarbetspartners genererar till hemsidan och därmed värdera hur 

mycket samarbetet är värt. Efter detta tackar vi för samtalet med Magnus och avslutar 

intervjun. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel kommer studiens empiriska data att analyseras med hjälp av det 

statistiska programmet SPSS. Variablernas korrelation med varandra har undersökts i 

en korrelationsmatris. Regressionsanalyser har gjorts för att visa hur oberoende 

variabler påverkar en beroende variabel. Innan regressionsanalysen gjordes så 

undersöktes fördelningen av de aktuella variablerna. 

 

6.1 Korrelationsmatris och normalfördelning 
Det första steget i vår analys var att göra en korrelationsmatris. Detta gör vi för att se 

ifall det finns variabler som har ett starkt samband och därmed inte bör testas mot 

varandra. Ifall starkt korrelerade variabler testas mot varandra riskerar resultatet att bli 

otillförlitligt. Det är också onödigt att göra olika test mot en beroende variabel om de 

oberoende variablerna är starkt korrelerade då testen kommer att säga samma saker och 

genom att visa liknande resultat. Korrelationen som beräknas kan ligga mellan –1 och 1, 

där +/-1 betyder att variablerna är i perfekt korrelation med varandra. Det gränsvärdet vi 

valt att anse som en för stark korrelationen är +/- 0,8. 

I korrelationsmatrisen har vi valt ut de variabler vi är intresserade av att studera närmre 

med hjälp av statistiska tester. De variabler som valts ut till matrisen är: kön, hur många 

timmar respondenten spenderar framför datorn dagligen (datoranv.), ifall respondenten 

aktivt sökt efter rabattkoder (rabattkod), om respondenten har avvaktat med ett köp i 

hopp om att plagget snart går att köpa till nedsatt pris (avvaktat), hur stort intresse för 

kläder respondenten har (intresse), ifall respondenten gillar att ägna tid på att handla 

kläder (ägnar tid), om respondenten genomför en informationssökning före inköp 

(infosök), ålder, hur mycket pengar respondenten spenderar per månad (pengar), hur 

ofta respondenten använder sig av prisjämförelsesidor (prisjmf.) och hur många 

klädesplagg respondenten tror att hen kommer att köpa till ordinariepris (förväntan).  

 

Tabell 1. Korrelationsmatris 

I vår korrelationsmatris ser vi att inga variabler når upp till det satta gränsvärdet +/- 0,8 

vilket betyder att vi anser dem tillförlitliga. De variabler som har störst korrelation är 

intresse och spenderar tid. Utöver korrelationen mellan de variablerna har inte några 

andra variabler en högre korrelation än +/- 0,4 vilket gör att alla variablerna som testats 

i korrelationsmatrisen kommer att användas i bivariata regressionsanalyser.  
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Vi har även tittat på hur normalfördelade de olika variablerna är för att kunna göra en så 

trovärdig analys som möjligt. I normalfördelningsanalysen kan vi se att variablerna 

ålder, förväntan, rabattkoder, spenderar tid, informationssökning och avvaktat är 

normalfördelade. Variabeln intresse är aningens snedfördelad åt höger vilket visar att 

det är fler som svarat att de har ett större klädintresse. Även variabeln kön är 

snedfördelad åt höger vilket beror på att det är fler kvinnor som valt att svara på vår 

enkät. Datoranvändande är en variabel som lutar åt vänster och det betyder att det är 

fler som valt svarsalternativen med färre timmar. Variabeln pengar är snedfördelad åt 

vänster vilket betyder att det är en större andel respondenter som spenderar mindre 

pengar på kläder varje månad. Även variabeln prisjämförelse är snedfördelad åt vänster.  

Vi kommer trots de snedfördelade resultaten från vissa av variablerna att använda alla 

variablerna som analyserats angående normalfördelning i bivariata regressionsanalyser 

då vi inte anser att de kommer påverka vår slutsats.  

 

6.2 Bivariat regressionsanalys 
Regressionsanalyserna i SPSS visar resultatet av testerna i tabeller, i tabellerna är det tre 

siffror som vi anser vara extra viktiga. Den första siffran är koefficienten (som hittas 

under Unstandardized Coefficients, B, i tabellen) vilken visar sig positiv eller negativ 

vilket representerar om variabeln ökar eller minskar förväntan att handla kläder på 

fullpris. Koefficientens storlek berättar hur stor påverkan den oberoende variabeln har 

på den beroende variabeln, ju längre ifrån noll koefficienten är, desto större påverkan. 

Den andra siffran som kommer att presenteras från tabellerna hittas under kolumnen 

Sig., den kommer att presenteras i texten som p-värdet. P-värdet berättar hur stor 

sannolikhet det är att det är slumpen som gjort att koefficienten visar vad den visar. 

Studien kommer att använda en signifikansnivå på 90% vilket betyder att de test som 

visar ett p-värde på 0,1 eller mindre kommer att anses som trovärdiga och det värdet 

kommer användas som gräns för att förkasta nollhypoteser. Det tredje och sista värdet 

som är av betydelse för vår analys av regressionstesterna är R2. Den siffran går inte 

direkt att utläsa i de bifogade tabellerna men den är detsamma som värdet under Beta 

fast upphöjt i två. R2 beskriver sambandet mellan den oberoende och den beroende 

variabeln genom att berätta hur stor del av variationerna i en variabel som kan förklaras 

genom variationerna i den andra variabeln. 

I testet med kön som oberoende variabel (där 0=man och 1=kvinna) och förväntningar 

att betala fullpris som beroendevariabel blev koefficienten 0,28, ett p-värde på 0,0 och 

R2 0,036. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband för att kvinnor i större 

grad förväntar sig att handla kläder på fullpris. Den första hypotesen med nollhypotesen 

att kön inte har ett samband med förväntningar på fullpris kan därmed förkastas och 

alternativ hypotesen, att det finns ett samband mellan kön och förväntningar på att 

betala fullpris, kan accepteras.  
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Tabell 2. Regressionsanalys på kön mot förväntningar att betala fullpris. 

Med den oberoende variabeln som representerar frekvent användande av internet blir 

koefficienten 0,1 och R2 0,017 mot den beroende variabeln förväntningar att betala 

fullpris. Testets p-värde visar 0,04 vilket är under den valda signifikansnivån. Den andra 

alternativ hypotesen, att det finns ett samband mellan datoranvändning och 

förväntningar att handla kläder på fullpris, kan  accepteras. 

 

Tabell 3. Regressionsanalys på datoranvändande mot förväntningar att betala fullpris. 

I nästa test var förväntningar att betala fullpris den beroende variabeln precis som 

tidigare men den oberoende variabeln var spenderar gärna tid. Koefficienten visade 

0,06, p-värdet visade 0,1 vilket är precis på gränsen för var vi anser vara en tillförlitlig 

koefficient och R2 0,011. Det finns alltså ett svagt positivt samband mellan att gärna 

spendera tid på att handla kläder och förväntningar på att betala fullpris. Den tredje 

alternativ hypotesen kan accepteras och nollhypotesen, att det inte finns ett samband 

mellan variablerna, förkastas. 

 

Tabell 4. Regressionsanalys på spenderar tid mot förväntningar att betala fullpris. 
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När en bivariat regressionsanalys gjordes med den oberoende variabeln avvaktat med ett 

inköp och den beroende variabeln förväntningar om att betala fullpris gjordes visades 

en koefficient på -0,23 och R2 visade 0,067. Det visar på att de som i större grad 

avvaktat med ett inköp förväntar sig i att i mindre mån handla kläder på fullpris. Den 

fjärde nollhypotesen, att det inte finns något negativt samband mellan att ha avvaktat 

med ett köp i hopp om att kunna handla plagget billigare vid ett senare tillfälle och 

förväntningar att betala fullpris, kan härmed förkastas och alternativ hypotesen 

accepteras.  

 

Tabell 5. Regressionsanalys på avvaktat med ett inköp mot förväntningar att betala 

fullpris. 

Med den oberoende variabeln aktivt sökt efter rabattkoder så visades en koefficient på -

0,08 med ett p-värde på 0,1 vilket betyder att de som i mindre utsträckning söker efter 

rabattkoder i större grad förväntar sig att betala fullpris. R2 för detta test visade ett värde 

på 0,011. Den femte alternativ hypotesen, att det finns ett negativt samband mellan att 

ha aktivt sökt efter rabattkod och förväntningar att handla kläder på fullpris, kan 

accepteras då p-värdet inte är högre än vår valda gräns.  

 

Tabell 6. Regressionsanalys på aktivt sökt efter rabattkod mot förväntningar att betala 

fullpris. 

Regressionsanalys där variabeln klädintresse var oberoende visades en koefficient på 

0,07, ett R2 på 0,010 och ett p-värde på 0,1 vilket gör att vi anser det vara tillförlitligt att 

de som i högre grad är intresserade av kläder förväntar sig i större mån att betala 

fullpris. Den sjätte alternativ hypotesen, att det finns ett positivt samband mellan 

klädintresse och förväntningar att handla kläder på fullpris, kan även den accepteras. 
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Tabell 7. Regressionsanalys på intresse av kläder mot förväntningar att betala fullpris. 

 

När informationssök var den oberoende variabeln i en regressionsanalys mot 

förväntningar att betala fullpris som beroende variabel visades ett negativt samband. 

Koefficienten visade –0,1 och R2 0,01 men p-värdet visade 0,12 vilket är högre än den 

gräns vi satt på 0,1. Därav kan vi inte säga att sambandet är statistiskt säkerställt och 

därmed kommer inte nollhypotesen att förkastas. 

 

Tabell 8. Regressionsanalys på informationssökning mot förväntningar att betala 

fullpris. 

När regressionsanalysen gjordes för att testa den åttonde hypotesen, att det finns ett 

samband mellan ålder och förväntningar att betala fullpris, visades en koefficient på -

0,2, R2 visade 0,025. Resultatet visade alltså ett förhållandevis starkt negativt samband 

vilket vi anser som trovärdigt då p-värdet är 0,01. Det betyder att de med en högre ålder 

förväntar sig att köpa färre klädesplagg till fullpris än de som är yngre. Vi kan därmed 

förkasta nollhypotesen att det inte finns ett samband mellan ålder och förväntningar på 

pris.  

 

Tabell 9. Regressionsanalys på ålder mot förväntningar att betala fullpris. 

 

I den regressionsanalys där variabeln hur mycket pengar läggs på kläder ställdes mot 

förväntningar att betala fullpris visades ett positivt samband. Med en koefficient på 
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0,25, R2 på 0,021 och ett p-värde på 0,02 som bekräftar trovärdigheten så kan vi 

förkasta nollhypotesen, att det inte finns ett samband mellan hur mycket pengar som 

läggs på kläder och förväntningar att betala fullpris. Det finns alltså ett signifikant 

samband mellan att lägga mer pengar på kläder varje månad och förväntningar att betala 

fullpris.  

 

Tabell 10. Regressionsanalys på spenderar pengar på kläder mot förväntat att betala 

fullpris. 

I studiens sista regressionsanalys testades den oberoende variabeln användning av 

prisjämförelsesidor och den beroende variabeln förväntningar på pris. Testet visade ett 

negativt samband med en koefficient på -0,26 vilket är ett, för studien, starkt samband. 

R2 visade på 0,028 och P-värdet visade 0,01 vilket vittnar om ett trovärdigt testresultat. 

Därför förkastas nollhypotesen och alternativ hypotesen, att det finns ett negativt 

samband mellan avvaktat med ett klädinköp och förväntningar på att handla kläder på 

fullpris, accepteras. 

 

Tabell 11. Regressionsanalys på använt prisjämförelsesida mot förväntningar på pris. 
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7. Diskussion 
 

I diskussionen kommer empirin och de genomförda testernas resultat att diskuteras. 

Diskussion av resultaten kommer att föras med koppling till de tidigare förväntningarna 

och existerande teorier. Enkätens resultat och den information som framkom i intervjun 

kommer att vävas samman.  

 

Den första hypotesen som förkastades var den att kön inte har ett samband med 

förväntningar på att betala fullpris. Det var ett oväntat resultat då vi forskare inte trodde 

att just kön skulle ha någon betydelse, men det var faktiskt den variabeln som visade 

starkast samband. En annan demografisk variabel som visade ett signifikant samband 

var ålder. Det visade sig att de yngre av respondenterna i mindre mån förväntade sig att 

betala fullpris i genomsnitt.  

Även testet angående de som använder internet mer och förväntningarna på att betala 

fullpris kunde förkasta den relaterade nollhypotesen då ett svagt positivt samband 

visades. Våra förväntningar var att de som använder internet mer än andra i större mån 

skulle vara vana att hitta kläder på icke fullpris och även hitta rabattkoder, men enligt 

testet stämde inte våra förväntningar. Från köpbeslutsprocessen är det två steg som 

förväntades bli mer utförligt gjorda av de som i högre utsträckning använder internet, 

informationssökning och utvärdering av alternativ. Enligt Salomon et al. (2013, s. 345) 

är informationssökning nu för tiden vanlig via bloggar och sociala medier, och Sun 

(2006, s. 626) menar att köp via internet medför en större risk vilket gör att 

konsumenterna söker mer information innan köpet. Utvärdering av alternativ på internet 

bör vara enklare än i butik då det går fortare att hoppa mellan sidor än att gå mellan 

affärer. Med dessa kunskaper skapades våra förväntningar. Men enligt testets resultat så 

förväntade de som i högre grad använder internet att handla fler plagg till ordinarie pris 

än andra. Detta kan ha sin förklaring i att de som använder sig mer av internet och också 

i stor utsträckning modemedvetna och trendkänsliga konsumenter. I vår intervju med en 

representant från ett företag i branschen framkom det att det företagets målgrupp var 

just generation Y och Z som spenderar väldigt mycket tid på internet och då främst i 

sociala medier. Detta tror vi kan göra att vår valda åldersgrupp är mer trendkänslig än 

vad vi har trott och därmed villiga att köpa kläder till ordinarie pris för att alltid ha en 

uppdaterad garderob. Vi tror att fler och fler företag lyckas marknadsföra sig på bra sätt 

via sociala medier och skapa ett habegär från deras följare. Fahy & Jobber (2012, s. 

264) berättar att sociala medier står för mer än dubbla tidsåtgången online jämfört med 

alla andra aktiviteter online. Hassan et al. (2015, s. 268) redovisar tydligt i deras AIDA-

modell, framtagen för sociala medier, hur företag ska lyckas skapa ett intresse hos 

konsumenten som leder till ett habegär. Enligt Solomon et al. (s. 343) genomför vissa 

konsumenter en pågående informationssökning där de ständigt håller sig uppdaterade på 

trender och har god kunskap om den rådande marknaden. Dessa konsumenter gillar att 

fönstershoppa och impulsköp är vanligt förekommande. Då en konstant sökning efter ny 

information och utvärdering av olika alternativ även tar mycket tid ser vi en tydlig 

parallell till våra resultat. Då konsumenter som ständigt söker information numera inte 

ens behöver ta sig utanför hemmet för att kunna fönstershoppa eller hålla sig uppdaterad 

på trender, då allting finns tillgängligt online, är det heller inte osannolikt att de som 

använder internet i större mån än andra också förväntar sig att köpa fler plagg till 

fullpris. Detta då tiden spenderad på internet kan i större del vara fönstershoppande och 
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användning av sociala medier. Vi tror att den ökade möjligheten till att genomföra 

impulsköp från datorn kan påverka konsumenterna, vilket kan förklara resultatet från 

testet. 

I regressionsanalysen där de som gärna ägnar tid åt att shoppa testades för samband med 

förväntningar på fullpris förväntades ett positivt samband. Testet visade ett signifikant 

positivt resultat vilket betyder att de som gärna ägnar sin tid åt att handla kläder i större 

mån förväntar sig att handla klädesplagg på fullpris. Även i testet där pengar lagda på 

kläder varje månad testades mot förväntningar på fullpris visades ett signifikant positivt 

samband. Vi förväntar oss att de som gärna ägnar tid åt att handla kläder och de som 

spenderar mer pengar på kläder per månad är sådana som hänger med i modet och har 

ett intresse av kläder men vi förväntade oss också att deras informationssökningsprocess 

är betydande och att de utvärderar alternativ, vi hade alltså förväntningar på denna 

gruppen som vi trodde skulle påverka resultatet både positivt och negativt därav 

formulerades alternativ hypotesen som neutral. Testet visade ett positivt samband, alltså 

kan vi anta att de som gärna spenderar tid på att shoppa kläder är i högre grad 

korrelerade med de som är intresserade av kläder än de som söker mycket information 

och utvärderar alternativ. Att de som gärna spenderar tid på att handla kläder är 

korrelerade med dem som är intresserade av kläder bevisas av korrelationsmatrisen som 

visar en korrelation på 0,7 mellan variablerna vilket är den högsta korrelationen i 

matrisen.  

I testet där variabeln klädintresse testades mot förväntningar på fullpris hade vi 

föraningar om att de som är mer intresserade av kläder i större mån förväntar sig att 

betala fullpris. Våra föraningar bekräftades då testet visade ett signifikant positivt 

samband. Föraningarna om att de som är intresserade av kläder skulle i större grad 

förvänta sig att handla på fullpris uppkom då vi tror att en klädintresserad gärna vill 

följa modet och handla säsongens kollektion, och de kläder som reas ut sällan är från 

den senaste säsongen. Vidare tror vi att om en konsument har ett högt klädintresse 

värderas de tre dimensionerna hos en produkt högre än hos konsumenter med lägre 

intresse av kläder. De tre dimensionerna är dels produkten i sig, näraliggande 

värdefaktorer till exempel garantier och paketering samt perifera värdefaktorer som är 

frånkopplade produkten som till exempel varumärket (Lundén, 2013, s. 74–75). 

Konsumenter med ett större intresse av kläder kan i större mån förvänta sig att betala 

fullpris då de inte är villiga att tumma på någon av de tre dimensionerna. Det viktigaste 

är självklart produkten i sig för de här konsumenterna men de värderar troligen också 

annat högt, till exempel paketeringen av varan och varumärkets historia. Vi kan anta att 

de som betalar fullpris på en vara har högre förväntningar på kringliggande faktorer än 

andra konsumenter. Vi kan göra kopplingar till vår intervju där Magnus berättade om att 

deras kunder är väldigt trendkänsliga och bryr sig inte om varan är på rea eller inte, 

detta ser vi i vår analys också. Dock visade regressionsanalysen en koefficient på 0,07 

vilket är ett svagare samband än förväntat. Den svaga koefficienten kan möjligen 

förklaras av att de flesta respondenter ansåg sig ha ett högt intresse av kläder. 

Enkätfrågan där respondenterna fick svara om de var intresserade av kläder eller ej var 

utformad som ett påstående där respondenten fick välja om påståendet stämde in på dem 

via en femgradig skala. Av de 256 respondenterna svarade cirka 90% en trea eller högre 

på påståendet. 

Nollhypotesen, att det finns ett samband mellan de som söker information innan ett köp 

och förväntningar att handla kläder till fullpris, kunde förvånande nog inte förkastas. 

Testet visade ett negativt samband men ett p-värde över vår valda gräns för trovärdighet 

vilket gjorde att alternativ hypotesen ej accepterades. Däremot gjordes tester också på 
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variabler vi anser representera de som lägger stor vikt på informationssökande och 

utvärdering av alternativ. Variablerna uppkom från frågorna om respondenten aktivt 

sökt efter rabattkoder när de handlat på internet, om de har använt sig av 

prisjämförelsesidor vid klädköp på internet och om respondenten avvaktat med ett 

klädköp i hopp om att snart kunna köpa plagget billigare. Enligt Shen och Shu (2007, s. 

714) har kunder som väljer att avvakta i tron om att varans pris kommer att sänkas i 

framtiden ett strategiskt kundbeteende. Testerna visade som förväntat att de som 

avvaktat med ett köp förväntade sig att inte behöva betala fullpris på lika många 

framtida plaggköp än andra. Koefficienten för den regressionsanalysen visade -0,23 

vilket är en av dem starkaste av koefficienterna vi fått fram av regressionsanalyserna. 

Testet där de som aktivt sökt efter rabattkoder ställdes mot förväntningar på att betala 

fullpris visade också ett negativt samband. P-värdet visade inte på lika hög trovärdighet 

som testet med de som avvaktat att handla och koefficienten var heller inte lika stark 

men p-värdet visade 0,10 vilket är gränsvärdet för att vi ska se resultatet som trovärdigt, 

därför anser vi att testets resultat är trovärdigt. Även testet där användare av 

prisjämförelsesidor testades mot förväntningar visade på ett negativt samband, här blev 

koefficienten -0,26 vilket också är ett av de starkaste sambanden. Dessa tre test 

bekräftar att de konsumenter som har en betydande informationssökningsprocess 

förväntar sig att kunna handla kläder där priset är nedsatt. Det framkom i intervjun att 

företagets kunder inte är villiga att avvakta med att handla i förhoppning om att plagget 

kan köpas billigare vid ett senare tillfälle då kunderna lär sig att produkten kan sälja slut 

och då inte går att få tag på längre. Däremot fick vi veta att hela 40% av företagets 

försäljning sker med hjälp av rabattkoder som delas ut av bloggare och instagrammare. 

Det fick oss att förstå hur populärt det är att använda sig av rabattkoder men även att 

företaget använder sig av en metod som är kopplad till konkurrentbaserad prissättning. 

Företag som använder sig av till exempel rabattkoder använder sig av en 

konkurrentbaserad prissättning då företagen vill locka konsumenterna att handla hos 

just dem istället för hos ett konkurrerande företag (Schäder, 2006, s. 81).   
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8. Slutsats 
 

I slutsatsen kommer en sammanfattning av studien och studiens resultat att presenteras 

för att visa vilka slutsatser som studien resulterat i och besvara studiens 

problemformulering. Här kommer även förslag till framtida forskning att ges.  

 

8.1 Slutsats  
Den här studien har genomförts med syftet att ta reda på hur konsumenters 

förväntningar ser ut och vilka variabler som påverkar konsumenters förväntningar. Med 

utgång ur problembakgrund och existerande teorier inom konsumentbeteende och pris 

formulerades en enkät för att besvara studiens problemformulering. De data som 

insamlats från 256 stycken enkätrespondenter som matchar studiens urval har 

analyserats för att få fram ett resultat. Tester för att undersöka samband mellan variabler 

gjordes genom regressionsanalyser med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Studiens 

fokus har legat på att undersöka problemformuleringen som var ställd enligt följande: 

 "Hur ser konsumenters förväntningar på pris ut vid klädköp via internet och vilka 

variabler påverkar dessa förväntningar?" 

Studiens resultat visar att respondenternas prisförväntningar sprider sig över de sex 

alternativen, från att vissa förväntar sig att inget av de nästkommande fem 

klädesplaggen kommer att inhandlas till fullpris till att somliga angett att de förväntar 

sig att köpa alla de fem nästkommande plaggen till fullpris. Men 7 av 10 konsumenter 

förväntar sig att handla 60% av sina klädesplagg till nedsatt pris, vilket visar att en stor 

del av konsumenterna faktiskt förväntar sig att handla sina kläder på realisation eller 

kampanj. 

I testerna där variabler undersöktes för att se om det finns samband med 

prisförväntningar hittades flera samband. Regressionsanalys har visat att de som 

använder sig mer frekvent av internet även tror att de handlar mer till fullpris generellt. 

Förklaringen till det anser vi vara att internet numera kan jämföras med ett 

shoppingfönster då stor del av tiden spenderad på internet ägnas åt sociala medier där 

det är allt vanligare för företag att marknadsföra sig. Detta kan ske med hjälp av 

personer med många följare på sociala medier och bloggar men även i form av ren 

reklam och via företags egna konton på sociala medier. Vidare visades det att variabler 

som kan kopplas till köpbeslutsprocessens steg informationssök har en negativ påverkan 

på förväntningar att handla till fullpris. De variabler som vi anser kan kopplas till detta 

steg är använt prisjämförelsesidor vid klädköp, sökt efter rabattkod och avvaktat med ett 

köp i hopp om att kunna köpa plagget senare till ett lägre pris. De konsumenter som 

kan relatera till sådant beteende som variablerna beskriver förväntar sig generellt att 

kunna handla fler plagg till nedsatt pris än andra.  

Det visade sig även att variabler som vi anser har koppling till en persons intresse av 

kläder generellt har en positiv påverkan på antal plagg konsumenten förväntar sig att 

betala fullpris på. De variabler som vi knyter ihop med intresse av kläder är ägnar tid, 

klädintresse och spenderade pengar på kläder varje månad. Att de som i större grad är 

intresserade av kläder handlar fler klädesplagg till fullpris stöds även av den intervjuade 

företagsrepresentantens uppfattning.  
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8.2 Praktiska rekommendationer 
Då studiens resultat visar att många konsumenter förväntar sig att kunna handla till 

priser under det ordinariepriset är det viktigt för företag inom branschen att få ökad 

kunskap om konsumenter. Resultatet visar även att ett högre intresse av kläder generellt 

ökar förväntan att handla på fullpris. Genom att ta del av denna studie anser vi att 

företag får en större inblick i vad som påverkar konsumenters förväntningar. Detta kan 

vara till värde för företag när de väljer hur de ska profilera sig och därmed få vägvisning 

om vilken typ av marknadsföring som passar dem. Vi har i vår studie sett att de som är 

intresserade av kläder och insatta i trender i större mån förväntar sig att betala fullpris, 

och vi tror att en god strategi för företag är att använda sig av sociala medier för att 

skapa ett intresse runt deras produkter. Vi rekommenderar även företag att se över sin 

prisstrategi med vetskapen om att 70% av konsumenterna förväntar sig att kunna handla 

flertalet plagg till nedsatt pris.  

 

8.3 Etiska och samhälleliga aspekter 
De data som studien utgår ifrån är som tidigare nämnts hämtad från 329 respondenters 

enkätsvar. I kontakt med respondenter ansåg vi det viktigt att förklara för dem att det är 

helt frivilligt att svara på enkäten samt att svaren är anonyma och att vi inte kan binda 

dem till någon (se bilaga 2). Bryman (2011, s. 131) listar fyra stycken huvudsakliga 

etiska principer vilka angår information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I 

studien har dessa principer tagits i akt genom den text respondenterna kunde läsa innan 

de svarade på enkäten. Texten förklarade utöver respondenternas anonymitet, varför vi 

ville att de skulle svara på enkäten, att svaren endast kommer att användas för studien 

och hur de kunde komma i kontakt med oss om de var intresserade av studiens 

slutresultat eller hade frågor. Då vi forskare varken har frågat om mailadress, namn, 

personnummer eller liknande har vi omöjliggjort risken för att personuppgifter kan 

användas ovarsamt. Den företagsrepresentant som intervjuades har däremot namngivits 

i texten, likaså det företag han representerade, men representanten är medveten om det 

och har givit sitt godkännande.   

I vår studie har vi nämnt diverse olika företag inom branschen men studien är 

genomförd med ett objektivt synsätt och är ej partisk för något företag och studiens 

resultat är ingenting som representerar de företag vi nämnt. De slutsatser och 

rekommendationer som vi gjort i studien är lika mycket riktade till alla företag i 

branschen och inte speciellt framtaget för ett specifikt företag. Däremot tyder det 

rådande branschläget att konsumenter har större konsumentkraft vilket gynnar 

konsumenter med varor till lägre priser, men vi väljer ändå att rekommendera företag att 

revidera deras strategi för att kunna fortsätta verka på marknaden.  

Vi är medvetna om Sverige och andra västländers höga konsumtion av till exempel 

kläder innebär en stor påfrestning på miljön. Vi vill därmed avråda konsumenter från att 

konsumera mer kläder än nödvändigt bara för att det är billigare. Vi vill även be företag 

att ha miljön och klimatet i åtanke när de agerar på marknaden. 

 

8.4 Framtida forskning 
Den studie vi har genomfört har kartlagt konsumenters förväntningar på att betala 

fullpris vid köp av kläder på internet och även undersökt samband mellan variablers 

påverkan på dessa förväntningar. Vi valde att begränsa oss till internethandel då det är 
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en växande bransch men vi anser att det även kan vara intressant att undersöka hur hela 

handeln, både internet och fysiska butiker påverkas av det klimat som råder i branschen 

och hur konsumenter agerar både på internet och i de fysiska butikerna.  

Ett annat intressant område hade varit att närmare gå in på varför konsumenterna agerar, 

tänker och förväntar sig vad de gör. Vi har i denna studie kunnat kartlägga och hittat 

påverkande variabler men vi har ingen djupare förståelse om varför det är som det är. 

Detta skulle kunna uppnås med en kvalitativ forskningsmetod och djupare intervjuer av 

konsumenter. Då det finns enormt många konsumenter som alla har olika personlighet 

skulle en sådan studie kräva mycket tid men skulle kunna ge intressanta resultat.  

Slutligen föreslår vi att framtida forskning skulle kunna inrikta sig på en typ av kläder. I 

vår studie valde vi att undersöka konsumenters förväntningar på pris på kläder på 

internet, vi definierade däremot inte vilken sort av kläder. Det kan tänkas att 

aftonklänningar och kostymer handlas med större eftertänksamhet och med en annan 

medvetenhet än vardagskläder eller träningskläder. Därför kan en studie där det 

tydligare definieras vilken typ av kläder som menas att undersökas vara av intresse då 

både prissättning och köpbeslutsprocess kan skilja olika klädtyper åt. Detta kan vara av 

stort intresse för företag som riktat in sig mot en viss typ av kläder.  
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9. Sanningskriterier  
 

I det här avslutande kapitlet kommer sanningskriterier att diskuteras utifrån tre 

huvudrubriker; validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. De tre rubrikerna är olika 

kvalitetsmått på en studie och diskussionen är viktig för att kritiskt granska den 

genomförda studien.   

 

9.1 Validitet 
Validitet handlar om att mäta rätt saker (Johansson Lindfors, 1993, s. 108). Bryman 

(2011, s. 50) menar att validitet handlar om att bedöma huruvida en undersöknings 

slutsatser är sammankopplat med studiens syfte eller inte. Vidare menar Bryman (2011, 

s. 50) att validitet på många sätt är det viktigaste av flera forskningskriterier. Det är 

vanligt att dela upp validitet i olika sorters kategorier av validitet; mätningsvaliditet, 

intern och extern validitet bland andra (Bryman, 2011, s. 50).  Mätningsvaliditet är 

relevant för denna studie då det är diskuteras främst vid kvantitativa studier. 

Mätningsvaliditet behandlar huruvida syftet av mätningen mäts på rätt sätt. Bryman 

(2011, s. 50) frågar som exempel om intelligens mäts av intelligenstester. Den här 

studien utgår som tidigare beskrivits från en enkät. Alla frågor i enkäten har stöd av 

teori, på det sättet ökar studiens validitet. Då studiens syfte genomgående varit i fokus 

så påstår vi att studien mätt det som var menat att mätas och att studien har hög 

mätningsvaliditet. 

Intern validitet behandlar ifall slutsatser mellan variabler verkligen är hållbara, ifall en 

variabel verkligen är det som orsakar någonting (Bryman, 2011, s. 50). De samband 

som vi undersökt är huruvida kön, datoranvändande, de som gärna ägnar tid åt klädköp, 

de som avvaktat, sökt efter rabattkod och intresse har en påverkan på konsumenternas 

prisförväntningar vid klädköp på internet. Vi antar att de samband vi fått fram är troliga 

och vi har även undersökt korrelationen mellan variablerna för att säkerställa att det inte 

är en annan variabel än den vi testar som påverkar resultatet. 

Extern validitet rör frågor om urvalet och huruvida det är representativt och går att 

generalisera utöver studiens population (Bryman, 2011, s. 50). Då användningen av 

internet är en förutsättning för att handla kläder på internet valde vi att använda oss av 

internet, mer specifikt det sociala nätverket Facebook, för att nå respondenter. För att 

ytterligare sålla ut respondenter frågade vi en fråga om hur många timmar per dag 

respondenter använder internet, de respondenter som svarat 0–1 timmar tillhörde inte 

vår population och deras svar har inte vidare analyserats. Vi menar att dessa val har 

stärkt vår yttre validitet.   

 

9.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur pålitlig en mätning är, ifall en mätning får samma resultat 

vid ytterligare genomföranden har den hög reliabilitet (Bryman, 2011, s. 49). 

Diskussionen om reliabilitet är relevant i samband med kvantitativa undersökningar 

(Bryman, 2011, s. 49). Reliabiliteten ökar om alla frågor uppfattas på samma sätt från 

respondenterna. För att öka reliabiliteten genomfördes en pilotstudie innan enkäten 

skickades ut. Med hjälp av pilotstudien kunde frågor som var svåra att förstå eller lätta 

att missförstå omformuleras och rättas till. Vi menar att studien skulle få samma resultat 
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om den genomfördes igen inom snar framtid men då internet-handeln växer och 

utvecklas hela tiden är det möjligt studiens resultat skulle bli ett annat om den utförs om 

ett år från idag. En annan faktor som enligt oss höjer reliabiliteten i studien är att all data 

samlats in via Google Forms där det var möjligt att exportera svaren till Excel för att 

sedan sammanställa och analysera dem i SPSS, därmed finns det ingen risk att den 

mänskliga faktorn har bidragit till att svar råkat bli förvrängda eller utelämnats. 

 

9.3 Replikerbarhet 
Ibland kan forskare vilja göra om en studie för att testa resultaten igen, det kallas att 

forskningen replikeras vilket betyder att den upprepas (Bryman, 2011, s. 49). För att 

denna studien ska gå att replikera har vi noggrant beskrivit studiens alla steg och val i 

det fjärde kapitlet Praktisk metod. För att ytterligare underlätta en replikering har 

enkäten som använts för att samla in den data som studiens analys bygger bifogats som 

appendix. Den data som samlades in har i sin helhet beskrivits det femte kapitlet Empiri 

vilket gör det möjligt att jämföra denna studiens enkätsvar med en upprepande studies 

enkätsvar. Vi författare menar att det är möjligt att replikera den här studien trots att det 

enligt Bryman (2011, s. 49) är ovanligt med replikering av samhällsvetenskapliga 

studier. 

 

9.4 Generaliserbarhet 
Då studien är kvantitativ är en viktig aspekt studiens generaliserbarhet. Bryman, 2011, 

s. 168) menar att forskare som utför kvantitativa studier är intresserade av studiens 

generaliserbarhet för att kunna uttala sig om huruvida studiens resultat kan generaliseras 

över andra situationer och grupper än just de situationer och grupper som tar upp i 

studien. Det forskarna vill är att resultatet av studien även ska anses spegla åsikter, 

uppfattningar och beteende hos personer som inte deltog i undersökningen (Bryman, 

2011, s. 168). För att studiens resultat ska gå att generalisera över personer som inte 

deltagit i undersökningen måste undersökningens urval vara representativt (Bryman, 

2011, s. 169).  

Sannolikhetsurval är urval där varje individ i målpopulationen har lika stor chans att bli 

vald att delta i studien, dessa urval är mer representera än icke-sannolikhetsurval. Den 

här studiens insamlade data kommer, som tidigare nämnts, från ett bekvämlighetsurval 

där respondenterna själva valde om de ville vara med eller inte, vilket är en form av 

icke-sannolikhetsurval. Enligt Johansson Lindfors (1993, ss. 96–97) så begränsar icke-

sannolikhetsurval representativiteten och där med generaliserbarheten. Bryman (2011, s. 

194) tar upp ett exempel där ett bekvämlighetsurval används och menar att det är 

omöjligt att generalisera resultaten över en målpopulation då det är svårt att veta vilken 

population urvalet representerar. Johansson Lindfors (1993, s. 97) skriver dock att trots 

detta används icke-sannolikhetsurval i positivistisk forskning då det ibland kan vara 

omöjligt att göra ett sannolikhetsurval och då sannolikhetsurval kan vara kostsamt. Att 

göra ett urval på hela populationen är många gånger alldeles för kostsamt och 

tidskrävande. I denna studiens fall var det inte bara tid och pengar som begränsade en 

totalundersökning, det finns inte heller något register på vilka personer mellan 16–35 år 

som handlat kläder på internet och är frekventa användare av internet vilket gjorde att 

även om vi haft tiden och pengarna hade vi inte kunnat genomföra en sådan 

undersökning. Detta tillsammans med studiens begränsade resurser och snäva tidsram 

gjorde att i denna studien användes ett bekvämlighetsurval.  
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Trots att både Bryman (2011, s. 169) och Johansson Lindfors (1993, s. 96) menar att ett 

icke-sannolikhetsurval ej är generaliserbart över andra än just respondenterna menar 

Johansson Lindfors (1993, s. 97) även att det kan räcka med ett icke-sannolikhetsurval i 

vissa uppdrag. Ett exempel där Johansson Lindfors (1993, s. 97) menar att det går att 

generalisera för uppdragets behov är vid marknadsundersökningar utförda av till 

exempel uppsatsstudenter. Vi har valt att inte dra några generaliserande slutsatser från 

den genomförda studien på grund av undersökningens urvalsmetod. Däremot menar vi 

att företag kan ha nytta av vår studie och den har många likheter med en 

marknadsundersökning vilket gör att studien har en viss generaliserbarhet i vissa 

sammanhang. 
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Bilaga 1 – Enkät 
 

1. Ålder?     Under 16  16–19  20–23 24–27 
  28–31 32–35 35+  

 
2. Kön?Kvinna Man  Vill ej ange  

 
3. Huvudsaklig sysselsättning? Student Arbetar som anställd 

 Egenföretagare  Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd  Övrigt ___________________ 

 
4. Hur många timmar uppskattar du att du använder internet en genomsnittlig dag 
(utanför arbetstid)? 
0–1 tim      2–3 tim       4–5 tim       6–8 tim    8 timmar eller mer 

  
5. Hur mycket pengar uppskattar du att du lägger på kläder till dig själv en genomsnittlig 

månad? 
0–1000 kr   1001–2000 kr   2001–3000 kr   3001–4000 kr   4000 kr eller mer  

 
Nedan följer påståenden om klädköp via internet. Utgå från de inköp av kläder du gjort till 
dig själv och markera det svar som bäst stämmer in.  

 
6. Jag har handlat kläder till mig själv via internet: 
Ja alltid  Ja ofta Enstaka gånger Nej 
 
7. Jag har aktivt sökt efter rabattkoder när jag handlat på internet:  
Ja alltid  Ja ofta  Enstaka gånger  Nej  
 
8. Jag har använt mig av prisjämförelsesidor för att jämföra priser mellan olika 

klädförsäljare:  
Ja alltid   Ja ofta Enstaka gånger Nej  

 
9. Jag har avvaktat med ett inköp i hopp om att jag snart kan köpa plagget billigare: 
Ja alltid  Ja ofta  Enstaka gånger Nej  

 
Nedan följer ett antal frågor med påståenden, svara med hjälp av den femgradiga skalan 
huruvida påståendet stämmer på dig eller inte.  
 

10. Jag är intresserad av kläder: 
Stämmer inte alls1             2            3    4           5    Instämmer helt  

 
11. Jag spenderar gärna tid på att handla kläder: 
Stämmer inte alls1             2            3    4           5    Instämmer helt  
 
12. Jag tar reda på information innan mina klädinköp:  
Stämmer inte alls1             2            3    4           5    Instämmer helt  

 
Slutligen några frågor om dina förväntningar 
 

13. Jag förväntar mig att betala fullpris när jag handlar kläder på internet:  
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Alltid Ofta  Sällan Aldrig  
 

14. Var tror du att du kan köpa ett plagg till lägst pris?  
Via internet  Butikslokal   Ingen skillnad i pris  
 

15. Har du noterat att bloggare och/eller instagramprofiler samarbetar med klädföretag? 
Ja  Nej 

 
16. Hur många av dina fem nästkommande klädesplagg tror du kommer att inhandlas till 

ordinariepris?  
0           1           2           3            4           5  

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 – Följebrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Civilekonomprogrammet på Umeå Universitet. Vi 

genomför just nu vårt examensarbete där vi kartlägger konsumenters beteende vid e-

handel av kläder. Enkäten tar ca 2 minuter att svara på, alla svar är helt anonyma och 

det är frivilligt att delta. Alla svar kommer endast att användas i studiesyfte och det går 

ej att binda några svar till er. 

Notera att frågorna i enkäten endast syftar på klädinköp du gör till dig själv. 

 

Vill du veta mer om studien eller ta del av dess resultat får du gärna kontakta oss genom 

mail på reni0018@student.umu.se. 

 

Vänliga hälsningar 

Regina Nilsson och Axel Wängberg 

mailto:reni0018@student.umu.se
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