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Sammanfattning 
Shoppingmiljön för detaljhandeln har genomgått stora förändringar under de senaste 
åren. Realisationer samt kampanjer blir att vanligare och mer frekvent förekommande 
samtidigt som stora delar av konsumenternas olika produktköp numera sker allt mer via 
internethandeln istället för i fysiska butiker. Den fysiska klädhandeln får det allt tuffare 
och visar en nedåtgående trend i försäljningssiffror, vilket kan härledas både till den 
ökade e-handeln samt till det faktum att allt fler kampanjer gör att konsumenterna kan 
välja att fynda i princip när som helst då nästa kampanj aldrig är långt bort. Samtidigt 
som e-handeln växer och digitaliseringen av modebranschen blir allt tydligare, så blir 
det även allt viktigare för företagen att nå ut till de yngre generationerna, Y och Z, som 
är mer uppkopplade än någon tidigare generation och spenderar mycket tid på sociala 
medier. Dessa generationers förkärlek för digitala medier påverkar även deras 
köpbeteenden vilket gör det allt viktigare för företagen att förstå sig på dessa 
generationer och vad som motiverar deras köpbeteenden.  
 
Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka faktorer som påverkar 
köpintentionen hos kvinnor i generation Y och Z. Vidare är studien riktad till de 
kvinnor i dessa generationer som handlar träningskläder online då denna uppsats utgår 
från träningskläds-företaget Stronger då detta företag är en bra representation av ett 
yngre digitalt företag vars huvudsakliga målgrupp är kvinnor i åldrarna 18 till 30 år, en 
grupp som även faller inom ramarna för generation Y och Z. 
 
Studien utformades som en kvantitativ undersökning utförd både i webb-enkätform 
samt via fysiska enkäter och genererade 128 respondenter tillhörande målgruppen. De 
faktorer som undersöktes kopplade till köpintentioner var: priskänslighet, fyndshopping, 
självbild, opinion seeking, påverkan av influencers, user-generated content, elektronisk 
word-of-mouth, varumärkeslojalitet samt varumärkesinvolvering. Resultatet av studien 
fann att faktorerna priskänslighet, fyndshopping samt user-generated content fick ett 
signifikant stöd för sin påverkan på målgruppens köpintentioner av träningskläder i e-
handeln. Bakomliggande faktorer för detta resultat diskuteras sedan av författarna med 
stöd av tidigare forskning och slutligen presenteras förslag för fortsatt forskning samt 
praktiska rekommendationer för Stronger. 
 
Nyckelord: Köpintention, Generation Y, Generation Z, Konsumentbeteende.   
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1. Introduktion 
I detta kapitel så kommer valet av ämne för uppsatsen att presenteras samt företaget 
som studien har fokuserat på. Vidare kommer problembakgrunden diskutera trenderna 
och hur det i dagsläget ser ut inom modebranschen när det kommer till köpbeteende på 
e-handeln. Därefter följer en kortare presentation av de olika teorier vi valt att 
undersöka i denna studie samt det forskningsgap uppsatsen bidrar till att fylla och 
avslutningsvis presenteras vår frågeställning, syftet med studien och de avgränsningar 
vi valt att göra.   

1.1 Ämnesval 
Vi som skriver denna uppsats har båda ett personligt intresse för träning och mode och 
har under de senaste åren sett allt mer marknadsföring dyka upp i våra egna sociala 
medier. Vi studerar åttonde terminen på Civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan i Umeå och fördjupar oss inom marknadsföring. Då vi själva har ett 
intresse för mode och träningskläder är det en marknad vi är uppmärksamma för och vi 
tycker oss ha sett en stor förändring i branschen de senaste åren. När vi växte upp var 
miljön helt annorlunda än den är idag då internethandeln på den tiden var obefintlig i 
jämförelse med handel i fysiska butiker. Ifall vi inte utförde vår shopping i fysiska 
butiker så var det genom kataloger, en process som var väldigt krånglig i jämförelse 
med dagens utbud av internetshopping. Vi har noterat en allt större framväxt av företag 
som enbart finns på internet och främst använder sig av det moderna sättet att använda 
influencers, sociala medier och nyhetsbrev på e-post i sin marknadsföring. En annan sak 
vi noterat är att allt fler företag ständigt använder sig av kampanjer - som man idag 
också blir exponerad av på ett helt annat sätt än förut, något som skiljer dagens miljö 
avsevärt från hur vi upplevde det när vi växte upp på 90-talet. Vi upplever att vi 
personligen påverkas av dessa kampanjer och vill därför ta reda på faktorerna som 
faktiskt påverkar våra köpintentioner i olika marknadsföringsstrategier. Vi vill ta reda 
på vilka faktorer det faktiskt är som har en påverkan på konsumentens köpintentioner på 
träningskläder inom e-handeln.  
 
Vi har valt att samarbeta med företaget Stronger, där vi kommer att utgå från deras 
målgrupp. Stronger är ett svenskt internetbaserat företag som grundades 2013 och 
erbjuder träningskläder för kvinnor. Deras mål är att erbjuda kunderna snygga och 
inspirerande träningskläder genom att “vara först och sätta trenderna, snarare än att 
följa dem” (Stronger, 2018). Kläderna inspireras av naturen och färger som skapar 
energi och styrka att hålla sig i form och företaget skapar en unik relation med sina 
kunder genom social media (Stronger, 2018). Denna studie kommer utgå från Stronger 
och deras målgrupp som enligt företaget själv är främst kvinnor mellan 18 och 30 år, 
men de menar även att andra åldrar handlar av företaget (J. Almqvist, personlig 
kommunikation, 15 februari, 2018). För att bredda detta intervall något väljer vi att 
lägga till två år uppåt och nedåt och undersöker därmed ålderskategorin 16 till 32 år. Då 
denna åldersgrupp inkluderas i generationerna Y och Z har vi valt att fokusera på 
generation Y, personer födda omkring 1977 och 1994 (Giovannini et al., 2015, s. 23), 
och generation Z, personer födda omkring 1995 och framåt (Priporas et al., 2017, s. 
376). Vi avser att undersöka kvinnor i dessa åldrar som shoppar träningskläder online 
och hoppas kunna identifiera vilka faktorer som har störst påverkan på deras 
köpintentioner. Vi har valt att specificera vår studie på just träningskläder online i 
förhoppning om att underlätta genomförandet av studien och få fram ett säkert resultat. 
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Vår förhoppning är att resultaten även kommer att vara applicerbara på andra typer av 
kläder för konsumenter i samma målgrupp. 

1.2 Problembakgrund 
Vi upplever att en stor ökning av kampanjer de senaste åren har medfört stora 
förändringar i shoppingmiljön, en miljö som har ändrats från att i princip enbart rea ut 
gamla kollektioner till att idag erbjuda kampanjkoder dagligen över sociala medier och 
hemsidor samt genom influencers som betalas för att sprida kampanjkoder via sina egna 
kanaler på sociala medier. Det har lett till att konsumenterna i ökad utsträckning börjat 
söka efter kampanjer, något som försämrat deras förmåga att omedelbart köpa och 
medfört att företag idag börjat söka efter nya interaktiva metoder att leverera kampanjer 
genom (Kotler & Armstrong, 2010, s. 502). Idag ser vi till exempel en trend bland 
företagen med att använda kampanjer på bland annat Black Friday och Cyber Monday, 
där varannan E-handlare år 2016 svarade att de planerade att använda kampanjer 
(Svensk Handel, u.å. s. 16). 
 
Samtidigt som vi ser en uppåtgående trend av shopping inom e-handeln, något som 
under andra kvartalet av 2017 ökade med 15 % (E-barometern, 2017, s. 4), visar 
Stilindex från Svensk Handel (2018) att försäljning av kläder i fysiska butiker i januari 
2018 minskat med 7,2 procentenheter jämfört med samma månad förra året, en siffra 
som tros kunna härledas till att de många kampanjerna under året förmodligen dämpat 
effekten av reavaror. De menar att konsumenter inte känner behovet av att vänta till 
säsongsavslutningen när de i stort sett alltid kan fynda (Svensk Handel, 2018). Med 
andra ord verkar både de fysiska och de digitala butikerna anstränga sig allt mer för att 
få konsumenter att handla av just dem och ökar användandet av kampanjer, samtidigt 
som de fysiska butikerna trots det förlorar försäljning och att detta bland annat härleds 
till ökningen av kampanjer. Detta ser vi som en av anledningarna till att just en studie 
om köpintentioner och vilka faktorer som faktiskt påverkar dem är av intresse att utföra.  
 
För att specificera vad exakt som menas med kampanjer så anser Kotler och Armstrong 
(2010, s. 499) att kampanjer består av kortsiktiga incitament som uppmuntrar 
konsumenter till att köpa en viss vara eller produkt. Vidare förklarar författarna 
skillnaden mellan kampanj och reklam som att medan en reklam förklarar varför en 
produkt bör köpas, så förklarar en kampanj varför produkten bör köpas just nu (Kotler 
& Armstrong, 2010, s. 499). Kampanjer som riktar sig till konsumenter kan innebära 
allt från kuponger, tävlingar, varuprover, sponsring av event och point-of-purchase 
displayer (Kotler & Armstrong, 2010, s. 503). Kampanjer är med andra ord 
tidsbegränsade och kan vara både monetära och icke-monetära. Enligt en undersökning 
i Svensk Handel (u.å. s. 5) har kampanjer som Black Friday stor betydelse för 
svenskarna. Siffrorna visar en uppåtgående trend där andelen svenskar som handlat 
reavaror på Black Friday 2016 ökat till 29 %, en siffra som året innan var 22% (Svensk 
Handel, u.å. s. 6). Varje person spenderade i snitt hela 1817 kr, en siffra som totalt 
landade på 3,6 miljarder kronor i Sverige och går att jämföras med år 2015 då samma 
siffra var 2,3 miljarder kronor (Svensk Handel, u.å. s. 6). En undersökning av HUI 
Research visar på att fyra av tio svenskar planerar att handla på Black Friday (Svensk 
Handel, u.å. s. 10) och att majoriteten av dessa är unga (Svensk Handel, u.å. s. 13), 
vilket påvisar att unga svenskar har ett stort intresse för att handla på kampanjer, något 
som även tyder på att de gillar att göra fyndköp. Även Stronger har sett en ökning i 
försäljningen när de använt både monetära och icke-monetära kampanjer (J. Almqvist, 
personlig kommunikation, 15 februari, 2018). 
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Modebranschen sticker ut specifikt bland de fysiska butikerna, där Svensk detaljhandel 
har kommit till en brytpunkt och det inte längre sker någon tillväxt (E-barometern, 
2017, s. 3). Vidare hävdar E-barometern (2017, s 3) att vi konsumenter kommer att 
fortsätta spendera mer tid i mobilen, vara tidspressade och få en bättre överblick på 
nätet. Samtidigt som e-handeln blomstrar med ökad tillgänglighet, bekvämlighet och 
lägre priser står utvecklingen i butikerna stilla, något som bidrar till den tappade 
försäljningen i dessa (E-barometern, 2017, s. 3). 65 % av alla svenskar utnyttjade e-
handeln minst en gång i månaden under andra kvartalet 2017, där kläder och skor låg i 
topp med 38 % av antalet handlade varor (E-barometern, 2017, s. 5). Under tredje 
kvartalet av 2017 svarade 63 % av svenskarna att de trodde att de skulle köpa minst 40 
% av sina julklappar på internet, en siffra som år 2015 var 21 % lägre (E-barometern, 
2017, s. 15), vilket visar att svenskarna har ändrat sitt shoppingbeteende de senaste åren. 
Med detta i åtanke anser vi att det är av extra relevans att undersöka hur 
köpintentionerna ser ut just inom e-handeln och har därmed fokuserat vår studie till den 
miljön.  
 
Klädjätten H&M har haft ett tufft år 2017 med en redovisad vinst på 4,9 miljarder 
kronor under månaderna september-november, en siffra som samma period året innan 
var 7,4 miljarder (Affärsvärlden, 2018). Anledningen till detta tros vara att företaget 
ligger efter i den digitala utvecklingen (Affärsvärlden, 2018), något som tydligt visar 
vikten av att följa med i den digitala trenden. Men digitaliseringen medför även att 
spelplanen ändras, något som ger plats åt nya, mindre företag. “Digitaliseringen 
förändrar inte bara spelplanen för handelns företag. Digitaliseringen förändrar även 
vilka som deltar i kampen om kunden. Den lilla modebutiken i glesbygden konkurrerar 
idag direkt med stora e-handelsföretag som Zalando”, säger Karin Johansson, VD för 
Svensk Handel (Affärsvärlden, 2017). Detta kan ses som en anledning till att relativt 
nystartade internetbaserade företag som Stronger ges möjligheten att slå sig in på 
marknaden och etablera sig på ett sätt som kanske skulle varit svårare för en fysisk 
butik. Med andra ord så får mindre företag, och därmed företag med mindre resurser, 
chansen att konkurrera med etablerade stora företag om konsumenterna. Vi anser, med 
detta i åtanke, att en studie om faktorer som påverkar köpintentioner som tar hänsyn till 
mer moderna marknadsföringsstrategier som till exempel användandet av influencers, 
elektronisk word-of-mouth och medieinnehåll skapat av privatpersoner ligger i tiden. 
 
I takt med internethandelns framväxt och det faktum att de yngre generationerna Y och 
Z är mer uppkopplade än tidigare har det blivit av stor vikt för företagen att förstå hur 
de ska nå ut till dessa generationer (Dagens Analys, 2016). I dag spelar sociala medier 
allt större roll, något som stärks av Fahy och Jobber (2012, s. 264), som menar att 
människor spenderar mer än dubbelt så lång tid framför sociala medier än vi gör med 
någon annan aktivitet online. Generation Z, som är födda från mitten av 90-talet och 
framåt, är en ung och mycket tekniskt orienterad grupp som ständigt använder sina 
smartphones och shoppar via appar som är anpassade efter deras egna behov (Priporas 
et al., 2017, s. 378). Även generation Y, som i regel är födda mellan 80-talet och första 
halvan på 90-talet (Dagens Analys, 2016), är känd för sin kärlek till tekniken och 
använder sociala medier för att hålla kontakten med sina vänner (Dagens Analys, 2016). 
Denna yngre generation ställer stora krav på enkelhet, snabba transaktioner, 
lättillgänglig information och bekvämlighet och därmed är det också uppenbart att de 
digitala funktionerna i detaljhandeln spelar stor roll för generation Zs köpbeteende 
(Priporas et al., 2017, s. 379). En artikel i Dagens Analys (2017) menar att man, för att 
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kommunicera på rätt sätt med personer i generation Z, måste förstå att generationen 
läser sina nyheter på sociala medier, att de inte längre ser på TV utan istället frekvent 
använder sig av streamingtjänster som Netflix och HBO och att de anser att det är 
betydligt viktigare att kommunicera känslor och händelser via bilder istället för med 
ord. För att nå den här generationen lyckas man betydligt bättre med att lägga upp en 
video på Instagram än genom att skicka ett textbaserat mejl (Dagens Analys, 2017). 
Man ser också en tydlig trend genom att generation Z föredrar att shoppa online (49 %), 
men inte lika mycket som generation Y (74 %), något som även kan härledas till att stor 
del av generation Z fortfarande är unga och fortfarande kontrolleras av sina föräldrar 
(Forbes, 2017). Enligt Dagens Analys (2016) så byter generation Z ständigt 
favoritkanal. Ena sekunden kan de sitta med appen Snapchat för att sedan byta till 
Pokemon Go, något som gör att man som företag behöver vara snabb och kvick i 
vändningarna för att lyckas träffa segmentet (Dagens Analys, 2016). Priporas et al. 
(2015, s. 375) menar vidare att det är viktigt att undersöka generation Zs förväntningar 
på den smarta detaljhandelns framtid då generationen anses ha mer kraft än någon 
tidigare generation för att omdefiniera produktion och konsumtion.  
 
Traditionellt sett har även pris varit en viktig faktor när det kommer till köpintentioner, 
men Heuer et al. (2015, s. 519) menar att konkurrensen mellan varumärken är 
förhållandevis liten i e-handeln då kunden tenderar att ha en relativt liten, men bestämd, 
krets av varumärken de funderar på att köpa. Detta tyder på att varumärken på 
internethandeln verkar ganska starka och betydelsefulla för konsumenterna, något som 
vi anser är en anledning att undersöka vidare hur varumärken kan påverka 
köpintentionen hos de konsumenter som handlar på internet. Vidare menar Heuer et al. 
(2015, s. 521) att varumärken som sänker priset på produkter som säljer dåligt riskerar 
att påverka marginalen på andra produkter hos varumärket som säljer med bättre 
marginal då en slags kannibalisering uppstår. Hur varumärken sätter sina priser verkar 
därmed vara viktigt att tänka på. Prissättning är enligt Ingenbleek och Van der Lans 
(2013, s. 27) ett av de viktigaste marknadsföringsinstrumenten och det faktum att allt 
fler konsumenter handlar på kampanjer talar för att pris är av relevans i en studie som 
undersöker köpintentioner. Då kampanjer innebär nedsatta priser och generationerna vi 
undersöker är yngre och därmed rimligtvis kan antas ha lägre inkomst och mindre 
ekonomiska medel så vill vi i denna studie undersöka ifall priskänslighet har en 
påverkan på köpintentionen.  
 
De senaste åren har vi också sett en stor ökning av användandet av influencers på 
sociala medier och Forbes (2017) menar att det är en bra metod att nå framför allt 
generation Z i sin marknadsföring. För den här generationen är influencers mer än bara 
underhållare, de blir förebilder för tittaren och hjälper inte sällan till att utbilda i 
Youtube-filmer (Forbes, 2017). Därmed är influencer-marknadsföring bara lyckat när 
man väljer en influencer vars följare är i rätt segment för kampanjen (Forbes, 2017). En 
annan fördel med att använda influencers är att autenticitet är av stor betydelse för de 
här generationerna, de vill känna att de känner märket eller personerna som stöttar det 
(Forbes, 2017). Med detta i åtanke anser vi att influencers är av relevans att undersöka i 
denna studie. Ytterligare en faktor vi tror är av relevans när man undersöker influencers 
påverkan på köpintentioner är att titta på hur mottagliga konsumenterna är för den 
information som kommer från influencers. Därmed har vi även valt att undersöka 
opinion seeking (opinionsföljande), något som kan definieras som en viss 
konsumentgrupp som aktivt söker information och tar till sig av denna från just 
influencers och andra opinion leaders (opinionsledare) (Flynn et al., 1996, s. 138). 
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Vi själva har även upplevt en ökning av användandet av vanliga konsumenter i 
reklamsyfte, närmare bestämt konsumenter som på sociala medier som Instagram 
hashtaggar sina egna bilder med företags produkter och därmed får vara med och skapa 
innehåll åt företaget. Detta är till exempel något som Stronger använder sig av på sin 
webbsida med en tydlig flik som heter “Insta Shop” där kundernas egna bilder upplagda 
på Instagram samlas (Stronger, 2018). Vi anser själva att detta kan vara ett gynnsamt 
sätt att exponera produkterna på, där man får se dem på olika kroppstyper och i olika 
miljöer, något som kanske inte hade varit lika vanligt förekommande i traditionell 
reklam. Vi vill undersöka vidare hur fenomenet att låta kunderna som “vanliga” 
människor visa upp kläderna och huruvida detta har en påverkan på andra konsumenters 
köpintentioner.  
 
Enligt Svenska Dagbladet Näringsliv (2007) blir varumärket allt viktigare i 
modebranschen, där tuffare konkurrens bland märken och otrogna konsumenter tvingar 
märkena att förklara vad de står för. Exempelvis har modeföretaget JC gått igenom en 
förändring med syfte att stärka sin position som jeansleverantör, där man minskat antal 
varumärken, utbildat personalen med specialistkunskaper inom jeanskunskap och byggt 
om butikerna (SvD, Näringsliv, 2007). Vi anser att den här typen av arbete med 
varumärke och hur företagen jobbar med att få kunderna involverade och bli lojala mot 
märket är intressant att undersöka vidare för att se om det har någon direkt koppling till 
konsumentens köpintention.  
 
Ovan har vi radat upp en rad olika faktorer som vi anser är intressanta att undersöka 
vidare, men vad är det som egentligen har störst påverkan på kvinnliga konsumentens 
köpintentioner av träningskläder på e-handeln? 

1.3 Teoretisk utgångspunkt & forskningsgap  
I vår teoretiska utgångspunkt har vi valt att titta på teorier som kan kopplas till de 
faktorer vi tror har en påverkan på konsumenters köpintentioner gällande träningskläder 
online för kvinnor. Anledningen till att vi har valt att undersöka just konsumenters 
köpintentioner är för att köpintention har definierats som en konsuments utvärdering av 
möjligheten att denne kommer att köpa en viss produkt och har även setts som en 
prediktion för ett påföljande köp (Huang & Cheng, 2013, s. 92). Med detta i åtanke ser 
vi det av relevans att utforska faktorerna som påverkar just köpintentioner. De faktorer 
vi tror påverkar konsumenten kan delas upp i både monetära och icke-monetära. De 
monetära faktorer denna studie kommer undersöka är priskänslighet och fyndshopping 
medan de icke-monetära är influencers, opinion seeker, elektronisk word-of-mouth, 
självbild, varumärkeslojalitet, varumärkesinvolvering samt user-generated content 
(användar-genererat innehåll). De olika teorierna vi valt att använda oss av presenteras 
och diskuteras kort här nedan under rubrikerna monetära faktorer och icke-monetära 
faktorer.  
 
Det finns idag redan relativt mycket forskning kring influencers och sociala medier, 
men forskningsgapet denna studie ämnar fylla är vilken påverkan faktorer kopplade till 
olika typer av marknadsföringsstrategier har på specifikt vår målgrupps köpintentioner 
av träningskläder. I vår vetskap finns det i nuläget ingen studie som har undersökt 
faktorer som påverkar köpintentioner i relation till marknadsföringsstrategier med fokus 
på generation Y och Z. Vi har heller inte hittat någon studie som undersöker 
generationernas priskänslighet, benägenhet att göra fynd eller generationernas påverkan 
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av user-generated content, även om vi funnit forskning på respektive variabel. 
Giovannini et al. (2015) studerade generation Ys köpintentioner mot en lyx-marknad, 
men studien ligger inte i samma riktning som vår då de inte diskuterar olika 
marknadsföringsstrategier samtidigt som de undersöker lyxkonsumtion, samt att vår 
studie är fokuserad på en annan produktgrupp samt prisnivå. Priporas et al. (2015) 
undersökte generation Z och dess beteende i fysiska butiker, men vi saknar forskning 
kring dess beteende mot kampanjer på internet. Vi har heller inte funnit någon studie 
som undersökt fenomenet opinion seeker kopplat till dessa yngre generationer. 
Giovannini et al. (2015, s. 34) fann en koppling mellan självkänsla och 
varumärkesmedvetande, men vår studie kopplar denna självkänsla och bild av sig själv 
till konsumentens köpintention, något som i vår vetskap inte tidigare är testat.  
 
Det främsta bidraget från denna studie och det forskningsgap studien fyller är att den 
undersöker monetära och icke-monetära påverkande faktorer på köpintentioner i en och 
samma studie vilket gör att dessa kan jämföras med varandra. Tidigare forskning har till 
vår vetskap fokuserat antingen på en ensam faktors påverkan på köpintentionen 
alternativt jämfört faktorer som antingen är monetära eller icke-monetära men inte 
blandat dessa. Vidare har vi noterat att trots ett stort antal studier på onlinehandel så 
verkar det inte finnas någon studie som undersöker denna marknad i specifik relation till 
generationerna Y och Zs köpintentioner och därmed inte heller någon som gör detta 
med fokus på faktorer som är mer nyligen uppkomna, som till exempel user-generated 
content. Denna studie undersöker därmed en mer modern marknad och fokuserar därför 
på faktorer som är av extra relevans just idag samt även mer förekommande inom e-
handeln. Slutligen har vi inte funnit någon tidigare forskning som är utförd på just 
träningskläder inom e-handeln och därmed blir vår studie även direkt bidragande för 
just det området. 

1.3.1 Icke-monetära faktorer 
Den första typ av faktor vi tror har en påverkan på en konsuments köpintention när det 
kommer till träningskläder online är hur mottaglig konsumenten är för influencers och 
opinion leaders inflytande. Därför är dessa fenomen något vi vill undersöka i vår studie 
och tidigare forskning på detta är något vi valt att titta på. Vi anser även att självbild och 
hur man hanterar denna är en faktor som kan vara kopplad till hur mottaglig en 
konsument är för just influencers och opinion leaders inflytande och kommer därför titta 
på teorier som kan kopplas till dessa faktorer också. Vidare anser vi att innehåll på 
internet skapat av andra konsumenter kan spela en roll för köpintentionen och även 
elektronisk word-of-mouth. Slutligen anser vi att varumärket är av betydelse när 
konsumenter gör sina produktval online och teori rörande detta kommer därför också att 
diskuteras. 
 
En influencer inom ett socialt nätverk är en medlem som har en större effekt på 
nätverket än vad den genomsnittliga medlemmen har (Rios et al., 2017, s. 1). Däremot 
så har en person med ett stort inflytande inom ett visst nätverk inte nödvändigtvis ett 
inflytande inom andra nätverk där den sociala miljön skiljer sig (Wiedmann, 2010, s. 
145). Med detta i åtanke har vi valt att, i den mån det är möjligt, titta specifikt på 
tidigare forskning om influencer inom mode. När det kommer till influencers som är 
verksamma inom just mode så har en studie i Norge av Halvorsen et al. (2013) 
undersökt huruvida modebloggar kan fungera som marknadsföring och influera de 
norska konsumenterna. Studien har som utgångspunkt det faktum att bloggfenomenet 
har blivit en betydelsefull marknadsföringskanal då det har öppnat upp för ett nytt sätt 
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att kommunicera och dela information genom user-generated content (Halvorsen et al., 
2013, s. 211). Halvorsen et al. (2013, s. 211) hävdar att företag de senaste åren har 
börjat inse fördelarna med marknadsföring genom bloggar då det är ett riktat och billigt 
sätt att få publicitet samt nå potentiella kunder. Vidare finner studien tydligt stöd för att 
bloggar kan påverka konsumenters beteenden då de har en unik möjlighet att skapa 
starka relationer mellan bloggen och läsaren (Halvorsen et al., 2013, s. 211). Studien 
konstaterar därmed även att modebloggar kan fungera som marknadsföring och influera 
konsumenter i Norge då författarna fann stöd för att alla respondenter i studien vid 
minst ett tillfälle har blivit påverkade att köpa en viss produkt efter att sett den på en 
blogg (Halvorsen et al., 2013, s. 218). Vidare kan sägas att medan traditionell reklam 
via massmedia-kanaler når ut till fler personer, så kan interpersonella kanaler anses vara 
mer effektiva just när det kommer till att influera konsumenters attityder och köpbeslut 
(Halvorsen et al., 2013, s. 214). Med detta i åtanke så ser vi användandet av influencer-
marknadsföring som en faktor att undersöka närmare när det kommer till konsumenters 
köpintentioner online.  
 
Även opinion leaders (opinionsledare) och opinion seekers (opinionsföljare) kan vara 
av intresse att undersöka vidare då vi anser att det är intressant att undersöka hur dessa 
fenomen påverkar köpintentionen. Detta då även opinion leaders normalt sett är vanliga 
konsumenter och inte kändisar (Solomon et al., 2013, s. 417). Enligt Solomon et al. 
(2013, s. 653) är en opinion leader en person som har kunskap om produkter och som 
ofta lyckas influera andras attityder och beteenden när det kommer till en viss 
produktkategori. Denna definition kan liknas med den beskrivning Yang et al. (2016, s. 
453) ger av en opinion leader som någon som har mycket information, tycker om att 
dela med sig av sina åsikter som ofta är genomtänkta eller kritiska samt har en stor 
förmåga på sociala medier. Vidare anser vi att hur påverkade konsumenter blir av 
opinion leaders är av relevans för denna studie att undersöka vilket innebär att vi 
kommer att även fokusera på teorier kring opinion seeking. Opinion seeking är enligt 
Flynn et al. (1996, s. 138) själva grunden för opinion leadership då opinion leaders inte 
kan existera om det inte finns människor som söker efter informationen dessa 
människor ger ut samt tar till sig av den. 
 
Då vi även tror att konsumenters självbild är en faktor som kan ha betydelse för hur en 
konsument påverkas av influencers och andra människors inflytande så har vi valt att 
titta på teorier som kan kopplas till denna faktor. Enligt Solomon et al. (2013, s. 152) 
kan en persons självkänsla påverkas när en konsument jämför attribut denne har med 
attribut denne hade önskat att den hade. En persons riktiga jag är hur någon realistiskt 
anser sig själv vara medan en persons ideala jag är hur personen önskar att den var 
(Solomon et al., 2013, s. 153). Detta leder till ett koncept som kallas för impression 
management (intryckshantering) och innebär att en person hanterar sitt utseende, sina 
handlingar, sätt att tala osv. på ett visst sätt för att leva upp till förväntningar som hör 
till den givna situationen (Schrick et al., 2012, s. 592). Hur en person väljer att 
framställa sig själv kan alltså ses som strategiska processer där personen i fråga försöker 
att förmedla en gynnsam bild av sig själv till andra (Ellison et al., 2016, s. 417). Som 
konsumenter köper vi vissa produkter eftersom att vi anser att dem stämmer in med vårt 
riktiga jag medan vi köper andra produkter för att nå bilden av vårt ideala jag (Solomon 
et al, 2013, s. 153). Utifrån detta anser vi att självbild är en relevant faktor att undersöka 
vidare i relation till influencers inflytande.  
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Då vi själva upplever en ökning av det fenomen där kunder som har köpt klädesplagg 
sedan lägger upp bilder på sig själva iklädda dessa plagg tillsammans med en hashtag 
som hänvisar till det företag som plagget kommer ifrån, så har vi även valt att titta på 
consumer-generated content (konsument-genererat innehåll). Detta då vi anser att just 
det här fenomenet med att lägga upp bilder på sig själv stämmer väl in på definitionen 
av consumer-generated content som innebär att konsumenterna själva skapar sina egna 
reklamer för sina favoritprodukter (Solomon et al., 2013, s. 207). Vidare definierar Kim 
och Johnson (2016, s. 98) user-generated content som allt media-innehåll på internet 
som är skapat av allmänheten och vidare cirkulerat samt konsumerat av användare. 
Detta begrepp, user-generated content, liknar därmed konsument-genererat innehåll 
men är enligt oss författare något bredare. Dock kan det fenomen vi vill undersöka, 
alltså kunder som lägger upp bilder på sig själva i ett visst varumärkes kläder och 
hänvisar till varumärket i samband med detta, även klassas som user-generated content 
då det är ett media-innehåll skapat, cirkulerat och konsumerat av användare. 
Anledningen till att vi ser denna typ av marknadsföring, alltså användandet av 
consumer- eller user-generated content, som extra relevant för vårt ämne är dels för att 
Solomon et al. (2013, s. 207) hävdar att detta är en växande trend då internet idag är 
mer av ett socialt interaktivt medie istället för en envägskommunikation som det 
ursprungligen var, men även på grund av att vi ser detta förekomma mer och mer i vår 
omvärld.  
 
Ytterligare en anledning till varför vi anser att detta fenomen är av relevans är det 
faktum att författarna i studien av Kim och Johnson (2016, s. 107) argumenterar, med 
stöd av resultaten från sin studie, att det är fördelaktigt för varumärken att erbjuda sina 
kunder mötesplatser på sociala medier där de kan integrera med varandra samt diskutera 
varumärket. Detta blir av extra relevans för denna studie då Stronger är ett 
internetbaserat företag med främst en yngre målgrupp i åldrarna 18-30 år. Denna typ av 
marknadsföring kan även ses som mer eftersträvansvärd än traditionell marknadsföring 
som företaget själv skapar då budskap som konsumenter ser som autentiska och 
konsument-generade tenderar att vara mer effektiva än budskap som ses som partiska 
och företags-genererade (Solomon et al., 2013, s. 324). Numera har vissa företag därför 
börjat använda sig av konsument-generade bilder och filmer för att framkalla en 
maximal känsla av autencitet i sin visuella kommunikation (Solomon et al., 2013, s. 
574). Detta kan anses som av extra relevans inom just modebranschen då Wolny och 
Muellers (2013) studie om vad som motiverar modekonsumenter att delta i word-of-
mouth även diskuterar hur trender inom mode uppstår och då påstår att dessa är sam-
skapade med just konsumenterna. Detta kan ses som stöd till att consumer-generated 
och user-generated content är av vikt inom modebranschen och dess marknadsföring.  
 
En annan faktor vi vill undersöka betydelsen av är elektronisk word-of-mouth. Word-
of-mouth har enligt Wiedmann et al. (2010, s. 143) benämnts som en av de starkaste 
krafterna på marknaden och även den mest kostnadseffektiva marknadsföringen. Vidare 
så är den word-of-mouth som sker på internet enligt Jones et al. (2009, s. 260-261) mer 
inflytelserik än den traditionella när det kommer till att forma konsumenters 
uppfattningar om en specifik informations betydelse. Med detta i åtanke så blir 
elektronisk word-of-mouth av intresse för oss att undersöka i denna studie då studien 
fokuserar på internethandeln. 
 
Vi tror själva att varumärket kan ha en stor betydelse för kundens köpintentioner och 
vill därför undersöka den faktorn vidare. Vi ser ofta att nöjda kunder fortsätter att köpa 



	  

9	  
	  

	  

varumärket, samtidigt som vi har noterat att starka varumärken inte alltid är det 
billigaste alternativet. Exempelvis är Apple och Samsung populära varumärken inom 
mobiltelefoner, medan de är långt ifrån de billigaste alternativen. Enligt Kim och Ko 
(2012, s. 1480) beror det på att kundens upplevda värde för produkten har större 
betydelse för köpintentionen än priset. Samtidigt visar en studie av Sproles och Kendall 
(1986, s. 274) att märkeslojala konsumenter tenderar att ha favoritmärken de frekvent 
handlar av och därför anser vi att varumärkeslojalitet är intressant att undersöka vidare 
med en koppling till köpintention. Vi ser också att företag allt mer skapar plattformar på 
sociala medier där konsumenter kan utbyta idéer och information med varandra (Kim & 
Ko, 2012, s. 1480) och därmed får mer involverade kunder. Därför anser vi att faktorn 
varumärkesinvolvering är av intresse att undersöka vidare. 

1.3.2 Monetära faktorer 
Trots att det historiskt sett har varit pris som varit den avgörande faktorn när det 
kommer till konsumenters produktval så har det de senaste decennierna varit icke-
monetära faktorer som ökat i betydelse (Kotler & Armstrong, 2010, s. 314). Dock 
hävdar Kotler och Armstrong (2010, s. 314) att priset fortfarande är en av de avgörande 
faktorerna som påverkar ett företags marknadsandel och vinster. Därav anser vi att 
monetära faktorer är av stor relevans när det kommer till att undersöka köpintentioner. 
 
En grundläggande teori när det gäller monetära faktorer är priselasticitet. Denna princip 
innebär hur efterfrågan på en produkt förändras när priset på den förändras (Kotler & 
Armstrong, 2010, s. 328). Kotler och Armstrong (2010, s. 328) beskriver 
priselasticiteten som hög när en liten förändring i pris får en stor påverkan på 
efterfrågan, medan priselasticiteten är låg när en förändring i pris knappt ger någon 
skillnad alls i efterfrågan. Priskänslighet är ett begrepp som till stor del liknar 
priselasticitet men som istället för en titta på hur en hel marknad reagerar på en produkts 
prisändring istället fokuserar på enskilda individer och deras reaktioner på ändringar av 
priset (Goldsmith & Newell, 1997, s. 164). Priskänslighet är därmed en individuell 
mätvariabel och vi har valt att fokusera på denna i vår studie då vi vill se hur 
konsumenter i just vår målgrupp påverkas av vissa faktorer och inte tittar på en produkts 
hela marknad. Vidare kan sägas att då kampanjer som innefattar monetära faktorer 
innebär att en produkt ändrar pris under kampanjen, så anser vi att priskänslighet är en 
grundläggande och relevant teori att utgå ifrån. Även det faktum att det är trott att 
prisrabatter har en positiv effekt när det kommer till att framkalla köpintentioner 
(Huang & Cheng, 2013, s. 92) ser vi som en anledning att utforska priskänsligheten. Vi 
har dock inte funnit några studier som har någon koppling mellan priskänslighet och 
generation Y och Z. 
 
En annan teori som är kopplad till monetära faktorer är fyndshopping som är ett koncept 
vars innebörd har förändrats med tiden. Ursprungligen var det associerat med ett stigma 
då det innebar att man som konsument köpte lågprisprodukter eller produkter med lägre 
kvalitet medan det idag har ändrats till att helt enkelt betyda att man får ut det mesta 
värdet för sina pengar (Martinez & Kim, 2012, s. 342). Fyndshoppingen motiveras av 
konsumentens intresse av att göra prisrelaterade fynd genom antingen shoppinginsatser, 
fyndvaksamhet (hålla utkik efter fynd) eller användning av kuponger (Martinez & Kim, 
2012, s. 348). Förut såg man på fyndshopping mest ur ett ekonomiskt perspektiv och 
som ett sätt för låginkomsttagare att uppnå ekonomiska fördelar medan det idag är 
allmänt erkänt att fyndshopping är ett fenomen som förekommer inom alla 
inkomstgrupper och inte enbart för ekonomiska anledningar (Martinez & Kim, 2012, s. 
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348). Speciellt när det kommer till lyxkonsumenter så kan fyndshopping vara ett sätt att 
mäta hur mycket de har vunnit i ett spel då det för dessa konsumenter inte är de 
ekonomiska besparingarna som är eftersträvade utan istället själva spänningen i jakten 
på fynden (Martinez & Kim, 2012, s. 349). Då vi vill undersöka vilka faktorer som 
påverkar konsumenters köpintentioner på träningskläder online ser vi fyndshopping 
som ett relevant koncept att titta närmare på. Detta då det är kopplat till först och främst 
monetära påverkande faktorer som vi vill undersöka men även andra bakomliggande 
faktorer som har att göra med känslan av att göra ett fynd som vi också ser som en 
faktor som bör undersökas. En annan anledning till att titta närmare på detta fenomen är 
det faktum att konsumenter har blivit allt mer fynd-orienterade (Kotler & Armstrong, 
2010, s. 502) samt att den yngre målgrupp denna studie riktat in sig på är extra lockade 
av säsongsreor (Solomon et al., 2013, s. 87). 

1.4 Frågeställning 
Med utgångspunkt i ovanstående forskning och företagets läge idag har vi formulerat 
studiens frågeställning enligt följande: 
 

Vilka av faktorerna priskänslighet, fyndshopping, självbild, opinion seeking, 
påverkan av influencers, user-generated content, elektroniskt word-of-mouth, 

varumärkeslojalitet och varumärkesinvolvering har en påverkan på köpintentionen 
av träningskläder inom e-handeln för kvinnor i generation Y och Z? 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka av ovanstående faktorer som har en påverkan 
på köpintentioner när den kvinnliga konsumenten i generation Y och Z köper 
träningskläder online. Genom att kartlägga de faktorer som påverkar konsumenters 
beslut att köpa träningskläder på internet skapas en kunskap om konsumenter som kan 
vara till nytta för klädföretag som är verksamma inom internethandeln. Vidare bidrar 
denna studie med mer specifik kunskap om just målgruppen kvinnor i generation Y 
samt Z. Vi avser att kvantitativt undersöka vilka faktorer, monetära som icke-monetära, 
som påverkar köpintentionerna i störst utsträckning för att därmed kunna ge praktiska 
rekommendationer till företaget Stronger samt andra företag verksamma i samma eller 
liknande marknader. De faktorer vi ämnar undersöka är priskänslighet, fyndshopping, 
självbild, opinion seeking, påverkan av influencers, user-generated content, elektroniskt 
word-of-mouth, varumärkeslojalitet och varumärkesinvolvering.  

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till träningskläder för kvinnor som shoppar online. Vi har 
valt att fokusera på enbart kvinnor då många av företagen i branschen är specifikt 
fokuserade på kvinnor. Då vår studie vänder sig till Strongers målgrupp, främst kvinnor 
mellan 18 och 30 år, avser vi enbart att undersöka det yngre spannet i generation Y och 
det äldre spannet i generation Z och avgränsar oss därför från andra ålderskategorier, 
men för att på bästa sätt undersöka målgruppen har vi lagt till två år i vardera riktning 
och därför blir målpopulationen 16-32 år. För att förtydliga så avgränsar vi oss inte mot 
företagets nuvarande kunder, utan undersöker hela dess målgrupp. Vi avgränsar oss 
också mot kunder som inte använder internet för shopping, då vi anser att det är en 
grundläggande faktor för studien. Vi benämner inte någon specifik prisnivå i enkäten vi 
skickade ut till våra respondenter och därav har vi ingen avgränsning mot olika 
prisklasser. 
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Eftersom att vi undersöker målgruppen till företaget Stronger, som vi anser använder 
mer moderna marknadsföringsstrategier, väljer vi att avgränsa studien från de mer 
traditionella marknadsföringskanalerna som tv, radio, tidningar etcetera och enbart rikta 
in oss på den digitala marknadsföringen. Vår uppsats riktar sig enbart till att undersöka 
e-handeln och därför avgränsar vi oss mot fysiska butiker. 
 
Med avseende på att Stronger riktar sig till träningskläder för kvinnor som konsumenter 
och att studien vänder sig till konsumenter har vi även valt att avgränsa oss från B2B 
och män. Det är ett svenskt företag som nästan enbart verkar inom internethandeln (de 
har vi ett tillfälle haft en fysik pop-up butik), men hemsidan erbjuder flera språk 
(Stronger, 2018) och ca 30 % av försäljningen sker internationellt (J. Almqvist, 
personlig kommunikation, 15 februari, 2018) och därför kan vi inte avgränsa oss från att 
kunder från andra länder även handlar av företaget. Dock kommer enkäten att skickas ut 
i Sverige och vara författad på svenska och därför avgränsar vi oss indirekt till 
svensktalande respondenter. Avslutningsvis så har vi valt att utföra en kvantitativ 
undersökning utifrån ett konsumentperspektiv där konsumenten får svara utifrån sina 
egna uppfattningar av sina köpintentioner. 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel presenteras den teoretiska metoden och inledningsvis diskuteras 
författarnas förförståelse, både teoretisk och praktisk, inför ämnet som undersöks. 
Därefter diskuteras studiens utgångspunkter i verklighetssyn och kunskapssyn samt 
studiens angreppssätt. Detta följs sedan av en presentation utav perspektivet uppsatsen 
är skriven utifrån och en diskussion kring metodvalet. Avslutningsvis presenteras 
genomförandet av litteratursökningen samt en diskussion kring källkritik som sedan 
avslutas med en sektion som kort presenterar valet av teorier som följande kapitel 
bygger på. 

2.1 Förförståelse 
Människor föds inte med ett bestämt synsätt på världen, utan utvecklar 
förföreställningar om världen de lever i genom utbildning, social bakgrund och 
praktiska erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Däremot besitter forskaren 
alltid en medveten eller omedveten förförståelse till det ämnet den väljer att studera 
(Bjereld et al., 2009, s. 14). Förförståelsen kommer till uttryck i dels vad forskaren anser 
att problemet egentligen består av och i det sätt en forskare väljer att angripa sitt ämne, 
två aspekter som båda har påverkats och präglats av den sociala miljö forskaren 
existerat i samt forskarens utbildning (Holme & Solvang, 2012, s. 151).  

2.1.1 Teoretisk förförståelse  
Med teoretisk förförståelse avses den förståelse forskaren tagit del av utifrån kurser, 
böcker, föreläsningar och liknande (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vi författare läser 
den åttonde och sista terminen på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på 
Umeå Universitet. Ahlström har läst två av dessa åtta terminer vid Stockholms 
Universitet medan Wallin läst samtliga terminer i Umeå. Båda författarna läser den 
generella Civilekonomutbildningen med fördjupning inom marknadsföring, något som 
bidragit till en bred förförståelse inom företagsekonomi och marknadsföring. Vi har 
bland annat läst en kurs i vetenskaplig metod som bidragit till kunskap och förståelse 
för hur processen under en vetenskaplig studie går till. Vi har tagit del av 
marknadsföringskurser inom såväl marknadsföring av servicetjänster, etik och 
hållbarhet, samt fördjupning inom konsumentbeteende och marknadsföringsstrategi. 
Utöver det har vi även studerat kurser inom bland annat juridik, statistik och 
nationalekonomi, där kunskapen inom statistik ger oss nytta vid insamling och 
bearbetning av data samt signifikanstest. Att författarna valt att inrikta sig i samma 
område kan vara en fördel och ge en mer spetsad förståelse för studien. Utbildningen 
har bidragit till de verktyg vi behöver för att kunna sålla bort irrelevant information, 
söka information om och analysera teorier för att kunna avgöra om de är relevanta för 
studien. Vi anser oss även ha fått en förståelse för att granska källor och avgöra 
trovärdigheten i dessa.  

2.1.2 Praktisk förförståelse 
Förstahandsförförståelse kallas det som enligt Johansson Lindfors (1993, s. 76) är den 
förförståelse som forskaren själv har upplevt i första hand, alltså personliga 
erfarenheter. Vi som skriver denna uppsats anser oss båda ha en viss praktisk 
förförståelse för ämnet vi ämnar undersöka då vi båda dels ingår i målgruppen studien 
riktat in sig på samt har ett intresse för mode och modebranschen. Vi är båda aktiva på 
sociala medier och följer många influencers på en mängd olika plattformar som 
Instagram, bloggar, podcasts, Youtube och liknande. Detta har resulterat i att vi kunnat 
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observera en stor del av den influencer-marknadsföring som sker genom dessa kanaler 
samt att vi även följer en del modevarumärkens egna konton på sociala medier där vi 
dels sett deras eget genererade innehåll, samarbeten med influencer och opinion leaders 
samt även det user-generated content som dessa varumärken spridit vidare. Bland det 
innehåll vi har tagit del av via dessa kanaler har vi även sett marknadsföring för just 
Stronger via både influencers och deras egna kanaler.     
 
Utöver detta så har Ahlström fem års erfarenhet av att jobba i butik inom detaljhandeln, 
mer bestämt inom mode och inredning. Detta har lett till förståelse för hur kampanjer 
inom butik utformas och ser ut samt även en insikt i hur kampanjer och marknadsföring 
sker via andra kanaler som sociala medier och i en webbshop då detta kommunicerats 
till de butiksanställda. Wallin har också insikt i modebranschen efter att praktiserat på 
huvudkontoret hos ett av de större modeföretagen i Sverige och har därmed fått en 
praktisk förståelse för hur modeföretags arbete från ett huvudkontor ser ut.   
 
En nackdel med denna förförståelse är att då vi själva är del av den målgrupp vi ämnar 
undersöka så kan detta påverka hur vi resonerar eller ser på målgruppen på ett sätt som 
inte är riktigt. Detta kan dels ske genom att vi i för stor utsträckning utgår från hur vi 
själva ser på faktorer som påverkar våra köpintentioner och antar att dessa tankar ska 
vara representativa för den målgrupp vi är del av. Det kan även ske genom att vi i och 
med att vi är del av det vi undersöker möjligtvis missar vissa kopplingar eller 
påverkande faktorer som en helt utomstående individ kanske hade lyckats identifiera. 
En annan möjlig nackdel med vår förförståelse är att trots att vi har praktisk erfarenhet 
av att arbeta inom en miljö med marknadsföring, mode och köpbeteenden så har vi 
själva inte varit ansvariga för att ta några marknadsföringsbeslut. Det finns även en risk 
att det faktum att vi sedan innan är relativt djupt insatta i ämnet, på det sätt att vi i stor 
utsträckning använder oss av sociala medier, gör oss subjektiva i vår syn på några av 
dessa faktorer vi ämnar undersöka. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 151) så har 
forskare förutfattade meningar när de tar sig an problem som är grundade i sociala 
faktorer. Vi har försökt vara medvetna om detta och i den mån det gått försökt ha ett så 
objektivt angreppssätt som möjligt. Vi har valt att vetenskapligt undersöka och jämföra 
vilka faktorer som påverkar en specifik målgrupps köpintentioner online och därför har 
vi ansträngt oss för att ha en objektiv syn och se ämnet och studien utifrån ett kritiskt 
perspektiv, trots vårt egna engagemang i och intresse av det. 

2.2 Studiens utgångspunkter  

2.2.1 Verklighetssyn 
Ontologi handlar om läran om hur världen är beskaffad och hur saker uppfattas och 
behandlar frågor om hur man ser på universum, samhällets och människans natur (Patel 
& Davidsson, 2011, s. 15). Den ontologiska ståndpunkten kan därmed påverka och 
förklara studiens val och kommer därför att förklaras närmare. Det finns i huvudsak två 
ontologiska ståndpunkter; objektivism och konstruktionism (Bryman, 2016, s. 28). 
Konstruktionismen är ett synsätt som utgår från konstruktioner av uppfattningar medan 
objektivismen utgår från en yttre verklighet (Bryman, 2016, s. 29). I det objektiva 
synsättet har sociala företeelser en oberoende existens som inte påverkas av sociala 
aktörer (Bryman, 2011, s. 36) och denna ontologiska inriktning anses höra till de 
kvantitativa forskningsstrategierna (Bryman, 2011, s. 40). Vi har valt ett objektivt 
synsätt och kommer under den här studien att till största möjliga mån försöka bortse 
från våra värderingar och tidigare erfarenheter av marknadsföring via sociala medier för 
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att kunna vara så objektiva som möjligt i genomförandet. Insamlingen av data kommer 
att främst ske genom internetbaserade enkäter där respondenterna är anonyma och inte 
riskerar att påverkas av våra kroppsspråk. Vidare sker en del av insamlingen via fysiska 
enkäter som även dem är anonyma och där vi delar ut dem och sedan lämnar 
respondenterna ifred med sina enkäter innan vi kommer tillbaka och hämtar dem. Det 
faktum att respondenterna är anonyma medför att de inte bör känna någon social press 
och vi hoppas att de vågar svara sanningsenligt på enkätens frågor.  

2.2.2 Kunskapssyn 
För att läsaren ska få en större möjlighet att bedöma rimligheten i forskningsresultatet är 
det viktigt att forskaren klargjort sina egna värderingar och perspektiv (Svenning, 2003, 
s. 12). Kunskapsteori behandlar kunskapens uppkomst, giltighet, metoder och natur 
(Svenning, 2003, s. 25). En viktig fråga är huruvida forskaren bör studera den sociala 
verkligheten utifrån samma principer, metoder och verklighetsbild som används inom 
naturvetenskapen (Bryman, 2011, s. 29), något som leder oss in på de tre begreppen 
inom epistemologin: positivism, realism och interpretativism (hermeneutik) (Bryman, 
2011, s. 30-32). En kvantitativ forskning förknippas vanligtvis med positivism 
(Bryman, 1997, s. 23), vilket är den kunskapsmässiga utgångspunkt som präglat 
samhällsvetenskapens utveckling mest (Svenning, 2003, s. 25). Positivism utgår från 
hårdfakta och saker som kan förklaras på ett naturvetenskapligt vis (Bryman, 2011, s. 
30), medan hermeneutik är ett synsätt som anser att man som läsare ska kunna ta fram 
en texts innebörd utifrån författarnas perspektiv och därmed även ta hänsyn till den 
kontext texten skrevs i (Bryman, 2011, s. 507). Vi har samlat in teori från flertalet olika 
ämnesområden, där vi urskilt den gemensamma nämnaren köpintentioner, vilka vi 
sedan använt som underlag i studien. Därmed utgår vi från att undersöka befintlig teori 
och tar sedan ställning till resultaten utifrån respondenternas enkätsvar. Då denna studie 
ämnar objektivt mäta konsumenters preferenser för köpintentioner, där vi vill mäta hur 
något är istället för varför det är så, är ett positivistiskt synsätt i linje med syftet för vår 
studie.  

2.2.3 Angreppssätt 
Deduktiv teori innebär att forskaren utgår från vad som redan är känt inom ett visst 
ämnesområde och använder sig utav relevanta teoretiska idéer för att sedan forma 
hypoteser som sedan ska testas empiriskt (Bryman, 2016, s. 21). Detta innebär även att 
forskaren måste härleda en eller flera hypoteser och utforma dessa på ett sätt att de kan 
samlas in via data och vara av relevans för de teorier och koncept som hypoteserna 
bygger på (Bryman, 2016, s. 21). Slutligen så tolkas resultaten av dessa tester av 
forskaren för att sedan bygga vidare på de befintliga teorierna (Bryman, 2016, s. 21). Ett 
induktivt angreppssätt däremot innebär att teori är resultatet av forskning och att 
generaliserbara slutsatser dras från observationer (Bryman, 2016, s. 23). Det deduktiva 
angreppssättet är vanligtvis associerat med en kvantitativ studie medan det induktiva 
angreppssättet är associerat med en kvalitativ studie (Bryman, 2016, s. 24).    
  
Denna studies angreppssätt är deduktivt upplagt då vi utgår från tidigare forskning och 
teorier inom det valda ämnet och sedan testar huruvida dessa är sanna för vår målgrupp. 
Dessa tidigare resultat och teorier testas genom att vi utifrån dessa utformat våra egna 
hypoteser som, efter en insamling av primärdata från en egen utformad enkät, sedan 
statistiskt testas.  
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2.3 Perspektiv  
Vi har valt att utgå från ett konsumentperspektiv med anledning av att syftet med vår 
studie är att undersöka hur konsumenterna i vår målgrupp anser att olika faktorer 
påverkar deras köpintentioner. För att undersöka detta kommer vi att sända ut en enkät 
som besvaras av konsumenter inom målgruppen. Utöver det kommer vi även att ta med 
bakgrundsinformation om företaget som samlats in via mailkonversation, något som 
utförs för att få en inblick i företagets målgrupp, och deras strategi kring 
marknadsföringskanaler. Studiens resultat kan komma att användas för att utveckla 
praktiska rekommendationer till företag inom modebranschen som riktar sig mot samma 
målgrupp i framtiden. Vi anser att konsumentperspektivet är relevant för studiens syfte 
och studiens genomförande då konsumenter är nödvändiga för att återförsäljare ska 
kunna bedriva den dagliga verksamheten i e-handel. 

2.4 Metodval  
Två vägar man kan välja mellan i ett metodval inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen är en kvalitativ väg och en kvantitativ väg, vilket är något forskare ofta 
skiljer från varandra (Bryman, 2011, s. 39). Brett indelat är en kvalitativ väg relaterad 
till forskarens uppfattning och tolkning av information som man inte kan eller bör 
omvandla till statistiska siffror, medan en kvantitativ metod relaterar till siffror som 
sedan används till statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997, s. 76). En kvalitativ 
forskning ger alltså mycket information om några personer, något man kan välja flera 
tillvägagångssätt för att samla in, men vanliga tillvägagångssätt är att använda 
fallstudier och etnografi (Saunders et al., 2012, s. 163). Kvantitativ forskning ger lite 
information men av många personer, något som man enligt Saunders et al. (2012, s. 
163) ofta gör via en enkät. Man kan även använda sig av en mixad metod, det vill säga 
att använda båda vägarna (Saunders et al., 2012, s. 166), om det lämpar sig bättre för 
studien. I en del komplicerade forskningsobjekt lämpar det sig inte att använda sig av 
kvantitativ forskning, som i vissa fall kan ge en förenklad bild av undersökningen 
(Svenning, 2003, s. 27). Att istället bara använda kvalitativ undersökning vid 
undersökandet av konsumentattityder kan istället bidra till en risk för felaktighet då man 
med fördel kan kvantifiera världen för att få den mer begriplig (Svenning, 2003, s. 27), 
något som bidragit till vårt val av en kvantitativ metod.  
 
Den här studien ämnar undersöka vilka faktorer som har en påverkan på generation Y 
och Zs köpintentioner på träningskläder i e-handeln och därför är det viktigt för oss att 
kunna generalisera och dra slutsatser om målgruppens preferenser. Då det är ett gap i 
forskningen på just vilka faktorer som påverkar de här generationernas köpintentioner 
kommer teorier att användas för att konstruera en enkät, vilken konsumenter från 
målgruppen kommer att få besvara. Ett kvalitativt tillvägagångssätt hade inte gett oss 
tillräcklig bredd i svaren för att kunna generalisera över hela målgruppen, medan den 
kvantitativa metodens syfte är att genom statistiska metoder kunna generalisera datat 
över populationen (Holme & Solvang, 1997, s. 87). Valet av forskningsmetod görs i 
regel utifrån det som bäst passar forskarens studie, men även utifrån forskarens 
tillgängliga resurser och tidigare erfarenhet (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Svenning 
(2003, s. 27) diskuterar kring metoderna och menar att valet är beroende av vad man ska 
mäta och hur man på bästa sätt kan fånga upp det. Vid en kvalitativ forskningsmetod 
använder man ofta ett induktivt synsätt, där man fokuserar på att utveckla teorier och 
har ett tolkande synsätt som undersöker hur personerna tolkar verkligheten (Saunders et 
al., 2012, s. 163). Vid en kvantitativ forskningsmetod använder man sig oftast av ett 
positivistiskt synsätt, något som är extra specifikt för förbestämda och strukturerade 
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datainsamlingstekniker (Saunders et al., 2012, s. 162) och vi har därför valt att utgå 
ifrån detta i den här studien.  

2.5 Litteratursökning 
Att söka efter publicerad information och kunskap är en fundamental del av 
vetenskapligt arbete och de senaste decennierna har möjliggjort för denna sökning att 
numera ske över internet och inte enbart via bibliotekens papperskopior vilket har lett 
till ett enormt utbyte av vetenskaplig litteratur (Beckmann & von Wehrden, 2012, s. 
1197). Litteratursökningen för denna studie har främst genomförts via Google Scholar 
samt Umeå Universitets biblioteksdatabas. Dock har viss typ av litteratur, specifikt den 
rörande vetenskaplig metod, sökts via Umeå Universitets fysiska bibliotek. Målet med 
denna litteratursökning har varit att undersöka hur tidigare forskning har angripit ämnet 
vi ämnar undersöka samt att ta del av resultaten från dessa tidigare studier. 
Litteratursökningen har även bidragit till att ge oss en bild av vad som redan är känt om 
påverkande faktorer när det kommer till köpintentioner och därmed hjälpt oss upptäcka 
de forskningsgap som fortfarande existerar. De artiklar vi sedan har valt att använda oss 
av har bidragit till en djupare förståelse för ämnet och gett oss en idé om vilka faktorer 
som är av relevans för vår studie att undersöka närmare. Dessa artiklar har alla varit 
expertgranskade för att säkerställa att det är trovärdig information vi utgår ifrån och vi 
har även försökt att hitta så mycket information som möjligt som är direkt kopplat till 
internet och sociala medier då detta är miljön för vår studie.  
 
Litteratursökningen har genomförts på både svenska och engelska för att kunna ta del av 
så mycket information som möjligt inom ämnet. Sökord som har använts för denna 
litteratursökning har varit bland annat: purchase intention, influencer marketing, sales 
promotions, user-generated content, price elasticity, price sensitivity, generation Y, 
generation Z, opinion leadership, opinion seeking, social media marketing, brand, 
impression management.  
 
Till problembakgrunden har vi även sökt oss till information genom bransch-hemsidor 
som Svensk Handel och Dagens Analys samt källor som Postnords E-barometern. 
Dessa källor är inte expertgranskade och kvaliteten på information kan man vara kritiskt 
till men vi ansåg information från källor som dessa vara nödvändig för att få en 
uppdaterad bild av vårt ämne. Vi har även funnit en del stöd från vetenskapliga artiklar 
till den information vi tagit del av från dessa icke-expertgranskade källor och bedömer 
därför denna information att vara tillräckligt trovärdig för att användas i 
problembakgrunden.  

2.6 Källkritik 
Källkritik är en samling av metodregler som ska hjälpa läsaren av information avgöra 
ifall informationen faktiskt är sann eller åtminstone sannolik (Thurén & Strachal, 2011, 
s. 7). De källkritiska principerna gäller både på internet och i tryckta medier, dock kan 
de traditionella källkritiska principerna behövas kompletteras och anpassas när det 
kommer just till internet då detta innebär andra förhållanden (Thurén & Strachal, 2011, 
s. 7-8). All källkritik utgår dock ifrån fyra grundprinciper och dessa är äkthet, tid, 
beroende och tendens (Thurén & Strachal, 2011, s. 13-18). Äkthet innebär att källan är 
vad den utger sig att vara och detta kriterium ämnar avslöja eventuella förfalskningar 
(Thurén & Strachal, 2011, s. 13). Tidskriteriet i sin tur handlar i traditionell källkritik 
om minne och glömska och där bedömer man att när det gäller ögonvittnesskildringar så 
ju mer samtida information desto trovärdigare är den (Thurén & Strachal, 2011, s. 14). 
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Det finns dock undantag där förhållandet är tvärtom, som i fall där kunskapen ökar efter 
att mer fakta blir känt om ämnet (Thurén & Strachal, 2011, s. 14). På internet är det 
speciellt viktigt att vara medveten om att informationen kan ändras eftersom webbsidor 
ändras, även det faktum att föråldrade uppgifter kan ligga kvar under längre tid är också 
viktigt att vara medveten om (Thurén & Strachal, 2011, s. 15). Det tredje kriteriet 
handlar om beroende och innebär att om två påståenden om fakta som kommer från två 
separata källor hävdar samma sak så ökar trovärdigheten (Thurén & Strachal, 2011, s. 
15). Viktigt att vara medveten om här är dock att dessa två källor ska ha varit oberoende 
av varandra och inte haft möjlighet att prata ihop sig eller samarbeta och med detta sagt 
hävdar Thurén och Strachal (2011, s. 15) att “för att ett påstående ska vara tillförlitligt 
måste det bygga på minst två källor som är oberoende av varandra”. Det sista 
källkritiska kriteriet handlar om att personer med ett intresse i en viss fråga kan 
presentera information på ett sätt som är gynnsamt för det egna intresset (Thurén & 
Strachal, 2011, s. 18). Som forskare bör man vara så pass kritisk att man utgår från att 
alla källor som kan ha ett eget intresse av en fråga också riskerar att presentera 
information på ett sätt som gynnar det intresset (Thurén & Strachal, 2011, s. 18).  
 
Utifrån dessa fyra grundprinciper inom källkritik har vi utvärderat de källor vi har stött 
på och valt att använda oss av under arbetets gång. När det kommer till att bedöma hur 
äkta och sann informationen är i de vetenskapliga artiklar vi har använt oss av så har vi 
enbart använt oss av vetenskapliga artiklar som varit expertgranskade då detta minskar 
risken för att det som skulle presenteras i artiklarna på något vis skulle vara felaktigt. Vi 
har även använt oss av andra typer av skriftliga källor, speciellt i problembakgrunden. 
Eftersom att vi i denna del ville ha så uppdaterad information som möjligt om hur 
miljön ser ut just nu inom modebranschen och e-handeln så använde vi oss i denna del 
främst av olika nyhetsartiklar och information från branschsidor. För att se till att den 
information vi använt oss av i dessa källor har varit så trovärdig som möjligt så har vi 
försökt utgå från mer seriösa nyhetsaktörer samt branschinformation som Svensk 
Handel och Postnords E-barometern vilka vi anser vara trovärdiga källor. När det 
kommer till tidsprincipen så har vi försökt att använda oss av så ny och därmed relevant 
information som möjligt, speciellt i problembakgrunden där läget hela tiden utvecklas 
och statistiken över till exempel onlinehandeln ändras med tiden. Beroendekriteriet har 
adresserats av oss författare genom att vi, i den mån det har varit möjligt, försökt att 
stödja olika påståenden från artiklar med påståenden från andra artiklar. Även den 
facklitteratur inom vårt ämnesområde som vi har använt oss av har försökts att 
kompletteras på detta vis med användning av vetenskapliga artiklar för att stödja 
informationen presenterad i dessa. Slutgiltigen så har det fjärde kriteriet, 
tendensprincipen, adresserats genom att vi så gott vi har kunnat har försökt att ha i 
åtanke att information kan presenteras för att gynna den som presenterar informationen. 
Vi har därmed försökt hålla en kritisk inställning till det vi har läst och den som har 
skrivit det. Vi anser även att detta till en viss del har kunnat åtgärdas genom att använda 
information som kommer från olika källor och därmed bör kunna minska risken av 
vinklad information.    

2.7 Val av teorier  
Utifrån vår litteratursökning så har vi sedan valt att använda oss av de teorier som vi 
själva har bedömt varit av relevans för vår forskningsfråga och även teorier som har 
varit frekvent återkommande i tidigare forskning. Vi har valt att använda oss av både 
teorier direkt kopplade till monetära faktorer samt icke-monetära faktorer. Detta då 
studien ämnar ge en överblick och titta på flera olika slags faktorer som påverkar 
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köpintentioner online och inte enbart fokusera på en faktor som t.ex. pris eller 
inflytandet av opinion leaders. De monetära teorier vi har valt att diskutera är 
priskänslighet hos konsumenter samt konceptet fyndshopping. Detta då vi anser att 
dessa två ämnesområden är av relevans för konsumenters köpintentioner samt att dessa 
har nämnts och diskuterats i tidigare forskning rörande vårt ämne. De icke-monetära 
teorierna vi har valt att fokusera på är självbild, påverkan av influencers, opinion seeker, 
user-generated content, e-word-of-mouth, varumärkeslojalitet samt 
varumärkesinvolvering. Eftersom vår studie ämnar undersöka dessa faktorer och deras 
påverkan på en viss målgrupps köpintentioner så har vi även valt att använda oss av 
teorier kopplade till målgruppen generation Y och generation Z. Vidare görs vår studie i 
en online-miljö och därav är teori relaterad till internetanvändning och sociala medier 
även diskuterad genomgående i hela teoridelen där vi har försökt att relatera alla andra 
teorier till sociala medier och internet i den mån det har varit möjligt.     
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3. Teoretisk referensram 
I denna sektion kommer teorierna presenterade i den teoretiska utgångspunkten 
diskuteras närmare och mer utförligt. Kapitlet börjar med att presentera resultat från 
tidigare studier om generationerna Y och Z samt deras köpintentioner och 
beslutsprocess. Därefter presenteras tidigare forskning och teorier centrerade kring 
monetära faktorer, följt av en presentation kring tidigare forskning och teorier som har 
en icke-monetär koppling. Utifrån dessa teorier och tidigare forskningsresultat så 
presenteras sedan de hypoteser denna studie ämnar testa och undersöka. 

3.1 De digitala generationerna Y och Z och deras köpintentioner 
Viswanathan et al. (2013, s. 485) menar att man länge använt en dubbel-process och 
dubbel-systemsteorier för att förstå hur individer löser kognitiva uppgifter som 
exempelvis lärande, resonemang, social kognition och beslutsfattande. Enligt 
dubbelsystemsteorin (the dual-system theory) har människor två processer tillgängliga i 
en kognitiv uppgift, där den första är en omedveten process som sker snabbt och 
automatiskt, medan den andra processen är mer analytisk och reflekterande 
(Viswanathan et al., 2013, s. 485). Den första processen hjälper oss att uppfatta vår 
omgivning och den andra processen tvingar oss att använda minnet och är mer långsam 
(Viswanathan, 2013, s. 485). Man menar ofta att beslutsfattande speglas av båda dessa 
processer, där det första systemet genererar intryck och känslor som hjälper system två 
att göra medvetna val (Viswanathan, 2013, s. 485). I studien av Viswanathan et al. 
(2013, s. 488), kom man fram till att generation Y verkar ha ett “lat” system två 
(Kahneman, 2011, s. 99, refererad i Viswanathan et al., 2013, s. 488), vilket implicerar 
att kognitiva processer sällan används, i jämförelse med det första systemet som är 
mycket aktivt och dominerande. I allmänhet tror man att individer har ett analysbaserat 
andra system, men hos generation Y fann man istället att det andra systemet delvis 
tagits över av åsikter från vänner, familj och digitala plattformar (Viswanathan, 2013, s. 
488).  
 
Detaljhandeln har blivit en alltmer dynamisk bransch i dagens samhälle med internet 
och kommunikation, något som delvis beror på att konsumenterna blivit beroende av 
teknologi (Zhitomirsky et al., 2016, refererad i Priporas et al. 2017, s. 374). Det faktum 
att sociala medier blivit så populärt i dagens samhälle har gjort det möjligt för 
generation Y att ansluta sig med vänner, bekanta och totala främlingar, vilket gör det 
rimligt att anta att generation Y fattar beslut annorlunda än det dubbel-system 
forskningen länge visat på (Viswanathan et al., 2013, s. 488). Enligt Brownie et al. 
(2014, refererad i Priporas et al. 2017, s. 374) kommunicerar samhället genom 
smartphones och laptops medan detaljhandeln använder olika innovativa smarta 
tekniker för att förbättra shoppingupplevelsen för konsumenten. Viswanathan et al. 
(2013, s. 488) menar därför att det kan vara av värde att omfördela reklaminsatserna 
från traditionell media till digitala kanaler och att det kan skapa en minskad 
differentiering mellan varumärken, något vi anser att Stronger lyckats bra med. Vi har 
inte funnit någon liknande studie om generation Z, men då den generationen också vuxit 
upp i en digital värld (Priporas et al., 2017, s. 376) antar vi att vi kan utgå ifrån en 
liknande process. Forskningen visar att ålder är en viktig faktor i den här nya digitala 
åldern och att det finns stora skillnader mellan olika åldrar och deras förväntningar som 
konsumenter, där generation Y och Z anses viktiga (Lee, 2009, refererad i Priporas et 
al., 2017, s. 374).  
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Millennials, eller generation Y konsumenter, blir allt viktigare för marknadsförare att 
undersöka. De representerar 80 % av den amerikanska arbetsmarknaden (Stein & 
Sandburn, 2013, refererad i Giovannini et al. 2015, s. 23), något som indikerar att även 
den svenska marknaden präglas till stor del av generationen. Eftersom att generationen 
till stor del börjat arbeta och fått en stadig inkomst bör de anses vara viktiga måltavlor 
för företagen. Viswanathan et al. (2013, s. 484) menar att segmentets köpkraft kommer 
att öka med tiden. Trots att det yngre spannet av generationen fortfarande kan studera 
och ha relativ låga inkomster anses generationen vara högt varumärkesmedveten och 
villiga att betala lite mer för lite lyxigare produkter (Giovannini et al., 2015, s. 23). Vi 
anser att Strongers produkter ligger i en prisklass över den billigaste budgetklassens, 
men heller inte är dyra nog att klassas som lyxprodukter.  
 
Den här generationen växte upp i en miljö där internet användes främst för nöje och 
informationssökning och idag föredrar de att läsa meddelanden på digitala kanaler och 
meddelanden som är mer visuella med smileysar än enbart textbaserade (Carr & Ly, 
2009, refererad i Viswanathan, 2013, s. 484). Generation Y-konsumenter uppvisar höga 
nivåer av materialism, märkessignalering (Loroz & Helgeson, 2013, refererad i 
Giovannini et al., 2015, s. 23) och statuskonsumtion (Eastman & Liu, 2012, refererad i 
Giovannini et al., 2015, s. 23), och de är influerade av västvärldens kultur och är ivriga 
att spendera pengar (Curtin, 2009, refererad i Viswanathan et al. 2013, s. 484). Vidare 
tenderar de att ha bra självkänsla (Logan, 2008, refererad i Giovannini et al., 2015, s. 
23) och självmedvetenhet, men samtidigt visar de även tendenser att påverkas i sina 
köpbeslut av åsikter från sina vänner (Viswanathan, 2013, s. 488). Samtidigt som de är 
märkesmedvetna är de inte lika märkeslojala som äldre konsumenter, utan de tenderar 
att köpa ett brett antal varumärken som representerar en rad olika nivåer i såväl pris som 
prestige (Little, 2012, refererad i Giovannini et al., 2015, s. 23). Forskarna menar att ju 
mer medvetenhet generationen har kring märken, ju mindre lojala är de mot specifika 
märken (Noble et al., 2009, refererad i Viswanathan et al. 2013, s. 484). I jämförelse 
med sina föräldrar håller generation Y-konsumenter fortfarande på att bygga upp sin 
egna identitet (Eastman & Liu, 2012, refererad i Giovannini et al., 2015, s. 24) och 
genom att utforska generationens självkänsla-relaterade personlighetsdrag och dess 
varumärkesmedvetenhet hoppas forskningen kunna nå större insikt om det nya växande 
segmentet på marknaden (Giovannini et al., 2015, s. 24). 
 
Generation Zs föräldrar är ofta generation X eller Baby Boomers, generationer som ofta 
känner oro eller osäkerhet för e-handeln sett till leveransavgifter och övervakning, men 
det är inget som verkar ha förts över på varken generation Y eller Z (Wood, 2013, s. 2). 
Generation Y ansåg istället att övervakning är en normal och acceptabel aspekt som 
istället kan hjälpa dem att leverera bättre erbjudanden, något som speglas i att varken 
generation Y eller generation Z anses vara så benägna om att vara privata på internet 
(Wood, 2013, s. 2). Priporas et al. (2017, s. 374) menar att generation Z är den största 
utmaningen för marknadsföring inom detaljhandeln och att generationen har visat sig 
bete sig annorlunda än de äldre och är mer fokuserade på innovationer. Generation Z 
förväntar sig att de tekniska produkterna ska bli “mer, mindre och bättre” versioner 
(Wood, 2013, s. 1), vilket även sätter press på e-handeln. Som konsumenter har 
generation Z alltid haft fler val på marknaden i e-handeln än sina föregångare och därför 
kommer alltid designbaserad eller annan estetisk differentiering bland produkter att 
spela stor roll för dessa konsumenter (Wood, 2013, s. 1). Man menar vidare att det är 
viktigt att undersöka generation Zs förväntningar på den smarta detaljhandelns framtid 
då generationen anses ha mer kraft än någon tidigare generation för att omdefiniera 



	  

21	  
	  

	  

produktion och konsumtion (Morgan, 2016, refererad i Priporas et al., 2015, s. 375). 
Generation Z är den första generationen som föddes i en digital värld och praktiskt taget 
integrerar och engagerar sig i sina favoritmärken (Bernstein, 2015, refererad i Priporas 
et al., 2017, s. 376). Generation Z kan vara ganska försiktiga med vad de lägger sina 
pengar på (Wood, 2013, s. 2), något som också kan kopplas till att de fortfarande är 
unga och i de flesta fall har en låg inkomst fortfarande. 

3.2 Teorier kopplade till monetära faktorer 
När man talar om priskampanjer kategoriserar man ofta dessa utifrån frekvensen av dem 
och djupet av prisrabatterna (Empen et al., 2015, s. 737). Frekvensen av priskampanjen 
syftar på hur ofta en viss produkt är nedsatt under en observerad tidsperiod medan 
djupet av prisrabatten syftar på den procentuella nedsättningen i pris från det 
ursprungliga priset (Allender & Richards, 2012, s. 325). Alford och Biswas (2002, s. 
781) fann i sin studie att en högre rabattsats leder till uppfattningen av ett högre värde 
av erbjudandet och även en högre köpintention från konsumenten, ett resultat som enligt 
författarna även stämde överens med tidigare forskning. Detta kan ses som stöd för att 
prisrabatter är positiva för köpintentioner. Dock fann Anderson och Simester (2001, s. 
121) i sin studie att rabattskyltar är mindre effektiva när fler produkter har dem. Detta 
kan i sin tur anses tala emot påståendet att prisrabatter är positiva för konsumenters 
köpintentioner, åtminstone i vissa fall. I en studie av Abdul (2017, s. 646) som 
undersökte effekten av konsumenters upplevda prisorättvisor av tidigare köp på 
varumärkeskapital inom elektronikbranschen hävdar författaren att företag som sänker 
priset på nya produkter strax efter introduktionen av dem gör detta på bekostnad av 
varumärkeskapitalet som har tagit många år att bygga upp. Vidare hävdar författaren att 
frekventa prisrabatter påverkar varumärket eftersom det kan leda till en uppfattning om 
låg kvalitet och därmed även negativa associationer med varumärket (Abdul, 2017, s. 
646). Dessa påståenden kan därmed ses som riskerna med prisrabatter och exempel på 
oönskade långsiktiga konsekvenser som kan inträffa om prisrabatten blir fel. Ingenbleek 
och Van der Lans (2013, s. 27) hävdar att prissättning är ett av de viktigaste elementen 
att vara medveten om och att misstag med prissättning kan få svåra konsekvenser. 
Dessa misstag kan leda till inte bara kortsiktiga finansiella konsekvenser utan även 
långsiktiga finansiella konsekvenser som förlorad marknadsandel eller till och med en 
minskad lönsamhet inom en hel industri (Ingenbleek & Van der Lans, 2013, s. 27). 
Vidare hävdar författarna att chefer anser att prissättning är ett av de viktigaste 
instrumenten inom marknadsföring och att det även är det marknadsföringsbeslut som 
chefer tycker är svårast att ta (Ingenbleek & Van der Lans, 2013, s. 27). Eftersom att 
priskampanjer är mycket frekvent förekommande i dagens shoppingmiljö så anser vi att 
det är intressant att diskutera i samband med monetära faktorer.  

3.2.1 Priskänslighet 
Det är tydligt från tidigare forskning att prissättning kan ha en påverkan på 
konsumenters köpintentioner. Till exempel menar forskare att det kan vara värdefullt 
för företag i modehandeln att ha kunskap om framgångsrika prissättningsstrategier, då 
besluten som tas kring prissättning påverkar den totala lönsamheten för företaget (Levy 
et al, 2014, refererad i Heuer et al., 2015, s. 514). Även Goldsmith och Newell (1997, s. 
163) hävdar att prissättning är ett av de viktigaste besluten en marknadsföringschef 
behöver ta och dessa beslut bör baseras på information om hur konsumenter reagerar på 
prisnivåer och ändringar av dem. Denna reaktion hos konsumenter på ändrade priser 
kallas för priselasticitet. Enligt Kim et al. (1999, s. 173) så är begreppet priselasticitet 
ett av de mest fundamentala begreppen inom prissättning och mäter enligt Heuer et al. 
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(2015, s. 515) den procentuella försäljningsförlusten från en viss procentuell prisökning. 
Begreppet priskänslighet liknar till stor del begreppet priselasticitet men skiljer sig ändå 
något åt enligt Park et al. (2015, s. 385). Medan priselasticitet mäter hur efterfrågan hos 
ett visst marknadssegment förändras när priset på en vara höjs eller sänks, så mäter 
priskänslighet istället hur enskilda individer reagerar på prisnivåer och förändringar av 
dem och är därmed en individuell mätvariabel (Goldsmith & Newell, 1997, s. 164). Då 
denna studie ämnar undersöka konsumenters köpintentioner och faktorer som påverkar 
dessa så har vi valt att fokusera på främst priskänslighet då vi frågar konsumenter om 
deras individuella inställningar till prissättningar. 
 
Vi anser att individuella priskänsliga konsumenter även kan grupperas samman och ses 
som en viss typ av konsument. En studie av Sproles och Kendall (1986) undersökte 
samt profilerade åtta olika typer av beslutstagar-stilar när det kom till konsumenter. En 
av dessa åtta var en konsumentkaraktäristik centrerad kring prismedvetenhet och ett 
värde-för-pengarna-tänk (Sproles & Kendall, 1986, s. 273). Enligt författarna var de 
konsumenter som fick höga poäng inom denna klassificering uppmärksamma på låga 
priser rent generellt men letade även efter reapriser (Sproles & Kendall, 1986, s. 273). 
Vidare så var det även viktigt för dessa konsumenter att få ut det högsta värdet för sina 
pengar och det var även troligt att dem hörde till gruppen jämförelse-shoppare (Sproles 
& Kendall, 1986, s. 273). Detta visar på att åtminstone en kundgrupp är till stor del 
styrd av pris när de tar sina köpbeslut. Det faktum att inte bara prismedvetenhet nämns i 
denna konsumentkaraktäristik utan även viljan att få det högsta värdet för sina pengar 
kan tala för att realisationer samt tillfälliga nedsättningar ses som positivt för denna 
kundgrupp. Vidare argumenterar en studie av Rajagopal (2008, s. 264) att point-of-sales 
priskampanjer har en signifikant påverkan på köpbeteende till den grad att det kan 
framkalla ett nästintill tvångsliknande köp som är drivet av rädslan av att gå miste om 
ett fynd, produktens attraktivitet samt shoppingupphetsning (shopping arousal). Detta 
anser vi även kan gälla på internet där detta fenomen kan översättas till tillfälligt 
prissänkta produkter som placeras på första sidan på en hemsida och får konsumenters 
uppmärksamhet. 
 
En fara däremot med att erbjuda rabatterade produkter, i synnerhet med gratis frakt och 
returfrakt, är att kunder kan bli lockade av de billiga priserna och beställer ett flertal 
liknande produkter, varpå de skickar tillbaka de minst tilltalande produkterna (Heuer et 
al., 2015, s. 521). Eftersom att det här beteendet inte straffar kunden ekonomiskt om 
frakten och returfrakten är gratis är detta något som ofta underlättar kundens köp, men 
den här typen av beteende har negativa vinstkonsekvenser för återförsäljarna eftersom 
de måste täcka samtliga logistikkostnader för leveransen (Heuer et al., 2015, s. 521). 
Därför bör en framgångsrik prissättningsstrategi också innehålla regleringar för 
returhantering, något som blivit ett problem då många företag idag erbjuder gratis 
leveransavgifter för att konkurrera på marknaden (Heuer et al., 2015, s. 521). 
 
Med stöd av ovanstående anser vi att högre priskänslighet hos konsumenter bör ha en 
negativ påverkan på deras köpintentioner. Detta leder till att vår första hypotes blir 
följande: H1 - Priskänslighet har en negativ påverkan på köpintentionen. 

3.2.2 Fyndshopping 
Alford och Biswas (2002, s. 780) fann i sin studie att en högre rabattnivå ledde till ökad 
värdeuppfattning, mindre sannolikhet att leta efter varan någon annanstans samt högre 
köpintentioner hos konsumenten. Författarna argumenterar även att konsumenter som är 
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mycket rea-benägna (sale-prone) antagligen kommer uppvisa högre köpintentioner när 
de presenteras med ett pris som uttrycks i ett rea-format jämfört med samma pris som 
inte uttrycks i ett rea-format (Alford & Biwas, 2002, s. 777). Som tidigare nämnt så 
hävdar även Rajagopal (2008, s. 264) att point-of-sales priskampanjer kan framkalla 
något som författaren väljer att kalla för tvångsmässiga köp där konsumentens 
köpbeteende bland annat är drivet av rädslan av att gå miste om ett fynd då priset på 
kampanjvaran kanske har höjs igen i framtiden.  
 
Martinez och Kim (2012, s. 342) diskuterar i sin artikel konceptet fyndshopping och hur 
det idag innebär att konsumenten får ut det högsta värdet för sina pengar. Fyndshopping 
går till på det sättet att konsumenten antingen genom shoppinginsatser, användning av 
kuponger eller genom att hålla utkik efter fynd gör prisrelaterade fynd och det hela 
motiveras just av konsumentens intresse av att göra ett fynd (Martinez & Kim, 2012, s 
348). Martinez och Kim (2012, s. 349) hävdade även att fyndshopping kunde vara ett 
sätt, främst för lyxkonsumenter, att mäta hur mycket de har vunnit i något som kan ses 
som ett spel eftersom det för denna kundgrupp inte är de ekonomiska besparingarna 
som är det mest relevanta utan själva jakten och spänningen av fynden. Detta påstående 
kan delvis styrkas av Alford och Biwas (2002, s. 780) idé om att kunder som är rea-
benägna uppvisar högre köpintentioner till pris som framstår som ett rea-pris jämfört 
med samma pris som framstår som en ordinarie prissättning. Båda dessa påståenden kan 
anses syfta på att det är själva känslan av att göra ett fynd och inte det faktiska priset 
som är det som positivt påverkar konsumenters köpintentioner när det kommer till reor. 
Därmed kan faktorn fyndshopping skiljas från den tidigare diskuterade faktorn 
priskänslighet då fyndshopping kretsar kring själva processen av att göra ett fynd men 
inte är särskilt beroende av priset i sig vilket istället priskänslighet är centrerat kring.  
 
Vi anser med denna forskning som stöd att fenomenet fyndshopping borde positivt 
påverka konsumenters köpintentioner och den andra hypotesen är därmed: H2 - 
Fyndshopping har en positiv påverkan på köpintentionen. 

3.3 Teorier kopplade till icke-monetära faktorer 

3.3.1 Självbild  
Goffmans (1959) teori om impression management är ofta omnämnd i arbeten som 
undersöker hur människor presenterar och framställer sig själva i sociala situationer, 
både offline (Schrick et al, 2012, s. 591) och online (Ellison et al, 2006, s. 417; Oh & 
LaRose, 2015, s. 38; Ranzini & Hoek, 2017, s. 229). Det är genom impression 
management som människor försöker styra hur andra uppfattar dem och detta görs för 
att personen i fråga ska kunna upprätthålla sin egen ideala självbild (Oh & LaRose, 
2015, s. 38). Hur vi väljer att klä oss är en stark symbol för vem vi är som person och 
ett sätt att kommunicera denna identitet till omvärlden (Halvorsen et al., 2013, s. 212; 
Wolny & Mueller, 2013, s. 563). Konsumenter föredrar vissa produkter eller märken 
just för att dem är konsistenta med deras självbild och därmed kan hjälpa till att 
förstärka denna självbild (Giovannini et al., 2015, s. 24). Detta innebär alltså att 
konsumenter medvetet väljer produkter och märken som ett sätt att uttrycka denna 
självbild till allmänheten och även som ett sätt att stärka deras egna självkänsla genom 
att sedan uppleva denna gynnsamma spegelbild av sig själv hos allmänheten 
(Giovannini et al., 2015, s. 24).  
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När Goffman (1959) först presenterade sin teori om impression management så fanns 
ännu inte internet och än mindre sociala medier, men trots det så är impression 
management av relevans även inom en miljö på sociala medier då människor försöker 
hantera sina intryck och hur de framställs även på sociala nätverkssidor (Oh & LaRose, 
2015, s. 38). Till exempel så diskuterar Wolny och Mueller (2013) i sin artikel olika 
typer av motiv som påverkar personers benägenhet att delta i elektronisk word-of-mouth 
på sociala medier. En av dessa påverkande faktorer är en persons självintresse och 
författarna argumenterar att när en person kommenterar på vissa produkter och märken 
inom mode så kan detta bidra till deras uppfattade roll av dem själva som en mode-
ledare och även leda till en förbättrad bild av dem själva för en viss referensgrupp 
(Wolny & Mueller, 2013, s. 568). Vi anser att denna typ av involvering i word-of-
mouth kan ses som impression management då en anledning till varför personer ägnar 
sig åt att sprida denna typ av information är just för att projicera en viss bild av sig 
själva till sin omgivning. Med detta som stöd så anser vi att impression management är 
av relevans för en studie som tittar på köpintentioner inom just mode då hur vi klär oss 
kan vara ett tydligt sätt att kommunicera till sin omvärld vem man är som person och 
därmed tror vi att en självbild som stämmer överens med en viss produkt har en positiv 
påverkan på köpintentionen. 
 
Denna vilja att genom kläder signalera vem man är och projicera en fördelaktig bild av 
sig själv kan vara av extra relevans för just vår målgrupp anser vi. Generation Y-
konsumenter med hög självkänsla anses nämligen vara mer varumärkes-medvetna när 
de fattar köpbeslut, men det argumenteras även om att det är ett behov som påverkar 
konsumentens produktval (Giovannini et al., 2015, s. 34). Giovannini et al. (2015, s. 34) 
menar vidare att en värdering av generation Y-konsumenternas behov av självkänsla 
kan hjälpa marknadsförare att bättre träffa denna konsumentgrupp i sin marknadsföring. 
De menar också att reklam som kommer från någon som är lik konsumenten själv ska 
stödja denna koppling mellan högt självkänsla-behov och varumärkesmedvetande 
(Giovannini et al., 2015, s. 34).  
 
Med ovanstående forskning som stöd så har vi valt att undersöka huruvida en självbild 
som stämmer överens med ett klädföretags produkter har en positiv påverkan på 
köpintentionen. Den tredje hypotesen är därmed formulerad som: H3 - Självbild har en 
positiv påverkan på köpintentionen.  

3.3.2 Opinion leader och opinion seeker 
Utifrån vår litteratursökning så har definitionerna vi har tagit del av när det kommer till 
opinion leaders och influencers varit väldigt liknande och beskrivs i mångt och mycket 
med synonyma formuleringar, åtminstone inom vårt ämnesområde mode. En influencer 
beskrivs nämligen som en medlem inom ett socialt nätverk som har en större effekt på 
nätverket än vad den genomsnittliga medlemmen har (Rios et al., 2017, s. 1), medan en 
opinion leader har beskrivits som en person som ofta har rikligt med information, 
åsikter och även inflytande över andra personer inom interpersonella 
kommunikationsnätverk (Yang et al., 2016, s. 453; Zhang et al. 2014, s. 595). Vi anser 
därför att dessa två koncept är tillräckligt lika och att de både stämmer in så pass väl 
med en av faktorerna vi vill undersöka och kommer därför undersöka dessa begrepp 
under samma variabel i studien. Dock är det fortfarande två skilda saker och diskuteras 
därför i denna teoridel under sina egna rubriker.   
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En del personer har större inflytande på åsikter, beslut och åtgärder än majoriteten av 
andra personer (Zhao et al., 2018, s. 131) och enligt Liu et al. (2015, refererad i Yang et 
al., 2016, s. 453) är sociala medier viktigt i dagens samhälle. De menar också att den 
mest inflytelserika informationen har specifika drag och att dessa kan kopplas ihop med 
en opinion leader (Yang et al., 2016, s. 453). En opinion leader har ofta rikligt med 
information, åsikter och inflytande över andra i interpersonella kommunikationsnätverk 
(Putzke & Takeda, 2016, refererad i Yang et al., 2016, s. 453; Zhang et al. 2014, s. 595) 
och kan återfinnas i många olika sociala situationer (Zhao et al., 2018, s. 131). I e-
handelsmiljön delar människor sina upplevelser och får kunskap genom word-of-mouth 
innan de gör sina egna beslut (Zhao et al., 2018, s. 131) och i en så kollektiv 
beslutsprocess spelar åsikter en viktig roll eftersom att man kan interagera djupt med 
varandra (Balazs & Velasquez, 2016, refererad i Zhao et al., 2018, s. 131).  
 
Zhao et al. (2018) undersökte samspelet mellan en grupp autonoma personer i ett socialt 
nätverk och hur de påverkades av opinion leaders åsikter, en studie som delade upp 
personerna i två underkategorier; opinion leaders och opinion followers 
(opinionsföljare). Forskningen visar på att opinion leaders har en djupgående inverkan 
på åsiktsbildningen hos människor (Rogers, 1995, refererad i Zhao et al., 2018, s. 132). 
Det har också påvisats att åsikter tenderat att spridas snabbare i sociala nätverk med 
opinion leaders än utan opinion leaders inblandning (Liu et al., 2015, refererad i Zhao et 
al., 2018, s. 132). En annan aspekt forskningen visat på är att så länge förtroendet hos 
opinion followers i en social grupp är tillräckligt högt, kan opinion leaders ibland få 
opinion followers att ändra åsikt trots att deras åsikter från början skiljde sig åt (Zhao et 
al., 2018, s. 132). Zhang et al. (2014, s. 601) utförde en analys av utvecklingen av olika 
nätverk i samhället genom att mäta olika tidpunkter. I experimentet fann man en positiv 
algoritm mellan den använda extraktionsmetoden och användandet av opinion leaders 
(Zhang et al., 2014, s. 602), något som påvisar att opinion leaders är effektiva i olika 
nätverk. 
 
En opinion leaders roll återspeglas i två huvudaspekter: de influerar konsumentens 
beslutsutfall och de sprider word-of-mouth (Zhao et al., 2018, s. 132).  Enligt Chaudhry 
and Irshad (2013, refererad i Zhao et al., 2018, s. 132) överväger ofta den 
genomsnittliga konsumenten opinion leaders åsikter i sin köpbeslutsprocess och man 
anser att opinion leaders kan ge produktinformation och råd inför köpbeslut genom 
frekvent word-of-mouth kommunikation, något som anses påverka konsumentens 
attityder och övertyga om ett köpbeteende (Samson, 2010, refererad i Zhao et al., 2018, 
s. 132). Studiens resultat visade att opinion leaders trovärdighet var avgörande för att 
maximera genomslagskraften i e-handeln (Zhao et al., 2018, s. 146).  
 
Opinion seeking (opinionssökande) är enligt Flynn et al. (1996, s. 138) inte lika 
väldokumenterat i marknadsföringslitteraturen som opinion leadership men är enligt 
författarna det som lägger själva grunden för opinion leadership då detta inte kan 
existera utan människor som söker samt följer råd från andra. En studie av Rose och 
Kim (2011, s. 203) undersökte självövervakning, statusmotivation samt 
tillhörandemotivation som prediktorer för opinion leadership och opinion seeking. 
Författarna utgick från samma enkätfrågor som Flynn et al. (1996) för att fastställa vilka 
respondenter som klassades som opinion leaders och opinion seekers (Rose & Kim, 
2011, s. 208). I studien framkom det att statusmotivation hade en positiv korrelation 
med opinion leadership medan motivationen att tillhöra hade en positiv korrelation med 
opinion seeking (Rose & Kim, 2011, s. 209). Vi anser att det är av relevans att 
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undersöka huruvida våra respondenter kan klassas som opinion seekers då vi tror att 
fenomenet opinion seeking hos konsumenter har en positiv påverkan på deras 
köpintentioner. Därför har vi utformat den fjärde hypotesen: H4 - Opinion seeking har 
en positiv påverkan på köpintentionen. 

3.3.3 Påverkan av influencers 
Som tidigare nämnt så kan en influencer beskrivas som en medlem inom ett socialt 
nätverk som har en större effekt på nätverket än vad den genomsnittliga medlemmen har 
(Rios et al., 2017, s. 1). Dock kan en person som anses vara en viktig influencer inom 
en viss grupp inte nödvändigtvis anses som det i en annan grupp där den sociala miljön 
ser annorlunda ut (Wiedmann, 2010, s. 145). När det kommer till influenser inom just 
mode så kom en studie av Halvorsen et al. (2013, s. 218) fram till att modebloggar kan 
fungera som marknadsföring och influera konsumenter i Norge då författarna fann stöd 
för att alla respondenter i studien vid minst ett tillfälle hade blivit påverkade att köpa en 
viss produkt efter att sett den i en blogg. Vidare fann studien att både de intervjuade 
bloggläsarna och bloggarna använde modebloggar som deras huvudsakliga inspiration 
för mode (Halvorsen et al., 2013, s. 223).   
 
Halvorsen et al. (2013, s. 215) hävdar att den word-of-mouth som kommer från just 
bloggar kan ses som extra övertygande då läsarna anser att bloggarna själva inte har 
något att tjäna på att ge en produkt eller service en bra recension. Dock anser författarna 
att det finns en risk att denna fördel kan förlora en del av sin effekt då samarbeten 
mellan företag och bloggare blir allt vanligare och läsarna inser att bloggaren ifråga får 
betalt för att skriva om produkten (Halvorsen et al., 2013, s. 215). Däremot, om 
bloggaren är öppen om och berättar att denne tar emot gratis produkter eller får betalt 
för att skriva om dem så brukar läsarna acceptera det ändå (Halvorsen et al., 2013, s. 
215). 
 
Lim (2015, s. 86) rekommenderar i sin studie att företag kan generera positiv 
elektronisk word-of-mouth genom att samarbeta med influencers. Enligt författaren så 
kan konsumenter se influencers som en hjälpande hand som förmedlar information då 
de besitter mer kunskap om en viss produkt eller service och därför borde företag 
försöka identifiera dessa influencers och uppmuntra dem till att sprida positiva word-of-
mouth meddelanden över internet (Lim, 2015, s. 86). En studie av Johnstone och Lindh 
(2018, s. 127) undersökte hur förhållandet mellan ålder och hållbarhetsmedvetenhet såg 
ut genom en tredje medlande variabel i form av influencers. Författarna fann att 
influencers var av större betydelse för de yngre respondenterna jämfört med de äldre 
och att trots att den yngre gruppen generellt sett var mindre medvetna om hållbarhet så 
uppvisade de som följde influencers som förespråkade etisk konsumtion en ökad 
medvetenhet (Johnstone & Lindh, 2018, s. 135). Detta kan ses som stöd för Lims (2015, 
s. 86) rekommendation till företag att samarbeta med influencers eftersom resultatet 
från Johnstone och Lindhs (2018, s. 135) studie pekar på att de yngre respondenterna 
åtminstone till en viss grad blir påverkade av de influencers de följer.  
 
En annan aspekt som framkom i Johnstone och Lindhs (2018, s. 135) studie var att 
rollen influencers spelade var mycket mer komplicerad än man tidigare hade trott och 
att det var viktigt för företag att tänka på vilken influencer man använder sig av och 
genom vilket medium. Detta kan relateras till Halvorsen et al.s (2013, s. 215) argument 
att bloggars påverkan på köpintentioner kan förlora sin effekt när läsaren inser att 
bloggaren i fråga får betalt för att skriva positivt om en viss produkt. Det kan därför 
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argumenteras att det är viktigt att använda sig av en influencer som matchar väl med 
den produkt ett företag vill marknadsföra för att därmed minska känslan av att 
influencern enbart skriver om produkten för att denne får betalt.  
 
Utifrån denna forskning vi funnit om influencers och hur de verkar inom modevärlden 
samt kan användas för marknadsföring så anser vi att konsumenters köpintentioner kan 
bli påverkade av influencers. Studiens femte hypotes är därför: H5 - Påverkan av 
influencers har en positiv påverkan på köpintentionen.  

3.3.4 User-generated content  
User-generated content (användar-genererat innehåll) kallas det media-innehåll som är 
skapat av allmänheten och innefattar alla typer av innehåll på internet som är antingen 
skapat, cirkulerat eller konsumerat av användare (Kim & Johnson, 2016, s. 98). 
Begreppet consumer-generated content (konsument-genererat innehåll) däremot har 
beskrivits som fenomenet när konsumenter skapar sina egna reklamer för produkter de 
tycker om (Solomon et al., 2013, s. 207). Dessa begrepp liknar därmed varandra, dock 
med skillnaden att consumer-generated content fokuserar på innehåll som skapas av just 
konsumenter och som innefattar produkter eller tjänster, medan user-generated content 
blir ett bredare begrepp. I denna studie däremot omnämns dessa två begrepp synonymt 
då det user-generated content vi undersöker är direkt kopplat till företaget Stronger och 
därmed innefattar både konsumenter samt produkter och därmed kan ses som consumer-
generated content också.    
 
Utifrån de resultat studien av Kim och Johnson (2016, s. 107) fick fram så argumenterar 
författarna att varumärken som erbjuder konsumenter nya mötesplatser på sociala 
medier för att ta kontakt med varandra och diskutera varumärken i sin tur kan bidra till 
en ökning av varumärkets försäljning och både skapa samt bibehålla relationen mellan 
varumärke och kund. Detta resultat kan anses tala fördelaktigt för att involvera 
kunderna i företags sociala medier. När Wolny och Mueller (2013, s. 563) i sin studie 
undersöker vad som motiverar modekonsumenter att delta i word-of-mouth över sociala 
medier så diskuterar de även hur modetrender uppstår samt sprids och hävdar då att 
trender är sam-skapade med konsumenterna som både uppehåller samt tar till sig dessa 
trender.  
 
Enligt en studie av Morra et al. (2018, s. 34) så verkar sociala medier som ett 
bemyndigande för konsumenter att skapa eget innehåll i form av recensioner och 
rekommendationer utifrån deras egna upplevelser av modemärken i lyxkategorin. Det 
användargenererade innehållet agerar som den primära källan av information som andra 
konsumenter litar på och ser som en del av sin köpbeslutsprocess (Morra et al., 2018, s. 
34). Detta anser vi kan appliceras på andra produktkategorier också, i vårt fall 
träningskläder online, vilket gör detta till en intressant faktor att undersöka vidare i 
relation till köpintentioner. Morra et al. (2018, s. 34) drar även slutsatsen att user-
generated content kan användas för att förutse hur fästa konsumenter är vid 
modemärken och även för att förutse deras köpbeteende. Vidare hävdar författarna att 
studiens resultat ger stöd för att user-generated content spelar en central roll i skapandet 
av ett företags övergripande varumärkeskapital samt även stärker konsumenters 
köpintention (Morra et al., 2018, s. 33).  
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Detta anser vi är stöd för att hävda att user-generated content bör ha en påverkan på 
konsumenters köpintentioner och därmed är vår sjätte hypotes följande: H6 - User-
generated content har en positiv påverkan på köpintentionen. 

3.3.5 Elektronisk word-of-mouth 
Word-of-mouth har benämnts den starkaste kraften på marknaden och har även sagts 
vara en av de mest inflytelserika kommunikationerna av produkter och tjänster 
(Wiedmann et al., 2010, s. 143). Enligt Lim (2015, s. 81) har ett flertal studier visat att 
företag måste förstå konsumentbeteende på internet för att kunna implementera 
effektiva elektroniska marknadsföringsstrategier. Vidare hävdar Wiedmann et al. (2010, 
s. 143) att word-of-mouth även är den mest kostnadseffektiva formen av 
marknadsföring. Det överflöd av information som nu existerar har även lett till att 
konsumenter blivit mindre intresserade av företagens budskap som kommer genom de 
traditionella marknadsföringskanalerna (Halvorsen et al., 2013, s. 214). Word-of-mouth 
som existerar på internet kallas för elektronisk word-of-mouth och innefattar 
elektroniskt framförda påståenden av potentiella, nuvarande eller tidigare kunder och 
handlar om produkter, tjänster eller märken (Kim & Johnson, 2016, s. 98). Den 
information som sprids via elektroniska word-of-mouth kan enligt Kim och Johnson 
(2016, s. 99) anses ha ett större inflytande än den traditionella icke-elektroniska då 
elektronisk word-of-mouth snabbt och enkelt kan nå ut till globala publiker som delar 
liknande intressen för en viss produkt eller ett märke. Jones et al. (2009, s. 260-261) 
menar att word-of-mouth på internet inte är lika personlig och omedelbar som word-of-
mouth som sker face-to-face, men att den är mer inflytelserik när det gäller att forma 
konsumenternas uppfattningar om informationens betydelse. Alltså är det mer sannolikt 
att elektronisk word-of-mouth når konsumenter som är mottagliga och nyfikna 
angående det specifika ämnet. Dessutom kan informationen hämtas när som helst och 
forma perceptioner och utvärderingar vid rätt tidpunkt (Lim, 2015, s. 82).  
 
Elektronisk word-of-mouth innebär att man i kommersiella situationer delar 
uppfattningar, åsikter eller reaktioner om produkter, företag eller tjänster med andra 
människor (Jansen et al., 2009, s. 2169). Halvorsen et al. (2013) använder begreppet 
word-of-mouth även när de diskuterar word-of-mouth som sker över internet och 
sociala medier. Word-of-mouth kan alltså spridas även genom sociala medier som till 
exempel bloggar, där vi ovan nämnt den marknadsföring som genereras via influencers, 
som är en typ av word-of-mouth marknadsföring. Lim (2015, s. 81) menar att nyckeln 
för att förstå konsumentens motivation att använda internet är att bättre förstå konceptet 
med information, där en generell riktlinje är att förstå förhållandet mellan olika 
informationskällor och dess inverkan på konsumentbeteende. Vidare menar Lim (2015, 
s. 81) att tidigare studier på konsumentbeteende online har menat att konsumenterna 
främst brytt sig om det uppfattade värdet och den upplevda risken med onlineshopping, 
något som i sin tur påverkat deras attityder, avsikter och beteendemässiga köpbeslut. 
Tidigare studier har alltså presenterat information om konsumenternas uppfattningar i 
onlineshopping men någon empirisk koppling mellan information och 
konsumentuppfattningar har ännu inte fastställts, en koppling som krävs empiriskt för 
att bättre förstå hur konsumenterna uppfattar information och därmed kan hjälpa 
marknadsförare att fatta bättre informationsbeslut på elektronisk marknadsföring (Lim, 
2015, s. 81). Vidare menar Lim (2015, s. 82) att övertygande kommunikation från 
informationskällor som exempelvis word-of-mouth på internet skapar betydande 
kognitiva svar hos konsumenterna gällande deras perceptioner av värde och risk, vilket i 
sin tur påverkar deras köpbeteenden. I sin studie fann Lim (2015, s. 86) att elektroniskt 
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word-of-mouth influerar både det upplevda värdet och den upplevda risken med 
produkten, vilket i sin tur påverkar hur konsumenten utvärderar produkten och därmed 
konsumentens köpintention mot produkten. 
 
Vidare har Jones et al. (2009 s. 259) funnit i sin forskning att word-of-mouth väsentligt 
kan påverka konsumentuppfattningar och utvärderingar och menar vidare att reklam 
tillsammans med elektroniskt word-of-mouth har en stark positiv påverkan på både 
konsumenter med och utan tidigare erfarenheter. Genom att själva delta i word-of-
mouth på internet menar Park och Kim (2008, s. 409) att konsumenterna blir mer 
informerade och att de därför enligt Henning-Thurau et al. (2004, s. 50) kan ha olika 
stor motivation att använda eller generera word-of-mouth själva. Park och Kim (2008, s. 
407) menar vidare att antalet recensioner påverkade den mindre rutinerade konsumenten 
mer än det påverkade den mer kunniga konsumenten. Henning-Thurau och Walsh 
(2003, s. 59) fann i sin studie att konsumenter tar hjälp i sina köpbeslut av andra 
konsumenter genom att ta del av andras upplevelser och att de läser kommenterar online 
för snabb information om produkter, något vi ofta ser i webbshoppar där konsumenter 
informerar om upplevd kvalitet, huruvida produkten är stor eller liten i storleken 
etcetera. Patti och Chen (2009, s. 358) klargjorde att när konsumenter inte kan utvärdera 
värdet eller risken blev word-of-mouth kommunikation ett pålitligt och 
kostnadseffektivt alternativ för att kunna utvärdera och samla information om produkten 
från andra konsumenter med erfarenhet av den. Vidare menar Jones et al. (2009, s. 261) 
att negativ elektronisk word-of-mouth är betydligt vanligare än positiv och beskriver att 
det är mycket vanligare att missnöjda kunder framför sina klagomål än att nöjda kunder 
förmedlar sina positiva upplevelser. Park och Kim (2008, s. 408) menar dock att det är 
övervägande positiva kommentarer på webbsidor, men att konsumenten oftare tar till 
sig av negativa kommentarer, det vill säga den upplevda risken med produkten. Vidare 
diskuterar Jones et al. (2009, s. 261) att de positiva kommentarerna oftare är mer 
distinkta än de negativa och därmed ofta mer sanningsenliga. 
 
Med tidigare forskning som stöd för antagandet att elektronisk word-of-mouth kan 
påverka konsumenter och deras uppfattningar så har vi formulerat den sjunde hypotesen 
enligt följande: H7 - Positiv elektronisk word-of-mouth har en positiv påverkan på 
köpintentionen. 

3.3.6 Varumärkesinvolvering 
Vi har noterat att ett starkt varumärke kan ha en positiv effekt på konsumentens 
uppfattning och preferenser och därmed kan det finansiella värdet på företaget öka med 
hjälp av ett starkt varumärke. Vi ser ofta att nöjda kunder fortsätter att köpa varumärket, 
vilket signalerar lojalitet mot företaget och vi upplever själva att en positiv syn mot 
varumärken är något andra företag har svårt att konkurrera med, samtidigt som vi har 
noterat att starka varumärken inte alltid är det billigaste alternativet. Till exempel är 
Apple och Samsung populära varumärken inom mobiltelefoner, medan de är långt ifrån 
de billigaste alternativen. Enligt Kim & Ko (2012, s. 1480) har förhållandet mellan 
köpintentioner och kundens upplevda värde stor betydelse och vi antar då att kunden 
upplever större värde av vissa varumärken trots att priset på dem är högre. De menar att 
många varumärken skapar sina egna konton på sociala medier och interagerar med 
konsumenterna och jobbar på så vis tillsammans med konsumenterna för att skapa 
varumärket (Kim & Ko, 2012, s. 1480). Marknadsföring via sociala medier är en 
tvåvägskommunikation där man kan genomdriva de känslor som är associerade med 
varumärket (Kim & Ko, 2012, s. 1480), något Stronger menar att de gör med hjälp av 
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mjukare värden av energi, äventyrlighet och lekfullhet i sin kommunikation (J. 
Almqvist, personlig kommunikation, 15 februari, 2018). Aktiviteter via sociala medier 
skapar en chans att minska fördomar om varumärken och ger samtidigt möjligheten att 
öka varumärkesvärdet genom att skapa en plattform där konsumenter online får utbyta 
idéer och information (Kim & Ko, 2012, s. 1480). 
 
Wolny & Mueller (2013, s. 563) fastslår att mode klassas som hög-involverade 
produkter och menar att det framkommit att hög-involverande produkter attraherar ett 
stort antal konversationer online, det vill säga att produkter som kräver en större 
kognitiv process ofta genererar större varumärkesinvolvering hos konsumenten. 
Varumärkesinvolvering beskrivs som positiva känslor av tillgivenhet till ett märke 
(Beatty & Kahle, 1988, refererad i Wolny och Mueller, 2013, s. 566) och karakteriseras 
av en tendens att motstå förändringar (Dholakia, 1997). Vidare menar (Cheung, Lee, & 
Rabjohn, 2008, refererad i Wolny & Mueller, 2013, s. 566) att emotionellt engagemang 
är viktigt för att främja denna elektroniska word-of-mouth generation. Wolny & 
Mueller (2013, s. 567) menar att emotionellt engagemang till märken är särskilt relevant 
för modemärken som i många fall är starkt beroende av känslomässig differentiering. 
För att ett högt varumärkesintresse ska uppstå bör man anpassa konsumenternas själv-
koncept och värderingar till varumärket (Wolny & Mueller, 2013, s. 567). Forskningen 
visar på att konsumenter med hög varumärkesmedvetenhet har en stark koppling att 
köpa varumärken de känner en stark koppling till och att dessa individer också har en 
hög motivation till att konsumera (Giovannini et al., 2015, s. 34). Strategier som 
placerar varumärkena som statussymboler eller uppmuntrar en specifik livsstil är 
användbara när man riktar sig till generation Y (Giovannini et al., 2015, s. 34), något 
som Stronger anses göra bra då namnet dels riktar sig till att bli starkare och de även 
inspireras av “naturen och färgerna som ger oss energi och styrka att hålla oss i form” 
(Stronger, 2018). Den här typen av forskning stöds även av att konsumenter som är 
drivna att känna en koppling till de produkter de köper sannolikt kommer att söka 
varumärken som återspeglar sin självbild (Sirgy, 1985, refererad i Giovannini et al., 
2015, s. 34). 
 
Vi anser den ovanstående forskningen vara till stöd för antagandet att involvering i ett 
varumärke leder till ökade köpintentioner. Därmed är den åttonde hypotesen i studien: 
H8 - Varumärkesinvolvering har en positiv påverkan på köpintentionen. 

3.3.7 Varumärkeslojalitet 
Sproles och Kendall (1986, s. 274) formade en modell med åtta olika konsumenttyper, 
där en faktor handlar om hur märkeslojal konsumenten är. De menar att om 
konsumenten har höga värden på dessa egenskaper är det troligt att denne har 
favoritmärken och affärer den frekvent handlar av (Sproles & Kendall, 1986, s. 274). I 
sin studie kom de fram till att den vanliga konsumenten har flera favoritmärken de 
gärna köper fler gånger (Sproles & Kendall, 1986, s. 276). Vidare menar Palumbo och 
Herbig (2000, refererad i Giovannini et al. 2015, s. 34-35) att de konsumenter som har 
en hög märkesmedvetenhet är mer lojala till märken. Konsumenterna måste först vara 
medvetna om de märken som är tillgängliga för att kunna vara lojal mot ett visst märke 
och göra upprepade köp och därför skulle strategier som uppmuntrar till och belönar 
lojalitet mot varumärket bidra till att främja ett långsiktigt förhållande med de unga 
modekonsumenterna (Palumbo & Herbig, 2000, refererad i Giovannini et al., 2015, s. 
34-35). Vidare menar Giovannini et al (2015, s. 34) att information om varumärket och 
konsumenthistorier uppmuntrar varumärkeskännedomen och hjälper konsumenterna att 
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känna sig trygga i sitt köpbeslut. För att mer effektivt attrahera generation Y-
konsumenter bör varumärkena utveckla strategier som ökar kännedomen genom att 
fokusera på produktegenskaper som får konsumenterna att känna sig trygga i att köpa 
varumärket, till exempel anspelningar på logotyper som kommunicerar budskapet 
popularitet och respekt från andra (Giovannini et al., 2015, s. 34). Schlossberg (2016, 
refererad i Priporas et al. 2017, s. 376) menar att generation Z har väldigt låg 
varumärkeslojalitet och är mindre lojala mot återförsäljare, vilket även kan leda till att 
återförsäljarna ibland känner sig stressade över att hitta nya sätt att behålla 
konsumenternas uppmärksamhet på. Heuer et al. (2015, s. 515) menar dock att 
varumärkeskonkurrensen är relativt liten då kunderna inom mode-e-handeln tenderar att 
ha en ganska liten, men tydlig, uppsättning av varumärken som de överväger vid köp.  
 
Man ser en stor skillnad mellan online och offline detaljhandel i form av ökad 
transparens på utbudssidan i e-handel då de flesta online-butikerna erbjuder en mängd 
olika söknings-, filtrerings- och jämförelsemöjligheter för sina produkter och på så vis 
skapar en bekvämare shoppingupplevelse (Biswas & Biswas, 2004, refererad i Heuer et 
al., 2015, s. 515), något vi tidigare diskuterat att de yngre generationerna och då framför 
allt generation Z värdesätter i sin shoppingupplevelse (Priporas et al., 2017, s. 379). 
Tillgängligheten till information är hög inom mode på e-handeln och kunder kan enkelt 
få en överblick över vilka produkter en återförsäljare säljer på bara några få sekunder 
(Bakos, 1997, refererad i Heuer et al., 2015, s. 515).  
 
Enligt American Marketing Association (1948, refererad i Heuer et al. 2015, s. 515) ses 
modevaror som varor som är mycket viktiga för kunderna, och därför lägger de ofta ner 
en stor fysisk ansträngning för att kunna köpa dessa föremål, samtidigt som de ofta 
undviker att söka information om ersättare till produkten. Det här beteendet kan 
förklaras av att kunden tillfredsställer sina distinkta behov med en liten uppsättning 
varumärken, vilket leder till en mindre substitution bland varumärken (Bucklin, 1963, 
refererad i Heuer et al., 2015, s. 515). Vid ett inköp sker kognitiv dissonans efter köpet 
om en vara är viktig för kunden och kunden inte blir nöjd med varan, dock försöker 
människor generellt att minska dissonansen för att istället uppnå motsatsen harmoni av 
deras handlingar (Festinger 1970, refererad i Heuer et al., 2015, s. 515). Att samla 
produktinformation hjälper till att minska ångesten över att upptäcka en produkts 
olämplighet efter köp och därför hjälper det till att minska kognitiv dissonans (Kaish, 
1967, refererad i Heuer et al., 2015, s. 515).  
 
Med denna forskning kring varumärkeslojalitet som stöd har vi utformat den nionde och 
sista hypotesen enligt följande: H9 - Varumärkeslojalitet har en positiv påverkan på 
köpintentionen. 

3.4 Hypoteser och konceptuell modell 
I enlighet med ovanstående forskning har vi formulerat våra hypoteser som presenteras i 
tabellen här nedanför. Efter att hypoteserna presenterats i tabellformat så har även en 
konceptuell modell utformats för att visualisera hypoteserna.   
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Tabell 1. Hypoteser 
H1 Priskänslighet har en negativ påverkan på köpintentionen. 

H2 Fyndshopping har en positiv påverkan på köpintentioner. 

H3 Självbild har en positiv påverkan på köpintentioner. 

H4 Opinion seeking har en positiv påverkan på köpintentioner. 

H5 Påverkan av influencers har en positiv påverkan på köpintentioner. 

H6 User-generated content har en positiv påverkan på köpintentioner. 

H7 Positiv elektronisk word-of-mouth har en positiv påverkan på köpintentioner. 

H8 Varumärkesinvolvering har en positiv påverkan på köpintentioner. 

H9 Varumärkeslojalitet har en positiv påverkan på köpintentioner. 

 

 
Figur 1. Konceptuell modell över faktorer som påverkar köpintentionen. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel diskuteras först företaget vars målgrupp studien undersöker. Vidare 
diskuteras urval, enkätfrågornas konstruktion, pilotstudie, distribution av enkäten och 
bortfall. Avslutningsvis presenteras en diskussion kring databearbetning och analys 
samt forskningsetiska överväganden. 

4.1 Företaget Stronger 
Stronger finns i nuläget bara på nätet, där de utöver sin egen hemsida även finns hos 
nätbutikerna Nelly och Get Inspired i Norge. Företaget överväger dock att öppna en 
fysisk pop-up butik för att komma närmare kunderna och genom detta bygga en större 
trovärdighet hos kunderna. Detta bygger på Strongers resonerande att “om Stronger 
finns fysiskt i Stockholm känns det tryggt att handla hos dem” (J. Almqvist, personlig 
kommunikation, 15 februari, 2018). Strongers strategi kring reakampanjer är att 
använda det cirka fyra gånger per år, i jämförelse med många andra företag som 
använder det flera gånger per månad. När de väl har en prissänkning har de noterat en 
ökad försäljning med ca 300-500% jämfört med vanliga dagar (J. Almqvist, personlig 
kommunikation, 15 februari, 2018). När de använder kampanjer i form av att nya 
kollektioner släpps, om än bara med ett fåtal nya plagg, har de också noterat en ökad 
försäljning (J. Almqvist, personlig kommunikation, 15 februari, 2018). De vill tro att 
känslan i varumärket, det vill säga innehållet på både hemsidan och i deras 
marknadsföringskanaler, är den primära anledningen till att kunderna handlar hos dem 
(J. Almqvist, personlig kommunikation, 15 februari, 2018). Vidare har vi även noterat 
när vi själva handlar av företaget att de använder sig av en sorts user-generated content i 
form av att uppmana sina följare att hashtagga bilder på sig själva iklädda kläderna på 
Instagram. 
 
Vi samarbetar med Stronger enbart i form av att vi undersöker deras målgrupp samt en 
del mindre frågor kopplade till vilka faktorer de själva trodde hade en påverkan på 
ämnet för att få ämnet så aktuellt som möjligt. Under våren har vi därför haft lite 
mejlkontakt med företaget. Utöver detta har vi inte haft någon djupare inblandning med 
företaget och har därför inte låtit deras eventuella personliga åsikter spegla arbetet. 

4.2 Urval 
Det ideala är att genomföra en studie på en hel målpopulation, något som kräver att 
dessa element finns med i en ram (Dahmström, 2011, s. 67). En ram består av en 
uppsättning urvalsenheter och används när man måste komma i kontakt med hela eller 
delar av populationen (Dahmström, 2011, s. 67). Man har dock sällan tillgång till en 
ram som identiskt identifierar hela populationen utan blir därför tvungen att undersöka 
den population som definieras av den faktiska ramen, vilka utgör rampopulationen 
(Dahmström, 2011, s. 68). Sverige har goda förutsättningar när det kommer till 
tillgången på ramar över befolkningen (Dahmström, 2011, s. 68), men vi saknar 
information på vilka kvinnor i åldrarna 16-32 år som använder internet för shopping och 
har därför svårt att finna en fullständig beteckning över rampopulationen. Vi kommer 
därför att undersöka delar av rampopulationen. Vi har valt att undersöka kvinnor i 
åldrarna 16-32 år då Strongers huvudsakliga konsument är mellan 18 och 30 år, men då 
Stronger menar att de läser ur målgruppen från algoritmer och att även yngre kvinnor 
handlar av dem (J. Almqvist, personlig kommunikation, 15 februari, 2018) väljer vi att 
addera två år både uppåt och nedåt för att på bästa sätt få en uppfattning av kunden. 
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Det finns två grundläggande urvalsprinciper som kan användas vid framtagandet av ett 
urval; icke-slumpmässiga urval och slumpmässiga/sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 
2017, s. 186). Alla personer från populationen har samma sannolikhet att bli valda i ett 
slumpmässigt urval medan man i ett icke-slumpmässigt urval inte har samma 
sannolikhet att bli vald (Bryman & Bell, 2017, s. 192). Vi har valt att använda oss av ett 
bekvämlighetsurval som metod, en typ av icke-sannolikhetsurval, där de respondenter 
som är tillgängliga erbjuds att svara på enkäten (Hartman, 2004, s. 243). 
Bekvämlighetsurval betraktas som en sämre urvalsmetod då sannolikheten för varje 
individ i populationen att komma med i undersökningen inte är lika stor för alla, urvalet 
blir inte alltid representativt och om det blir det kan det vara slumpen som påverkar 
utfallet (Hartman, 2004, s. 243). Vår målgrupp är mer specifik än det totala antalet 
individer i generation Y och Z. Därför är vi medvetna om att detta kan ha en negativ 
påverkan på studiens generaliserbarhet och att vi därför inte kan generalisera studiens 
resultat mot generationerna i helhet. Hartman et al. (2004, s. 243) menar vidare att 
fördelarna med metoden är att den är enklare och mer ekonomisk att genomföra, vilket 
passar bra med vår studie som både har begränsade ekonomiska resurser och en snäv 
tidsram. Det faktum att vi saknar förteckning på vilka unga vuxna som är intresserade 
av träningskläder och shoppar på internet försvårade möjligheten för ett 
sannolikhetsurval. Trots att vi hade föredragit ett sannolikhetsurval som bättre hade 
kunnat generaliseras över hela populationen valdes därför ett icke-sannolikhetsurval. Vi 
anser dock att studien trots denna svaghet bör kunna ge en indikation på 
målpopulationens köpintentioner. Gällande hur stort detta urval sedan bör vara så är en 
grundregel att ju större urval, desto större sannolikhet att urvalet är representativt för 
ens målpopulation (Trost & Hultåker, 2016, s. 37). I vår studies fall så hade vi ett urval 
på 152 respondenter, varav 128 av dessa tillhörde vår målgrupp.  

4.3 Enkätfrågornas konstruktion 
Enkäten konstruerades i Google Forms och bestod av sammanlagt 42 frågor. Enligt 
Bhaskaran och LeClaire (2010, refererad i Denscombe 2016, s. 256) finns det flera 
fördelar med att använda sig utav webbaserade frågeformulär, speciellt när det gäller 
småskalig samhällsforskning. En av dessa fördelar är att man kan med hjälp av 
funktioner i dessa webbenkäter minska risken för eventuella fel samt partiellt bortfall på 
vissa frågor (Bhaskaran & LeClaire 2010, refererad i Denscombe 2016, s. 256). I vårt 
fall har vi använt oss av funktionen i Google Forms som gör alla frågor obligatoriska 
vilket innebär att respondenten inte kan fylla i enbart en del av frågorna i enkäten och 
sedan skicka in den. Detta innebär att vår studie inte har haft något partiellt bortfall. 
Bhaskaran och LeClaire (2010, refererad i Denscombe 2016, s. 256) lyfter även fram en 
annan fördel med webbenkäter vilket är att all insamlad data automatiskt sammanställs i 
en datafil som kan överföras till en Excel-fil utan någon manuell inblandning från 
forskarens sida vilket reducerar mänskliga misstag.  
 
När det kommer till generella fördelar med frågeformulär som insamlingsmetod av data 
så är de enligt Denscombe (2016, s. 259) ekonomiska, enkla att arrangera och 
säkerställer att alla respondenter får exakt samma frågor och därmed minskar risken för 
att datan påverkas av interpersonella faktorer. Författaren hävdar dock att det även finns 
vissa nackdelar med frågeformulär, bland annat att förkodade frågor kan leda till att 
resultatet snedvrids och hellre speglar forskarens sätt att uppfatta fenomenen än de 
speglar respondentens (Denscombe, 2016, s. 260). I den grad det är möjligt att motverka 
detta har vi försökt att ha förklarande texter vid vissa begrepp för att se till att 
respondenten uppfattar dem som vi menat dem. Vidare så har de frågor vi ställt gällande 
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faktorerna vi undersöker använts i andra vetenskapliga studier innan vilket vi anser bör 
minska risken för att de skulle ge ett snedvridet resultat.  
 
De inledande åtta frågorna i enkäten är av demografisk karaktär och ämnade att ta reda 
på mer om respondenten och se hur väl personen stämde in på den målgrupp vi 
undersöker i vår studie. Dessa frågor hjälper även till att undersöka respondentens 
intresse för mode och träningskläder samt vilken nivå av inkomst personen hade och 
därmed hade möjlighet att spendera. Även användandet av internet för shopping och 
sociala medier i allmänhet frågades om i denna inledande del för att kunna dra slutsatser 
kring huruvida målgruppen är så digital som forskningen menar på. Vi har även en fråga 
kring sysselsättning för att försöka få en ungefärlig bild kring konsumentens inkomst då 
detta är något vi tror kan påverka främst de monetära faktorerna. Vår subjektiva 
värdering är att studenter som inte har ett extrajobb har en inkomst omkring de 10 000 
kronor CSN erbjuder i studiestöd och att de respondenter som arbetar förmodligen 
tjänar mer än detta och därmed inte borde vara lika priskänsliga. För att undvika 
känsliga frågor i början av enkäten har vi valt att inte fråga direkt om inkomsten. Tre av 
dessa frågor, de som behandlar kön, ålder samt huruvida konsumenten använder internet 
för shopping eller inte användes som filterfrågor. Detta för att säkerhetsställa att 
respondenterna tillhör målgruppen kvinnor mellan 16-32 år och shoppar online då det 
anses relevant för studien. 
 
Den andra delen av enkäten ämnade undersöka de faktorer som vi tagit fram i vår 
modell. Dessa faktorer undersöktes genom påståenden som respondenten fick ta 
ställning till och i en sjugradig likertskala ange hur väl dessa påståenden stämmer in på 
respondenten. De första tre påståendena av denna del ämnade undersöka respondentens 
köpintention gällande träningskläder online och se huruvida personen i fråga kunde 
tänka sig, hade som intention eller planerade att köpa träningskläder online. Efter dessa 
påståenden att ta ställning till så följde sedan påståenden som var kopplade till de olika 
faktorerna vi ämnade undersöka. Dessa faktorer, samt köpintentionen som är studiens 
beroendevariabel, redogörs här nedan i en tabell. Tabellen uppvisar utöver påståendena 
till varje faktor även från vilken tidigare studie påståendena kommer ifrån. För att 
säkerställa att de påståenden vi använde oss av i vår enkät var relevanta för det vi ville 
mäta så har vi valt att dels använda oss utav flera indikatorer för varje mått, samt tagit 
alla våra påståenden från tidigare vetenskapliga studier. Detta innebär att vi för varje 
faktor vi ville undersöka sökte oss till en vetenskaplig artikel som hade undersökt just 
den faktorn tidigare och undersökte de påståenden som använts i just den studien för att 
mäta faktorn i fråga. När dessa påståenden och indikatorer ansågs stämma väl med det 
vi själva ville undersöka med vår faktor så valde vi att använda oss av de indikatorerna. 
Vidare anpassade vi indikatorerna till att handla om träningskläder online då vår studie 
fokuserade på just detta. I regel var dock indikatorerna vi använde oss utav redan 
fokuserade på klädesplagg vilket vi anser gjorde dem lämpliga för omvandling till 
träningskläder online.  
 

Tabell 2. Faktorernas indikatorer 
Faktor Indikatorer Teori 

Köpintention ”Jag skulle kunna tänka mig att köpa träningskläder online” 
”Jag har som intention att testa att köpa träningskläder 
online” 
”Jag planerar att köpa träningskläder online” 

Barber et al. 
(2012) 
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Fyndshopping ”Jag tycker om att leta efter ett fyndköp” 
”Jag blir exalterad av att hitta ett riktigt fyndköp” 

Martinez & Kim 
(2012) 

Priskänslighet ”Jag handlar träningskläder så mycket som möjligt på rea-
priser” 
”Lågprisprodukter är oftast mitt val” 
”Jag letar noga för att hitta det bästa värdet för pengarna” 

Sproles & 
Kendall (1986) 

Självbild ”De märken på träningskläder jag köper måste matcha med 
vem jag är” 
”Mitt val av märken när det gäller träningskläder beror på 
huruvida de reflekterar hur jag ser mig själv snarare än hur 
andra ser mig” 
”Jag köper aldrig ett märke som inte överensstämmer med de 
egenskaper jag beskriver mig själv med” 

Giovannini et al. 
(2015) 
 

Opinion seeker "När jag överväger att köpa träningskläder så frågar jag andra 
personer om råd” 
”Jag tycker om att få andra personers åsikter innan jag köper 
nya träningskläder” 
”Jag känner mig mer bekväm med att köpa träningskläder 
efter att jag har fått andra personers åsikt om produkten” 

Reinecke Flynn 
et al. (1996) 

Påverkan av 
influencers 

”Jag finner det viktigt att jag kan följa influencers på olika 
sociala medier” 
”Det är viktigt att de influencers jag följer är trovärdiga och 
ärliga” 
”Jag baserar ofta mina köpbeslut på träningskläder online på 
uttalanden från influencers jag litar på” 

Johnstone & 
Lindh (2018) 

User-generated 
content 

”Jag är nöjd med innehållet skapat på sociala medier av andra 
användare om träningskläder” 
”Nivån på innehållet skapat på sociala medier av andra 
användare om träningskläder möter mina förväntningar” 
”Innehållet skapat av andra användare på sociala medier om 
träningskläder är väldigt attraktivt” 
”Innehållet skapat på sociala medier av andra användare om 
träningskläder står sig väldigt väl jämfört med andra märken” 

Morra et al. 
(2018)   
 

Elektroniskt  
word-of-mouth 

"Jag läser konsumenters onlinerecensioner för att lära mig 
mer om träningskläder som säljs på internet” 
”Jag frågar andra konsumenter online för att lära mig mer om 
träningskläder som säljs på internet” 
”Jag diskuterar med andra konsumenter online för att lära mig 
mer om träningskläder som säljs på internet” 
”Jag deltar i diskussioner online som handlar om 
träningskläder som säljs på internet” 
”Jag samlar information från andra konsumenter online innan 
jag bestämmer mig för att köpa träningskläder online” 

Lim (2015) 
 

Varumärkes-
involvering 

”Poster på sociala medier av märken som säljer 
träningskläder influerar mitt köpbeteende” 
”Jag kan identifiera mig med personer som bär samma 
märken på träningskläder som mig” 
”Det är väldigt viktigt för mig att köpa rätt märke på 
träningskläder” 
”Jag lägger mycket ansträngning i mitt val av märke på 
träningskläder” 
“Jag litar på det som sägs av varumärken”  

Wolny & Mueller 
(2013) 

Varumärkes- 
lojalitet 

”Jag har favoritmärken på träningskläder jag köper om och 
om igen” 
”När jag hittar ett märke på träningskläder jag gillar håller jag 
mig till det” 
”Jag ändrar ofta det märke jag köper på träningskläder” 

Sproles & 
Kendall (1986) 
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Alla frågor i enkäten har varit slutna frågor där svarsalternativen är förutbestämda. De 
åtta demografiska frågorna i början av enkäten hade specifika svarsalternativ anpassade 
till frågorna där respondenten enbart kunde välja ett alternativ per fråga. De resterande 
34 frågorna som undersökte den beroende variabeln samt de oberoende variablerna hade 
alla en sjugradig likertskala där respondenterna fick ange hur väl de olika påståendena 
stämde in på dem själva.    

4.4 Pilotstudie 
Det är bra att testa sin enkät innan den skickas vidare för att se ifall den är enkel att 
besvara samt att frågorna inte är svåra att fylla i (Holme och Solvang, 1997, s. 175). 
Pilotstudien genomfördes den 27 mars, där vi valde att skicka ut enkäten till 5 personer i 
vår närhet som vi vet tillhör vår målgrupp för att se hur de uppfattar frågorna. Dessa 
personer studerar även dem till Civilekonomer vid Umeå Universitet och flera av dem 
har tidigare utfört liknande enkätundersökningar, varför de borde kunna eliminera de 
mest uppenbara felen i enkäten och ge feedback om vad som kan justeras för tydliggöra 
vissa svarsalternativ och eliminera eventuella syftningsfel. Efter deras feedback ansåg vi 
att enkäten var färdig att användas i vår undersökning och valde att skicka ut den. Vi 
fick feedback kring faktorerna fyndshopping och user-generated content att det var svårt 
att veta vad som avsågs med dessa, varför vi valde att lägga till förklarande texter i 
enkäten för extra tydlighet. För att säkerhetsställa att respondenterna förstod vad som 
avsågs med “köpintention” la vi även till en kort beskrivning under den faktorn i 
enkäten.  

4.5 Enkätdistribution  
Urvalsmetoden för denna studie var som tidigare nämnt ett bekvämlighetsurval och 
enkäten skickades därför först och främst ut genom Facebook till våra egna kontakter 
och vänner på plattformen. Vidare delades enkäten även i grupper på Facebook där vi 
själva är medlemmar, bland annat till en grupp som består av våra klasskamrater vid 
vårt Civilekonomprogram. Vi delade även enkäten i två olika träningsgrupper på 
Facebook, en som heter “TräningsGlädje och Inspiration” med över 68’000 medlemmar 
och en som heter “Träningskläder - nytt och begagnat” med 700 medlemmar. 
Användandet av Facebook för att distribuera denna enkät ansåg vi författare som 
särskilt passande då vår målgrupp består av generationerna Y och Z och speciellt de 
som använder internet samt sociala medier. Genom att dela enkäten i olika 
träningsgrupper på Facebook så blev det även möjligt att nå respondenter som hör till 
vår målgrupp men som inte enbart är människor vi känner eller som befinner sig på 
samma geografiska plats i landet som oss.   
 
Då vi saknade tillräckligt med svar bestämde vi oss även för att dela ut fysiska enkäter 
till studenter vid universitetet. En anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att vi 
inte hade med någon motiverande faktor för konsumenten att svara på enkäten i form av 
ett pris eller utlottning, något som Holme och Solvang (1997, s. 173-174) menar kan 
vara viktigt för motivationen. Tisdagen den 17 april valde vi därför att dela ut enkäten 
för hand på universitetet, något som resulterade i 60 svar. Vi valde att gå in i 
Universitetsbiblioteket på förmiddagen där många studenter befann sig vid tidpunkten. 
Det här är en typ av personlig enkätutdelning och är effektiv i avseende att enkäten 
delas ut, svaras på och samlas in på samma gång.  
 
En metod vi valt att inte använda oss av är postenkäter, det vill säga enkäter som postas 
ut till respondenten där denne får svara på den i exempelvis sitt hem innan de skickar 
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tillbaka den ifyllda enkäten (Dahmström, 2011, s. 85). Det är en vanligt förekommande 
metod, men vi anser att den är för tidskrävande, kräver för stora resurser och är svår att 
genomföra då vi saknar fullständig förteckning för målgruppen. 

4.6 Bortfall 
De åtta inledande frågorna är av demografisk karaktär då vi anser dem vara avgörande 
för respondentens målgrupp. De svar som inte matchar med målgruppen på de två första 
frågorna om ålder och kön har vi valt att inte vidare undersöka genom att tacka 
respondenten för sin medverkan. Vi anser även att frågan “Jag använder internet för 
shopping” är avgörande för målgruppen och därför valde vi även att stryka svaren från 
dem som svarade nej på den. Totalt fick vi in 152 svar på enkäten, varav 24 av dessa 
försvann till följd av dessa tre frågor. Det ledde till ett urval på 128 personer. 
 
Ett vanligt problem vid enkätundersökningar är att en eller flera frågor lämnas 
obesvarade, något som benämns som internt bortfall (Ejlertsson, 2014, s. 129). För att 
undvika internt bortfall valde vi att ha samtliga frågor i enkäten som obligatoriska vid 
svar på webbenkäten. På den pappersenkät vi fysiskt delade ut finns dock möjligheten 
för ett internt bortfall. Vår förhoppning var dock som tidigare nämnt att då vi fanns 
tillgängliga där vi delar ut enkäten och kan svara på frågor var risken för internt bortfall 
på grund av svåra formuleringar i frågorna relativt liten. Det var också något vi ändrade 
efter vår pilotstudie. Efter genomgång av resultatet fann vi att vi inte hade något internt 
bortfall i enkäterna. 
 
Om en person inte kan eller vill delta i en studie betyder det externt bortfall från studien 
(Ejlertsson, 2014, s. 26). Då vi delade ut webbenkäter i stora forum på Facebook och 
långt ifrån alla medlemmar svarade räknar vi detta som ett externt bortfall, samtidigt 
som vi anser att det är fullt rimligt att inte varenda medlem svarar. I vår fysiska 
enkätutdelning var det ett få antal personer som tackade nej till att delta vilket ger oss 
ett visst extern bortfall även där, men även detta anser vi vara helt rimligt. 

4.7 Databearbetning och analys 
Efter att ha samlat in vår data från enkäten på webben och via fysiska enkäter 
sammanställde vi sedan dessa tillsammans för att sedan bearbeta dem. De enkäter vi 
valde att samla in fysiskt fick vi manuellt föra in resultaten från och omvandla till 
elektroniska resultat, medan de enkäter insamlade via Google Forms direkt kunde 
extraheras till Microsoft Office Excel, där vi slutligen samlade all data i samma fil. Från 
och med fråga nio i enkäten valde vi att använda oss av en sjugradig likertskala på 
samtliga alternativ, där 1 motsvarade “Instämmer inte alls” och 7 motsvarade 
“Instämmer helt”. Svarsalternativ 4 blir därmed neutral i hur väl respondenten anser att 
alternativet stämmer in på denne. Fråga nummer 42 “Jag ändrar ofta det märke jag 
köper på träningskläder” hade omvända svarsalternativ, det vill säga att svarsalternativ 
1 kodades om till en 7a och svarsalternativ 7 kodades om till en 1a. Denna omkodning 
genomfördes i Excel. Medelvärden för varje mått gjordes även det i Excel innan vi 
sedan förde över datat till SPSS. 
 
I SPSS testade vi sedan den interna reliabiliteten för varje mått genom att ta fram de 
olika faktorernas Cronbachs Alpha. De mått vars Cronbachs Alpha blev för lågt ersattes 
med en enskild fråga från enkäten som fick representera hela faktorn. När detta var 
genomfört tog vi sedan fram den beskrivande statistiken för våra faktorer, närmare 
bestämt medelvärde och standardavvikelse. Sedan genomfördes ett korrelationstest över 
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faktorerna med hjälp av metoden Pearsons Korrelation. Slutligen gjordes en 
regressionsanalys med alla faktorer där vi fokuserade på regressionens p-värde och 
förklaringsgrad samt de olika faktorernas beta-värden och p-värden.  
 
För att redovisa sannolikheten att forskaren har fel när denne drar slutsatser på 
stickprovet används ett p-värde som mått på om resultaten är statistiskt säkerhetsställda 
eller inte (Lantz, 2014, s. 182). Det är vanligt förekommande vid arbete med hypoteser 
att använda en signifikansnivå då den hjälper forskaren i bedömningen om hypoteser 
ska accepteras eller förkastas. Alla test vi genomfört är genomförda med 95 % 
konfidensintervall. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 199) vet man då med 95 % 
säkerhet att populationsmedelvärdet ligger inom +/- 1,96 urvalsfel från 
urvalsgenomsnittet, det vill säga att forskaren accepterar att det finns 5 % chans att 
resultatet är felaktigt.  

4.8 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Denscombe (2016, s. 423) är bakgrunden till forskningsetiken övertygelsen att 
offentligheten ska skyddas från forskare som fullföljer sina forskningsintressen med alla 
tillgängliga medel och gör så på bekostnad av de människor som studeras. Vidare 
fastslår författaren att bedriva forskning etiskt inte är ett val utan istället är själva 
grunden för all god forskning (Denscombe, 2016, s. 423). 
 
För att bedriva etisk forskning så finns det etiska regler forskaren ska ta hänsyn till och 
dessa är utformade för att undvika försummelse och skada samt att uppmuntra etiskt 
förfarande (Saunders et al., 2012, s. 230). De principer man som forskare bör förhålla 
sig till är ens egen integritet och objektivitet, respekt för andra, undvikande av skada, 
integritet för deltagarna i studien samt informerat samtycke, frivilligt deltagande och 
rätten att dra sig ur, konfidentialitet och anonymitet för deltagarna, ansvar för analysen 
av datan och rapporteringen av resultaten, korrekt datahantering samt slutligen 
forskarens egen säkerhet i planeringen och utförandet av forskningsprojektet (Saunders 
et al., 2012, s. 231-232). 
 
Utifrån dessa etiska principer har vi sedan valt att utforma och genomföra vår studie. Vi 
har tagit oss an denna studie genom att först och främst välja att göra en kvantitativ 
studie med en enkätundersökning vilket bör minimera risken för subjektivitet, speciellt 
då frågorna i enkäten kommer från tidigare studier. Vi har även försökt att ha en 
genomgående respektfull inställning till studiens deltagare samt andra som på något vis 
har berörts genom detta forskningsprojekt. När det kommer till att undvika skada så 
menar Saunders et al. (2012, s. 231) att skada för deltagarna kan ske genom ett flertal 
vis, bland annat genom att använda en forskningsmetod på ett inkräktande vis som leder 
till stress hos deltagaren eller genom att kränka garantierna av konfidentialitet och 
anonymitet. Vi anser att vi har undvikit detta genom ett frivilligt deltagande i studien 
och valet att avsluta när som helst, samt genom att upprätthålla våra garantier av 
konfidentialitet och anonymitet. Vidare har vi informerat alla potentiella deltagare om 
vad studien handlar om i en inledande text i början av enkäten som beskriver studiens 
syfte, vad som krävs av deltagaren och även att det är möjligt att när som helst avbryta 
ifyllandet av enkäten. Gällande analysen av datan samt rapporteringen av resultaten så 
menar Saunders et al. (2012, s. 232) att primär data inte får vara påhittad eller ändrad 
samt att resultaten ska rapporteras till fullo, även när de inte uppvisar det forskaren hade 
förväntat sig. Vi anser att vi har tagit hänsyn till detta samt följt dessa principer i denna 
studie. Även korrekt datahantering kan garanteras då vi i denna studie inte har samlat in 
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någon personlig data från någon av respondenterna. Då vi bedömer att vår studie samt 
datainsamling inte kunnat försätta oss själva i någon form av fara eller gjort så vi tagit 
fysisk eller psykisk skada så anser vi även att principen om forskarens egen säkerhet har 
efterföljts.   
 
Dessa ovan nämnda principer är en ganska utförlig genomgång av vilka etiska aspekter 
forskare behöver ta hänsyn till. Bryman (2011, s. 131-132) sammanfattar istället de 
etiska ställningstagandena som gäller vid svensk forskning med fyra grundläggande 
principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenterna ska bli informerade om 
studiens syfte och även det faktum att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 
kan hoppa av (Bryman, 2011, s. 131). Samtyckeskravet innebär sedan att 
respondenterna själva bestämmer ifall de vill delta och att ifall någon är minderårig så 
bör föräldrars godkännande finnas (Bryman, 2011, s. 132). Vidare innebär 
konfidentialitetskravet att eventuella personuppgifter ska hanteras konfidentiellt och på 
ett sätt så att ingen obehörig kommer över det (Bryman, 2011, s. 132). Slutgiltigen 
innebär nyttjandekravet enligt Bryman (2011, s. 132) att den information som samlas in 
om enskilda respondenter enbart får användas för studien och inget annat. Dessa fyra 
principer är även de fyra huvudprinciper som Vetenskapsrådet omnämner när det gäller 
etiskt forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  
 
Vidare har företaget Stronger godkänt vårt omnämnande av dem i både denna uppsats 
samt i enkäten. En färdig version av enkäten skickades även till företaget för 
godkännande innan enkäten lämnades ut till respondenterna.     
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5. Empiri 
I empirikapitlet kommer den insamlade datan från enkäten att redovisas. Först ges en 
överblick över respondenternas demografi, sedan presenteras våra variablers 
Cronbachs Alpha vilket sedan följs av den beskrivande statistiken och efter detta 
presenteras resultaten av regressionsanalysen som har utförts. Kapitlet avslutas sedan 
med en överblick över vilka hypoteser som fick ett signifikant stöd respektive vilka som 
inte fick det och detta visualiseras sedan i en reviderad konceptuell modell. 

5.1 Demografi 
Inledningsvis i enkäten hade vi åtta inledande frågor om respondenternas demografiska 
uppgifter. Vi har valt att ha med dessa för att undersöka intresset och relevansen för 
studien, samt för att se om det går att dra någon koppling till respondenternas 
demografiska bakgrund, men huvudfokuset kommer inte att vara att analysera dessa 
resultat. 
 
Som tidigare nämnt genererade studien 152 svar, men efter att ha sorterat bort svar som 
inte föll inom våra ålderskategorier, kön samt huruvida respondenten använde internet 
för shopping återstod 128 svar. Av dessa 128 svar använder således 100 % internet för 
shopping och samtliga av dessa svarande svarade även att de använder sociala medier. 
Av dessa var 41 % mellan 16 och 23 år och representerar därför generation Z, medan 59 
% var mellan 24 och 32 år gamla och hör därmed till generation Y.  
 

 
Figur 2. Åldersfördelning. 

 
Vidare svarade 99 % att de använder träningskläder medan 87 % menar att de har ett 
intresse för träningskläder. 83 % svarade att de har ett intresse för mode. Vi tog även 
reda på respondentens sysselsättning för att få en bild av vem respondenten är, där vi ser 
att totalt 81 % är studerande, men att också totalt 50 % av respondenterna har ett arbete. 
Endast 3 respondenter svarade “annan sysselsättning” eller “arbetslös”, totalt 2 %. 
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Figur 3. Sysselsättning 

5.2 Cronbachs Alpha 
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 175) är Cronbachs Alpha ett av de vanligaste 
förekommande måtten idag när forskare vill mäta den interna reliabiliteten. Intern 
reliabilitet är nödvändig att fastställa när det kommer till studier med flerindikatorsmått, 
med andra ord studier som involverar mått som består av multipla indikatorer (Bryman 
& Bell, 2017, s. 175). Då vår enkät är utformad med tre till fem frågor per faktor (med 
undantag för faktorn “fyndshopping” som mättes med endast två frågor) så kräver alltså 
detta att den interna reliabiliteten hos de olika faktorerna testas för att säkerställa att 
frågorna är relaterade till samma faktor. Den interna reliabiliteten mäts sedan på en 
skala mellan 0 (ingen reliabilitet alls) och 1 (perfekt intern reliabilitet) (Bryman & Bell, 
2017, s. 175). Enligt Saunders et al. (2012, s. 430) så är ett värde av 0,7 eller högre en 
indikation att de kombinerade frågorna mäter samma mått och detta innebär därmed att 
den interna reliabiliteten hos en faktor kan säkerställas. Bryman och Bell (2017, s. 175) 
menar att ett värde av 0,8 eller högre brukar användas som den accepterade nivån över 
intern reliabilitet men fastställer att även en något lägre nivå kan accepteras av forskare 
och hänvisar till en studie där just 0,7 ansågs vara accepterat.   
 
I denna studie har vi utgått från att ett värde av 0,7 eller högre på Cronbachs Alpha kan 
anses som acceptabelt men ser att de flesta av våra faktorer trots det har ett värde över 
0,8 vilket är positivt. Den viktigaste faktorn för denna studie är vår beroendevariabel 
“Köpintention” som de andra faktorerna sedan har testats mot och den fick ett alpha på 
0,825 vilket innebär att den klarar även den högre gränsen för intern reliabilitet. De 
resterande faktorernas Cronbachs Alpha presenteras i tabellen här nedanför och visar att 
av de tio mått vi har haft i denna studie så kan åtta av dessa anses som acceptabla då de 
har ett värde över 0,7. Två faktorer hamnar under gränsen 0,7 och dessa är 
“Priskänslighet” (0,539) och “Påverkan av influencers” (0,693). Dessa två mått har 
därmed inte en acceptabel intern reliabilitet och därför har måtten inte kunnat användas 
så som de var utformade. Istället representeras dessa två faktorer av endast en fråga 
vardera från enkäten och de två frågor som valdes för dessa faktorer var de frågor vi 
författare ansåg bäst överensstämma med det vi ville undersöka med måtten i fråga. 
Faktorn “priskänslighet” undersöks därmed endast med påståendet “Jag letar noga för 
att hitta det bästa värdet för pengarna” och faktorn “Påverkan av influencers” undersöks 
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enbart med påståendet “Jag baserar ofta mina köpbeslut på träningskläder online på 
uttalanden från influencers jag litar på”.  
 

 Tabell 3. Cronbachs Alpha 
Faktor Cronbachs Alpha 

Köpintention 0,825 

Priskänslighet “en indikator” 

Fyndshopping 0,858 

Självbild 0,726 

Opinion seeking 0,917 

Påverkan av influencers “en indikator” 

User-generated content 0,892 

Elektroniskt word-of-mouth 0,842 

Varumärkeslojalitet 0,800 

Varumärkesinvolvering 0,819 

 

5.3 Beskrivande statistik 
Efter att vi testat den interna reliabiliteten hos våra mått så tog vi fram den beskrivande 
statistiken för våra faktorer. Det första vi gjorde var att ta fram medelvärdet och 
standardavvikelsen för varje faktor och dessa värden visas i tabellen nedanför. I vår 
enkät använde vi oss av en sjugradig likertskala och den faktor som fick det högsta 
medelvärdet var vår beroendevariabel köpintention (5,276) medan faktorn påverkan av 
influencers fick det lägsta medelvärdet (2,383). En faktors standardavvikelse visar 
sedan spridningen kring medelvärdet och där kan vi se att dessa varierar mellan 0,9436 
för Varumärkeslojalitet och 1,724 för fyndshopping.  
 

Tabell 4. Beskrivande statistik 
Faktor Medelvärde Standardavvikelse 

Köpintention 5,276 1,463 

Priskänslighet* 4,648 1,499 

Fyndshopping 5,250 1,724 

Självbild 3,682 1,465 

Opinion seeking 2,799 1,599 

Påverkan av influencers* 2,383 1,665 

User-generated content 3,715 1,323 
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Elektroniskt word-of-mouth 2,523 1,308 

Varumärkeslojalitet 4,1849 0,9436 

Varumärkesinvolvering 3,372 1,382 

*Mått baserat på endast en indikator 
   

Efter att vi tagit fram faktorernas medelvärde respektive standardavvikelse så valde vi 
sedan att undersöka hur faktorerna korrelerade med varandra. Detta gjordes med 
Pearsons Korrelation och resultatet visas i tabellen nedanför. Som tabellen visar så var 
majoriteten av faktorerna statistiskt signifikanta vid antingen en p < 0.01 nivå eller p < 
0.05 nivå. Alla faktorer visade en positiv korrelation till varandra, förutom faktorn 
Priskänslighet tillsammans med faktorn Märkeslojalitet som hade en svag negativ 
korrelation på -0,002. Denna korrelation var dock inte statistiskt signifikant på varken 
en p < 0.01 nivå eller p < 0.05 nivå och därmed kan vi inte säga något om den 
korrelationen.  
 

Tabell 5. Pearsons Korrelation 

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Köpintention (1) 1                           

Priskänslighet (2) 0,055 1                         

Fyndshopping (3) 0,557
** 

0,354
** 

1                    

Självbild (4) 0,168 0,101 0,128 1                  

Opinion seeking 
(5) 

0,087 0,184
* 

0,149 0,171 1                

Påverkan av 
influencers (6) 

0,156 0,121 0,197
* 

0,119 0,352
** 

1             

User-generated 
content (7) 

0,384
** 

0,067 0,255
** 

0,259
** 

0,310
** 

0,444
** 

1          

Elektroniskt word-
of-mouth (8) 

0,283
** 

0,312
** 

0,290
** 

0,123 0,459
** 

0,476
** 

0,392
** 

1       

Varumärkes- 
involvering (9) 

0,338
** 

0,058 0,230
** 

0,473
** 

0,358
** 

0,491
** 

0,603
** 

0,455
** 

1    

Varumärkes- 
lojalitet (10) 

0,310
** 

-
0,002 

0,250
** 

0,330
** 

0,105 0,222
* 

0,212
* 

0,295
** 

0,495
** 

1 

**Korrelation signifikant på en 0.01 nivå (2-tailed) 
*Korrelation signifikant på en 0.05 nivå (2-tailed) 
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5.4 Regressionsanalys 
När den beskrivande statistiken var framtagen gick vi vidare med att genomföra vår 
regressionsanalys där vår beroendevariabel köpintention testades mot våra oberoende 
variabler. Regressionen visade sig signifikant med ett p-värde på 0,00 och där R² var 
42,88% och justerad R² var 38,52%. Därmed kan vi säga att våra oberoende variabler 
kan förklara variansen av köpintentionen till 38,52%. Vidare hade denna studie ett 
signifikans-minimum på p < 0.05 vilket innebär att endast tre av våra nio oberoende 
variabler fick ett statistiskt signifikant stöd i regressionsanalysen. Dessa tre var 
priskänslighet (p = 0,05), fyndshopping (p = 0,00) och user-generated content (p = 
0,015). Faktorn priskänslighet fick ett negativt beta-värde på -0,1526 vilket innebär att 
köpintentionen ökar något om priskänsligheten sjunker. Vidare fick både fyndshopping 
och user-generated content positiva beta-värden vilket innebär att när dessa faktorer 
ökar så ökar även köpintentionen. Det framkom även att fyndshopping var den faktorn 
med det största positiva inflytandet, beta=0,4351, på köpintentionen jämfört med user-
generated contents inflytande på beta=0,250. Faktorn priskänslighets negativa 
inflytande (beta=-0,1526) var det lägsta inflytandet överlag. Nedan i tabell 6 presenteras 
alla faktorer med sina koefficienter respektive p-värden från regressionsanalysen.  
 

Tabell 6. Regressionsanalys - Köpintention och prediktorer 
Koefficienter 

Faktor Ostandardiserad 
koefficienter 

Standardiserade 
koefficienter 

T-
värde 

P-
värde 

VIF 

(Konstant) 1,990 0,618 3,22 0,002   

Priskänslighet* -0,1526 0,0771 -1,98 0,050 1,29 

Fyndshopping 0,4351 0,0671 6,49 0,000 1,29 

Självbild 0,0074 0,0817 0,09 0,928 1,38 

Opinion seeking -0,0788 0,0744 -1,06 0,291 1,37 

Påverkan av 
influencers* 

-0,0997 0,0763 -1,31 0,194 1,56 

User-generated 
content 

0,250 0,101 2,46 0,015 1,74 

Elektroniskt word-
of-mouth 

0,142 0,104 1,36 0,175 1,79 

Varumärkes- 

involvering 

0,077 0,119 0,64 0,521 2,61 

Varumärkes- 

lojalitet 

0,143 0,131 1,09 0,277 1,48 

* Mått baserade på endast en indikator 
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5.5 Reviderad konceptuell modell 
Regressionsanalysen utfördes för att finna om faktorerna priskänslighet, fyndshopping, 
självbild, opinion seeking, påverkan av influencers, user-generated content, elektroniskt 
word-of-mouth, varumärkesinvolvering och varumärkeslojalitet hade statistiskt 
signifikanta effekter på köpintentionen. Resultatet från detta test kunde sedan jämföras 
med den konceptuella modellen och hypoteserna presenterade i slutet av kapitel 3. Som 
tidigare nämnt visade enbart tre av faktorerna ett tillräckligt lågt p-värde och baserat på 
dessa resultat kan vi dra slutsatsen att endast tre av nio hypoteser stöds, något som 
vidare diskuteras längre ner. Resultaten visas i tabell 7. 
 

Tabell 7. Resultaten av hypotestesterna  
H1 Priskänslighet har en negativ påverkan på köpintentionen. Stöd 

H2 Fyndshopping har en positiv påverkan på köpintentioner. Stöd 

H3 Självbild har en positiv påverkan på köpintentioner. Ej stöd 

H4 Opinion seeking har en positiv påverkan på köpintentioner. Ej stöd 

H5 Påverkan av influencers har en positiv påverkan på köpintentioner. Ej stöd 

H6 User-generated content har en positiv påverkan på köpintentioner. Stöd 

H7 Positiv elektronisk word-of-mouth har en positiv påverkan på köpintentioner. Ej stöd 

H8 Varumärkesinvolvering har en positiv påverkan på köpintentioner. Ej stöd 

H9 Varumärkeslojaliet har en positiv påverkan på köpintentioner. Ej stöd 

 
Figur 4 visar den uppdaterade konceptuella modellen med de faktorer som med 
statistisk signifikans kunde säkerställas ha en effekt på köpintentionen av träningskläder 
online. I modellen nedan visar pilarna vilka samband som kunde säkerställas med en 
signifikansnivå på 0.05.  
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Figur 4. Reviderad konceptuell modell 
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6. Analys och diskussion 
I denna del diskuteras och analyseras resultatet av vår studie. Kapitlet börjar med en 
kort diskussion av målgruppen och det som framkom av de demografiska frågorna i 
enkäten som återkopplas till teorin kring generationer Y och Z. Vidare diskuteras sedan 
de monetära faktorerna och det resultat dessa fick i regressionsanalysen. Detta avslutas 
sedan med en diskussion rörande de icke-monetära faktorerna och deras resultat efter 
regressionsanalysen. 

6.1 Generation Y och Z och deras köpintentioner 
Som utgångspunkt för att delta i studien var respondenterna tvungna att uppfylla 
kriterierna att de var mellan 16 och 32 år och därmed kunde räknas till generation Y 
eller Z, att de var kvinnor med avseende på att Strongers målgrupp är kvinnor samt att 
de använder internet för shopping då det är en förutsättning för studien. Därav fick vi ett 
representativt urval på 128 personer. Vi undersökte även respondenternas sysselsättning 
för att försöka få en bild av deras ekonomiska situation. Vår tanke med att fråga om 
sysselsättning istället för faktisk inkomst var att vi ansåg att respondenter kunde vara 
mindre benägna att svara på den mer känsliga frågan. Vår egen uppfattning är att en 
person som enbart studerar och inte arbetar på sidan av studierna lever på en inkomst 
omkring CSNs 10 000 kronor och därmed kan vara mer priskänslig eller benägen att 
göra shoppingfynd. De personer som däremot arbetar eller svarade att de både studerar 
och arbetar anser vi ha större sannolikhet att ha råd att köpa dyrare träningskläder. 
Utfallet på frågan blev att 48 % enbart studerar, att 17 % arbetar och att 33 % både 
studerar och arbetar, det vill säga att hälften av respondenterna har ett arbete och 
därmed antagligen en större inkomst än studenterna.  
 
Det faktum att dock totalt 81 % av respondenterna trots allt studerar, med eller utan 
extrajobb, gör att vi ändå inte tror att den genomsnittliga respondenten har någon hög 
inkomst. Detta är något som kan ha betydelse för hur majoriteten av respondenterna 
förhåller sig till frågorna, främst då de frågor av monetär karaktär. Detta styrks även av 
Wood (2013, s. 2) som menar att generation Z ofta är i början av sin karriär och därmed 
inte generellt sett hunnit få någon högre inkomst. Arbetsmarknaden präglas till stor del 
av generation Y (Stein & Sandburn, 2013, refererad i Giovannini et al. 2015, s. 23), men 
även om de till stor del hunnit få arbeten är de ofta i början av sina karriärer och har 
därmed med största sannolikhet inte hunnit bli några höginkomsttagare ännu, något som 
även stärks av resultaten i denna studie. Vi antar därför att en stor del av vårt urval har 
relativt låga inkomster och att det till en viss grad kan ha haft en påverkan på våra 
resultat. Vi anser att de 2 % som var arbetslösa eller hade annan sysselsättning 
motsvarar en mycket liten andel och att även dessa kan räknas som låginkomsttagare. 
Vidare kunde vi utifrån de demografiska frågorna se att majoriteten av respondenterna 
(99 %) använde träningskläder och att 87 % var intresserade av träningskläder, vilket 
medför att vi anser att de är lämpliga att vidare dra slutsatser ifrån inom denna studie. 
 
Genom enkäten kunde vi se att 100 % av respondenterna använde sociala medier, något 
som starkt stämmer överens med den forskning vi hittat kring generationerna som säger 
att de är i allra högsta grad digitala. Exempelvis menar Priporas et al. (2017, s. 378) att 
generation Z är tekniskt orienterade och ständigt använder sina smartphones och 
shoppar via appar anpassade efter deras egna behov. Enligt E-barometern (2017, s. 3) 
kommer även konsumenter spendera mer tid i mobilen och få en bättre överblick på 
nätet, något som stämmer väl med våra enkätsvar att samtliga respondenter använder 
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sociala medier och att endast ett fåtal av dessa inte använder internet för shopping. Detta 
innebär att den här typen av konsument enkelt nås via marknadsföring på sociala medier 
och ställer därmed krav på återförsäljarna att anpassa sig efter dessa unga generationer i 
sin e-handel och externa kommunikation, något även Dagens Analys (2016) menar är av 
stor vikt. Vidare menar Priporas et al. (2017, s. 374) att generation Z är mer fokuserade 
på innovationer än tidigare generationer och beter sig annorlunda vilket gör dem till en 
stor utmaning för detaljhandeln när det kommer till att utforma sin marknadsföring. 
Viswanathan (2013, s. 488) menar även att generation Y skiljer sig från tidigare 
generationer då delar av de beslut som enligt tidigare forskning borde vara 
analysbaserade istället har ersatts av beslut tagna utifrån åsikter hos vänner, familj och 
digitala plattformar. Vi tror därmed att om man har en förståelse för att dessa 
konsumenter läser sina nyheter på sociala medier och att det är bättre att kommunicera 
med känslor och bilder än med ord (Dagens Analys, 2017), så är man på rätt väg för att 
ha en vinnande marknadsföringsstrategi gentemot generation Y och Z. Genom den 
forskning vi tagit del av har vi förstått att generation Z vuxit upp ännu mer i den digitala 
världen än generation Y, något vi enkelt förstår genom att barnen idag exempelvis 
använder iPads till skillnad mot de leksaker vi använde som barn på 90-talet. Denna 
utveckling gör att vi tror att den här typen av marknadsföring och digitala värld kommer 
att fortsätta utvecklas och spela en allt större roll om ett par år än vad den gör idag och 
därför är den här typen av forskning om marknadsföring på sociala medier i allra högsta 
grad relevant i dagens samhälle.  
 
Vidare hade det även varit intressant att utföra en kvalitativ studie i ämnet för att kunna 
få mer djupgående tankar om dessa bakomliggande faktorer. Vi upplevde till viss del att 
våra enkätfrågor enbart speglade en del av vad vi egentligen ville undersöka och att vi 
till viss mån blev begränsade i studien då vi var tvungna att använda tidigare testade 
frågor inom faktorerna. Genom en kvalitativ undersökning hade vi kunnat samla mer 
ingående och djup information om varje enskild faktor, något vi tror kan ha påverkat 
studiens utgång och att vi därigenom kunde ha fått en bredare förståelse för vilka 
faktorer som påverkar köpintentionerna och framförallt hur denna påverkan ser ut.  

6.2 Monetära faktorer 
I vår regressionsanalys var det endast tre faktorer som fick en signifikant påverkan på 
köpintentionen. Två av dessa faktorer var de monetära faktorerna priskänslighet och 
fyndshopping. Resultatet att de båda, samt enda, monetära faktorerna i studien fick ett 
signifikant stöd är inte särskilt förvånande då Kotler och Armstrong (2010, s. 314) 
menar att pris historiskt sett har varit den avgörande faktorn när det kommer till 
konsumenters köpbeteende. Det var därför inte förvånande att faktorn priskänslighet 
fick en påverkan på köpintention hos våra respondenter då tidigare forskning hävdat att 
det finns en beslutstagarstil hos konsumenter som kretsar just kring prismedvetenhet 
och att få det bästa värdet för sina pengar (Sproles & Kendall, 1986, s. 273). Vidare var 
även resultatet för faktorn fyndshopping väntat om man ser till tidigare forskning som 
menar att det idag är allmänt erkänt att fyndshopping är ett fenomen som förekommer 
inom alla inkomstgrupper (Martinez & Kim, 2012, s. 348). Att hypoteserna om dessa 
två faktorers påverkan på konsumenters köpintention fick ett signifikant stöd hade 
därmed inte varit förvånande oberoende av vilken målgrupp studien hade riktat in sig på 
då det finns stöd för att låga priser och nedsatta priser har en påverkan på köpintention 
rent generellt. Det faktum att dessa två hypoteser fick ett stöd just för denna studies 
målgrupp kan anses som ännu mera väntat då Solomon et al. (2013, s. 87) hävdar att en 
yngre målgrupp är extra lockad av säsongsreor. Även Kotler och Armstrongs (2010, s. 
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502) påstående att dagens konsumenter blir allt mer fynd-orienterade kan även 
resultaten från denna studie styrka. Det faktum att generationerna är priskänsliga och 
gärna gör shoppingfynd vill vi dock inte koppla ihop med att de drar sig mot 
lågprisprodukter då det inte är samma sak som att fynda. Våra resultat kring dessa 
monetära faktorer stämmer också överens med den markanta försäljningsökning 
Stronger själva sett under de dagar de använt priskampanjer, där försäljningen kunnat 
öka med mellan 300 och 500 % dessa dagar (J. Almqvist, personlig kommunikation, 15 
februari, 2018). 
 
Om man vidare jämför resultatet av vilka faktorer som fick signifikant stöd och ser att 
alla monetära faktorer fick det (två av två möjliga) jämfört med de icke-monetära 
faktorerna där endast en faktor (en av sju möjliga) fick ett signifikant stöd så ser det ut 
som att monetära faktorer fortfarande har störst inverkan på köpintentionen. Detta 
resultat kan ses i linje med påståendet av Kotler och Armstrong (2010, s. 314) som 
menade att trots att det de senaste decennierna varit icke-monetära faktorer som fått en 
ökad påverkan på köpintentioner så är det fortfarande monetära faktorer som pris som 
har den största påverkan på konsumenterna köpintentioner.  Vårt resultat kan dock ha 
uppstått på grund av andra påverkande faktorer också. Till exempel så skulle påverkan 
av icke-monetära faktorer möjligtvis kunna vara svårare för konsumenter att uppskatta 
hos sig själva ifall de i själva verket inte är medvetna om dessa faktorers påverkan på 
dem i samma utsträckning som de är medvetna om exempelvis prisets påverkan. En 
annan anledning hade även kunnat vara att konsumenterna denna studie fokuserade på 
var en målgrupp som är relativt ung (16-32 år) samt där hela 81 % är studenter. Även 
om 33 % av respondenterna hade ett jobb vid sidan av studierna så är det enligt oss i 
enlighet med ovanstående diskussion rimligt att anta att det här är en målgrupp med 
lägre inkomster och därmed mindre ekonomiska resurser. Det är möjligt att ifall denna 
studie gjordes på samma åldersgrupp kvinnor men enbart icke-studerande så hade 
resultatet sett annorlunda ut då fler respondenter antagligen hade haft heltidsjobb eller 
motsvarande och därmed en högre inkomst och då även varit mindre begränsade av 
monetära aspekter. 

6.3 Icke-monetära faktorer 
Den tredje faktorn som gav ett signifikant resultat i regressionsanalysen var user-
generated content, det vill säga att allmänheten själva skapar media-innehåll åt företag 
för produkter de tycker om. Detta fenomen har blivit stort på sociala medier i form av 
att användarna själva taggar varumärket i bilder där de har på sig dess kläder på sina 
bloggar och Instagramkanaler, samtidigt som vi ser en växande rubrik på flertalet mode-
hemsidor med “Insta shop”, där konsumenternas egna bilder används som inspiration 
för företagets kunder. Vi ville undersöka fenomenet där vanliga konsumenter visar upp 
kläder och se hur detta påverkar andra konsumenter. I och med det signifikanta 
resultatet för denna faktor anser vi att vi kan påvisa att konsument-genererat innehåll 
har en påverkan på köpintentionen för träningskläder online. Detta överensstämmer med 
Kim och Johnson (2016, s. 107) som fann i sin studie att den här typen av innehåll som 
erbjuder nya mötesplatser på sociala medier både kan öka varumärkets försäljning och 
skapa samt bibehålla relationen mellan varumärke och kund. Morra et al. (2018, s. 34) 
menar att den här typen av user-generated content agerar som den primära källan av 
information konsumenten använder i sin beslutsprocess, något vi anser vara i linje med 
våra resultat på träningskläder online. Morra et al. (2018, s. 33) har också funnit i sin 
forskning att user-generated content har en central roll i skapandet av ett företags 
övergripande varumärkeskapital och kunde, i enlighet med sin studie, fastslå att det 
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även stärker konsumentens köpintention. Vår studie bidrar här med att köpintentionen 
stärks även på träningskläder på onlinemarknaden, till skillnad från Morra et al. (2018) 
som undersökte modemärken i lyxkategorin. 
 
Consumer-generated content är ett relativt nytt forskningsområde och därför har vi inte 
hittat så mycket tidigare studier kring det. I linje med våra signifikanta resultat för 
denna faktor och de tidigare studier som gjorts anser vi dock att detta är ett intressant 
forskningsområde och att det hade varit intressant med fler studier av ämnet. Utifrån 
den del av populationen vi undersökt kan vi påvisa att consumer-generated content ökar 
den unga kvinnans köpintentioner på träningskläder på onlinemarknaden. 
 
Vi hade även ett flertal faktorer vi inte kunde påvisa signifikanta resultat för kopplat till 
köpintentionen. Den faktor som hade högst p-värde och därmed lägst sannolikhet att ha 
en påverkan på köpintentionen var självbild. Giovannini et al. (2015, s. 34) menar att 
man genom att värdera generation Y-konsumenternas behov av självkänsla kan hjälpa 
marknadsförare att bättre träffa denna konsumentgrupp i sin marknadsföring, samtidigt 
som Halvorsen et al. (2013, s. 212) samt Wolny och Mueller (2013, s. 563) menar att 
hur vi väljer att klä oss är en stark symbol för vem vi är som person och ett sätt att 
kommunicera denna identitet till omvärlden. Trots det fann vi inga signifikanta resultat 
för denna faktor och kan därmed inte påvisa att ens självbild påverkar köpintentionen 
för träningskläder i e-handeln. 
 
Vi fick heller inga signifikanta resultat för faktorerna opinion seeker och påverkan av 
influencers, trots att det finns mycket forskning som visar på att en del personer har 
större inflytande på beslut an majoriteten av andra personer (Zhao et al., 2018, s. 131) 
samtidigt som tidigare forskning även påvisat att statusmotivation har en korrelation 
med opinion leadership (Rose & Kim, 2011, s. 208). Flertal studier har även påvisat att 
konsumenter påverkats av modebloggare i sina köpbeslut (Halvorsen et al., 2013, s. 
218) och att bloggläsare använde modebloggar som sin huvudsakliga inspirationskälla 
för mode (Halvorsen et al., 2013, s. 223). Sett till den forskningen menar vi, trots att vi 
inte kan påvisa det genom resultaten i den här studien, att användandet av influencers 
ändå kan vara en faktor som påverkar köpintentionerna. En anledning till resultatet i vår 
studie kan vara att vi använde oss av en metod med självskattning, där man själv får 
uppskatta vad som påverkar ens egna köpintentioner. Möjligheten att man ändå 
påverkas i sina köpbeslut av influencers kvarstår därför, då det kan vara en faktor som 
sker undermedvetet. 
 
En faktor som är snarlik med påverkan av influencers är elektroniskt word-of-mouth, en 
marknadsföringsstrategi som enligt Wiedmann et al. (2010, s. 143) är den mest 
kostnadseffektiva formen av marknadsföring och som innefattar elektroniskt framförda 
åsikter om produkten av potentiella, nuvarande eller tidigare kunder (Kim & Johnson, 
2016, s. 98). Vi har själva märkt att vi påverkas i våra köpbeslut av våra vänners åsikter 
om produkter och ville därför undersöka om den här typen av word-of-mouth på 
internet även hade samma effekt. Dock visade inte resultaten från denna studie någon 
signifikans för den här faktorn, något som skulle kunna grundas i att word-of-mouth 
som sker över internet inte är lika personlig och omedelbar som word-of-mouth som 
sker omedelbart (Jones et al., 2009, s. 260-261). Forskningen visar dock att de 
elektroniska åsikterna som delas anses ha ett större inflytande då den delas snabbt och 
enkelt når ut till de publiker som delar liknande intressen för produkter eller märken 
(Kim & Johnson, 2016, s. 99). Vi kan alltså inte med stöd av vår studie säga att 
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elektroniskt word-of-mouth har en påverkan på köpintentionerna på träningskläder 
online, men samtidigt finns mycket forskning som påvisar att det här är en effektiv form 
av marknadsföring. Denna skillnad av resultat kan ses som incitament för vidare studier 
av ämnet. 
 
En av våra grundläggande hypoteser var att starka varumärken har en stor påverkan på 
köpintentionen och då vi hittade mycket forskning på involvering såväl som lojalitet 
mot varumärken valde vi att undersöka båda dessa faktorers påverkan. Sproles och 
Kendall (1986, s. 276) menar att den vanliga konsumenten har en uppsättning av 
favoritmärken de köper om och om igen, det vill säga att de är lojala mot sina 
favoritmärken. Samtidigt menar Giovannini et al. (2015, s. 34) att man för att effektivt 
attrahera generation Y-konsumenter bör utveckla strategier inom varumärket som ökar 
kännedomen genom att fokusera på egenskaper hos produkten som får dem att känna 
sig trygga i sina köpbeslut. Trots det fann vi ingen signifikans i faktorn 
varumärkeslojalitet, något som skulle kunna förklaras av Schlossberg (2016, refererad i 
Priporas et al. 2017, s. 376), som menar att generation Z har låg lojalitet mot 
varumärken och återförsäljare. Tidigare studier har främst fokuserat på generation Y 
och Z för sig och vi har utgått från deras slutsatser för att se om vi hittar något samband 
för dem som en och samma målgrupp. När vi undersökt dessa tillsammans har vi inte 
funnit någon signifikans för våra hypoteser.  
 
Då vi noterat hur varumärken allt mer interagerar med sina konsumenter på sociala 
medier ville vi även undersöka faktorn varumärkesinvolvering. Vi utgick från att ett 
starkt varumärke har stark involvering hos sina kunder då vi ser allt fler modemärken 
interagera med sina följare på sociala medier. Faktorn fick dock ingen signifikans för att 
ha en påverkan på köpintentionen och därför kan vi inte säkerhetsställa att den påverkar 
våra köp. Vi kan dock inte utesluta att det är en fördelaktig strategi långsiktigt att ha 
involverade kunder då involverade kunder med ett emotionellt engagemang för märket 
är viktigt för att främja word-of-mouth (Cheung, Lee, & Rabjohn, 2008, refererad i 
Wolny & Mueller, 2013, s. 566). Kim & Ko (2012, s. 1480) menar vidare att många 
varumärken skapar sina egna konton på sociala medier och interagerar med 
konsumenterna och på så vis jobbar tillsammans med konsumenterna för att skapa 
varumärket, något vi ändå tror har en påverkan för varumärket långsiktigt och därför 
ändå är en vinnande strategi, även om vi inte kan påvisa att det har en direkt effekt på 
köpintentionen. Vi tror också att känslan i varumärket kan ha en betydande effekt på 
köpintentionen och att det kan bidra till ett starkt varumärke, men det är inte något vi 
kunnat undersöka genom vår studie.  
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7. Slutsats 
Detta kapitel presenterar de viktigaste resultaten av studien och de slutsatser vi kan dra 
från dessa. Vidare återkopplas det till studiens syfte och huruvida det har uppfyllts. Vi 
diskuterar även hur denna studie bidrar till befintlig teori inom ämnet och det 
presenteras även praktiska rekommendationer till företaget Stronger. Slutligen 
diskuteras studiens begränsningar tillsammans med förslag för framtida forskning.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka frågan “Vilka av faktorerna priskänslighet, 
fyndshopping, självbild, opinion seeking, påverkan av influencers, user-generated 
content, elektroniskt word-of-mouth, varumärkeslojalitet och varumärkesinvolvering 
har en påverkan på köpintentionen av träningskläder inom e-handeln för kvinnor i 
generation Y och Z?”. Vi har försökt att uppfylla detta syfte genom att, med hjälp av en 
självskattningsenkät, kvantitativt undersöka olika faktorer som bedömts relevanta 
utifrån tidigare forskning samt problembakgrund för att se vilka av dessa som har en 
påverkan på vår målgrupp. Resultatet vi fick av vår undersökning och våra statistiska 
tester var att tre faktorer; fyndshopping, priskänslighet och user-generated content fick 
ett signifikant stöd att de hade en påverkan på köpintentionen. Därmed anser vi att vi 
har uppfyllt syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar köpintentionen av 
träningskläder online hos kvinnor i generationerna Y och Z.  
 
Denna studie kom fram till att, av nio testade hypoteser rörande varsin faktor, så fick tre 
av dessa signifikant stöd. Vi kan därmed dra slutsatsen att fyndshopping, priskänslighet 
och user-generated content har en påverkan på köpintentionen hos unga kvinnor i 
generation Y och Z som köper träningskläder i e-handeln. 

7.1 Teoretiskt bidragande 
Denna studie bidrar till befintliga teorier kring köpbeteende genom att specifikt 
undersöka påverkande faktorer i en onlinemiljö där förutsättningarna skiljer sig mot 
fysiska butiker. Vidare tar denna studie hänsyn till de senaste årens utveckling inom 
onlinehandeln samt samhället i stort och undersöker hur relativt nya fenomen så som 
user-generated content och influencers påverkar konsumenters köpintentioner. Det 
största bidraget till teoriområdet rörande köpbeteende är dock det faktum att denna 
studie inte enbart fokuserar på en eller två påverkande faktorer och jämför dessa utan 
istället har ett holistiskt perspektiv och jämför flera olika faktorer samt gör en 
jämförelse mellan monetära samt icke-monetära faktorer. Det sistnämnda anser 
författarna av denna studie vara av extra värde då de tidigare vetenskapliga studier vi 
har hittat valt att fokusera på enbart monetära eller icke-monetära faktorer och inte 
undersökt dessa tillsammans, något som därmed inte kan ge en heltäckande bild över 
hur konsumenters köpintention faktiskt påverkas och vad som väger tyngst av dessa två 
olika typer av påverkande faktorer. Vidare bidrar denna studie med kunskap om de 
yngre generationerna Y och Z. Detta då studien bland annat kompletterar tidigare 
forskning kring generation Zs köpbeteende i fysiska butiker (Priporas et al., 2015) med 
kunskap om hur beteendet ser ut online. Även kring generation Y har ny kunskap 
genererats rörande deras köpintentioner vid träningskläder och påverkande 
marknadsföringsstrategier online jämfört med tidigare forskning som undersökt hur 
dessa intentioner sett ut gentemot en lyx-marknad (Giovannini et al., 2015). 
 
Genom våra inledande demografiska faktorer kunde vi se att samtliga av respondenterna 
använder sociala medier och därmed kan vi fastställa att en bra strategi för företag 
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verksamma inom klädbranschen för att nå generation Y och Z i sin marknadsföring är 
att använda sig av dessa kanaler. Vi kunde se att monetära faktorer hade större påverkan 
på köpintentionen på träningskläder än icke-monetära faktorer, något som kan förklaras 
av att stor del av respondenterna angav att de studerar och att vi därmed antar att de har 
en relativt låg inkomst. Faktorn fyndshopping fick störst signifikans och därmed kan vi 
säkerhetsställa att känslan av att göra ett prisrelaterat fynd har en påverkan på 
köpintentionen på träningskläder, men det är inget som ska misstas med att 
generationerna vill köpa lågprisprodukter. Vi kunde även se att dessa unga kvinnliga 
konsumenters köpintention minskade ifall de var priskänsliga, vilket stämmer överens 
med Kotler och Armstrong (2010, s. 314) som menar att pris historiskt sett har varit den 
avgörande faktorn när det kommer till konsumenters köpbeteende. Det visar även att 
konsumenterna är måna om att få ut det bästa värdet av sina pengar, i enlighet med 
Sproles och Kendalls (1986, s. 273) resonemang. Slutligen kan vi även påvisa genom 
den här studien att user-generated content har en påverkan på köpintentionen på 
träningskläder, något som överensstämmer med den tidigare forskningen från Kim och 
Johnson (2016, s. 107) som menar att den typen av innehåll kan öka varumärkets 
försäljning och bibehålla relationen mellan varumärke och kund. 

7.2 Praktiska rekommendationer 
Enligt resultatet från vår studie så har den monetära faktorn fyndshopping störst 
påverkan på konsumenters köpintention inom vår målgrupp. Resultatet denna faktor 
fick är även i linje med tidigare forskning och vi kan därmed hävda att den har en 
betydande påverkan på konsumenters köpintention. Med detta sagt menar vi att det som 
spelar den mest avgörande rollen för huruvida en konsument i den här målgruppen 
väljer att köpa en viss produkt eller inte, om man bortser från produktens egna attribut, 
är i vilken grad konsumenten ser köpet som ett fynd eller inte. Med fynd menas i detta 
sammanhang att produkten i fråga presenteras på ett sådant vis att konsumenten väljer 
att köpa produkten just nu för att priset är mer fördelaktigt än vanligtvis. Ett exempel på 
detta är en kampanj där priset av någon anledning är nedsatt under en viss tidsperiod. 
Med stöd av resultaten från den här studien är därmed vår rekommendation till 
Stronger, samt företag som är verksamma i samma bransch och med samma målgrupp, 
att fortsätta jobba med priskampanjer. Hur ofta dessa priskampanjer bör ske för att 
konsumenten ska uppfatta varan som ett fynd har vi däremot inte undersökt vidare, men 
vi tror att det kan skada känslan av fyndet att ha priskampanjer allt för ofta. 
 
Trots att denna studie inte fann något signifikant stöd för att faktorerna påverkan av 
influencers, elektronisk word-of-mouth och opinion seeking hade en påverkan på 
köpintentionen så fann den här studien att 100 % av respondenterna i målgruppen 
använde sig av sociala medier. Sociala medier är den plattform där dessa tre nämnda 
faktorer är mest förekommande och med detta i åtanke så rekommenderar vi, trots 
bristen av signifikant stöd för dessa faktorer, att fortsätta med den digitala 
marknadsföringen på sociala medier samt vidare utforska användandet av influencers i 
dessa medier. Detta för att denna studie visar på att målgruppen har en väldigt hög 
närvaro på sociala medier och därmed anser vi att detta är en passande plattform att nå 
ut till potentiella kunder. Med resultatet av hur närvarande målgruppen är på sociala 
medier rekommenderar vi vidare att Stronger och företag med samma målgrupp 
fortsätter med användandet av sin Insta Shop på sin hemsida. 
 
Vidare fann denna studie ett signifikant stöd för att user-generated content hade en 
påverkan på köpintentionen. Detta resultat anser vi är ett stöd för Stronger och andra 
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företag med samma målgrupp att fortsätta med att uppmuntra kunder som beställer 
träningskläder av dem att hashtagga bilder på sig själva iklädda träningskläderna under 
en gemensam hashtag. I skrivandets stund kan vi enbart finna hashtagen Strongers på 
företagets Instagram, förslagsvis kan denna hashtag även kommuniceras ut någonstans 
på hemsidan också för att öka medvetenheten om att den finns.   

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
De resultat denna studie har kommit fram till anser vi författare inte har alltför märkbara 
samhälleliga eller etiska implikationer i sig. Däremot kan vissa aspekter lyftas för 
diskussion rörande våra rekommendationer till företaget i fråga samt andra företag med 
liknande förutsättningar. Exempelvis finns det vissa aspekter att vara medveten om 
rörande user-generated content. En potentiell risk med uppmuntran och användandet av 
user-generated content är till exempel att de bilder som publiceras på Instagram under 
företagets hashtag inte kan granskas av företaget innan publikation samt att företaget 
inte har någon kontroll även i efterhand över vilken typ av bilder privatpersoner lägger 
upp under denna hashtagen. Detta medför en risk att vissa av bilderna som publiceras 
under företagets hashtag, och därmed blir associerade med företaget, inte alltid kommer 
att överensstämma med företagets värderingar. Exempelvis hade det varit möjligt för 
privatpersoner att publicera innehåll under företagets hashtag som på olika vis kunnat 
ses som stötande. Trots att publicering av privatpersoner under ett företags hashtag 
självklart skiljer sig från det företaget publicerar på sina egna kanaler och inte heller är 
något företaget står för så är det ändå möjligt att det hade kunnat reflektera negativt på 
företaget.   
 
Det kan även diskuteras om huruvida uppmuntran till privatpersoner att publicera och 
sprida bilder på sig själva kan ses som ett inkräktande på privatpersoners integritet, 
speciellt ifall dessa är i en yngre ålder och kanske inte helt medvetna om den spridning 
dessa bilder kan få. Vidare kan man diskutera ifall företag sedan har rätt att vidare 
sprida dessa bilder genom sina egna kanaler. Om detta är något företag är intresserad av 
ska de alltid vara noga med att få ett godkännande av personen som har tagit bilden 
samt personen som är med på bilden, ifall dessa inte skulle vara samma. En 
rekommendation är även att se till att detta godkännande fås skriftligt. Vidare kan en 
åldergräns för vilka personers bilder som sprids vidare vara positivt att arbeta utifrån. 
Även en djup granskning av lagstiftning gällande området rekommenderas att se över 
innan användandet av den här typen av marknadsföring.  
 
Vi är medvetna om att vi undersökt minderåriga personer i vår studie då vi även 
undersöker 16- och 17-åringar. Då dessa personer egentligen inte får avgå avtal så kan 
det upplevas oetiskt med marknadsföring som är riktade mot dem. Det kan även vara 
oetiskt i viss mån för dem att svara på enkäten. Dock anser vi att frågorna i enkäten är 
av så pass icke-inkräktande karaktär att det inte är till skada för dem att svara på den. 

7.4 Begränsningar och rekommendationer för framtida forskning 
Syftet med denna studie var som tidigare nämnt att undersöka “vilka av faktorerna 
priskänslighet, fyndshopping, självbild, opinion seeking, påverkan av influencers, user-
generated content, elektroniskt word-of-mouth, varumärkeslojalitet och 
varumärkesinvolvering som har en påverkan på köpintentionen av träningskläder inom 
e-handeln för kvinnor i generation Y och Z?”. Detta gjordes genom en kvantitativ 
enkätstudie med slutna frågor för att underlätta för en generalisering av resultaten så att 
slutsatser om målpopulationen som helhet kunde dras. Nackdelen med detta 
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angreppssätt är dock att någon djupare kunskap om dessa faktorers påverkan uteblir. Ett 
förslag på framtida forskning hade därför varit att fokusera på en kvalitativ studie av 
ämnet för att få djupare kunskap om de olika faktorernas påverkan, speciellt de faktorer 
som i den här studien inte fick ett signifikant stöd men som enligt tidigare forskning har 
en påverkan.  
Vidare hade det varit av intresse för framtida forskning att utföra en liknande studie av 
generationerna Y och Zs köpintentioner i internethandeln men denna gång jämföra 
dessa generationer med varandra för att se om det är någon skillnad mellan vilka 
faktorer som påverkar dem, något som inte utfördes i vår studie. Detta hade varit av 
extra relevans just eftersom den digitala utvecklingen går så fort framåt och generation 
Z, till skillnad från generation Y, har växt upp i en värld där digitaliseringen är mycket 
mer utbredd och ständigt närvarande. Fenomen som influencers, user-generated content 
och elektronisk word-of-mouth är mer självklara delar av deras värld och det hade 
därför varit intressant att i framtida forskning se ifall detta har en betydelse för hur 
påverkade denna generation blir av dessa aspekter jämfört med generation Y som, trots 
att de tagit till sig av fenomenen, inte växt upp med sociala medier på samma sätt. 
 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i vår studie är att hela 81 % av respondenterna var 
studenter. Intressant för framtida forskning hade därför varit att utföra denna studie med 
en målgrupp som fortfarande hör till generationerna Y och Z men där man fokuserar på 
respondenter som arbetar som sysselsättning istället för studenter. Ett annat alternativ 
för framtida forskning hade varit att man utför en mer omfattande studie som har en 
jämn fördelning av studenter och respondenter som arbetar som heltidssysselsättning 
och sedan jämför ifall dessa två grupper påverkas olika av faktorerna denna studie har 
undersökt. Anledningen till att detta hade varit intressant att undersöka är att dessa två 
grupper mest troligt har olika ekonomiska resurser och att den grupp med mindre 
resurser, studenterna, möjligtvis blir mer påverkade av de monetära faktorerna är 
gruppen med mer resurser, de som arbetar. 
 
Ett faromoment med just fyndshopping är att vi inte vet om det är känslan av att göra ett 
fynd som har skapat köpintentionen eller om köpintentionen gentemot varan redan 
fanns innan konsumenten såg att denne var nedsatt, vilket i sådana fall skulle innebära 
att företaget förlorar pengar på att sänka priset på produkten under kampanjperioder. Ett 
förslag för framtida forskning är därför att, genom en kvalitativ metod, undersöka 
närmare när exakt denna köpintention uppstår. Vidare hade det även varit intressant att 
undersöka frekvensen av hur ofta ett företag bör ha priskampanjer för att kunden ska 
uppfatta varan som ett fynd och att undersöka vart gränsen går för att använda för 
mycket priskampanjer och huruvida det kan ha en negativ påverkan på varumärket. 
 
Vi utgår från att faktorn varumärkesinvolvering kan bidra till att skapa en bra känsla i 
varumärket, vilket i sin tur kan påverka köpintentionen. I vår granskning av tidigare 
studier fann vi dock ingen forskning som fokuserade specifikt på just ett varumärkes 
känsla, men det är ett ämne som hade varit intressant att undersöka vidare i framtida 
forskning för att kunna se om det finns ett samband mellan de varumärkesbyggande 
aktiviteter företagen jobbar med på sociala medier och en positiv effekt på målgruppens 
köpintention. 
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel presenteras och diskuteras sanningskriterierna för studien, detta görs i 
sin tur för att underlätta kritiskt granskande för läsaren. Först diskuteras studiens 
validitet och detta följs sedan av en diskussion rörande studiens reliabilitet och 
slutligen studiens replikerbarhet.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 49) så är de viktigaste kriterierna att utgå ifrån när man 
bedömer samhällsvetenskaplig forskning reliabilitet, validitet och replikation. Med detta 
som stöd har vi därför valt att redogöra närmare för denna studies reliabilitet, validitet 
samt replikation för att därmed underlätta denna bedömning för läsaren.  

8.1 Validitet 
Ett av de viktigaste forskningskriterierna att ta hänsyn till enligt Bryman (2011, s. 50) är 
validiteten. Validitet innebär att de mått studien i fråga använder sig av för att mäta ett 
specifikt begrepp verkligen mäter begreppet och inte något annat (Bryman, 2011, s. 
163). Vidare kan detta styrkas av Johansson Lindfors (1993, s. 108) som menar att 
begreppsvaliditet är en typ av validitet som handlar om att studien verkligen mäter den 
variabel eller egenskap som är avsedd att mätas med hänsyn till studiens 
problemformulering. 
 
Vi författare har valt att i vår studie använda oss av mått av variabler som vi har kunnat 
återfinna i tidigare forskning som ämnat mäta samma variabel. Dock har denna studie 
haft svårt när det kommit till vissa variabler att finna ett mått som mäter exakt den 
aspekt av variabeln som vi ämnade mäta utifrån vår problemformulering och teori. 
Vissa aspekter av faktorerna vi ville mäta upplevde vi en brist av i tidigare forskning 
vilket var försvårande för oss i valet av indikatorer av måtten. Detta har i sin tur därmed 
haft en något negativ effekt på studiens validitet, något vi författare är medvetna om och 
något som läsaren även bör ha i åtanke.  

8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett annat viktigt kriterium i bedömningen av forskningen och är enligt 
Johansson Lindfors (1993, s. 110) mer lätthanterlig än vad begreppsvaliditeten kan vara. 
Enligt Bryman (2011, s. 49) så mäter reliabilitet studiens tillförlitlighet och innebär att 
ifall reliabiliteten är god så kommer resultatet av studien i fråga bli detsamma även när 
undersökning görs på nytt. Ifall detta är fallet så innebär det att det första resultatet 
troligtvis inte påverkats av någon slumpmässig förutsättning (Bryman, 2011, s. 49). 
Framförallt i kvantitativa undersökningar är reliabilitet ett aktuellt koncept att 
undersöka då det är av vikt för en kvantitativ forskare att veta ifall ett mått är stabilt 
eller inte (Bryman, 2011, s. 49). Vi anser att det finns en risk att reliabiliteten i denna 
studie inte är helt önskvärd då vårt urval var ett bekvämlighetsurval istället för ett 
slumpmässigt vilket troligtvis hade varit en bättre representation av hela 
målpopulationen.  
 
Respondenterna i denna studie var övervägande studenter vilket antagligen inte ger en 
helt korrekt bild av målgruppen då en stor del av målgruppen antagligen även arbetar 
som huvudsysselsättning. Detta kan leda till att en annan studie där färre respondenter 
är studenter gör att studiens resultat blir något annorlunda. Även det faktum att studien 
hade en överrepresentation av respondenter från Umeå kan leda till att samma studie 
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utförd i en annan del av landet, alternativt en studie med mer jämn fördelning av 
respondenter från alla delar av landet, hade gett ett annat resultat. Dock är det värt att ha 
i åtanke att många individer inom målpopulationen trots allt studerar som 
huvudsysselsättning med tanke på ålderskategorin. Även det faktum att det var en 
överrepresentation av respondenter boende i Umeå är inte nödvändigtvis något som 
påverkar resultaten av studien då många av dessa är studenter inflyttande från andra 
delar av landet samt att det inte nödvändigtvis finns några större skillnader i hur 
individernas köpintention påverkas i internethandeln beroende på vart i Sverige man 
bor. 

8.3 Replikerbarhet 
Det tredje kriteriet som till viss del även liknar reliabiliteten är replikation, även kallat 
replikerbarhet (Bryman, 2011, s. 49). Detta begrepp handlar om möjligheten för en 
annan forskare att själv upprepa en undersökning, exempelvis ifall den känner att 
resultatet kanske inte stämmer överens med vad annan forskning inom ämnet fått som 
resultat (Bryman, 2011, s. 49). Vi författare anser att replikerbarheten för denna studie 
är hög då vi själva anser att vi i detalj har beskrivit genomförandet av undersökningen 
samt de statistiska tester vi har utfört på vår insamlade data. Indikatorerna för varje mått 
vi har använt finns angivet i studien tillsammans med källan indikatorerna är tagna 
ifrån. Vidare innehåller appendix den utdelade enkäten i sin helhet där även 
benämningen på de olika graderna på den använda likertskalan finns angivna.   
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Bilaga 1, Enkätfrågor. 
 
Faktorer som påverkar köpintentioner av träningskläder online 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet och skriver nu vår D-uppsats inom marknadsföring. Syftet med studien är 
att undersöka vilka faktorer som har en påverkan på köpintentioner när den kvinnliga 
konsumenten i Generation Y och Z köper träningskläder online. Vi gör studien i 
samarbete med företaget Stronger, som säljer träningskläder för kvinnor på internet. Då 
vi vill undersöka utifrån konsumentens perspektiv är just din åsikt viktig för oss. Dina 
svar kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer att vara anonyma. Din 
medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst under undersökningen välja att 
avbryta. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara. 
  
Med vänliga hälsningar, Elin Wallin & Amanda Ahlström 
  

1.     Jag identifierar mig som  
o   Man 
o   Kvinna 
o   Annat alternativ 

  
2.     Ålder  
o   Under 16 
o   16-23 
o   24-32 
o   Över 32 

  
3.     Jag använder internet för shopping  
o   Ja 
o   Nej 

  
4.     Jag använder träningskläder  
o   Ja 
o   Nej 

  
5.     Jag är intresserad av träningskläder  
o   Ja 
o   Nej 

  
6.     Jag sysselsätter mig med  
o   Studerar 
o   Arbetar 
o   Studerar och arbetar 
o   Arbetslös 
o   Annan sysselsättning 

  
7.     Jag använder sociala medier  
o   Ja 
o   Nej 
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8.     Jag är intresserad av mode  
o   Ja 
o   Nej 

  
Vänligen ange hur väl dessa påståenden stämmer in på dig själv på en skala mellan 1 
och 7, där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt.   
 
Köpintention 
*Med intention menas avsikt.  
9. Jag skulle kunna tänka mig att köpa träningskläder online.  
10. Jag har som intention* att testa att köpa träningskläder online.  
11. Jag planerar att köpa träningskläder online.  
  
Fyndköp 
*Med fyndköp menas en prissänkt produkt som är nedsatt på rea eller kampanj. 
 
12. Jag tycker om att leta efter ett fyndköp* på internet när det kommer till 
träningskläder.  
13. Jag blir exalterad av att hitta ett riktigt fyndköp på träningskläder.  
 
Priskänslighet 
14. Jag handlar träningskläder så mycket som möjligt på reapriser.  
15. Lågprisprodukter är oftast mitt val på träningskläder.  
16. Jag letar noga för att hitta det bästa värdet för pengarna när jag köper träningskläder 
 
Självbild 
17. De märken på träningskläder jag köper måste matcha med vem jag är. 
18. Mitt val av märken när det gäller träningskläder beror på huruvida de reflekterar hur 
jag  ser mig själv snarare än hur andra ser mig.  
19. Jag köper aldrig ett märke på träningskläder som inte överensstämmer med de 
egenskaper jag beskriver mig själv med.  
 
Opinion seeker 
20. När jag överväger att köpa träningskläder så frågar jag andra personer om råd.  
21. Jag tycker om att få andra personers åsikter innan jag köper nya träningskläder.  
22. Jag känner mig mer bekväm med att köpa träningskläder efter att jag har fått andra 
personers åsikt om produkten.  
 
Påverkan av influencers 
23. Jag finner det viktigt att jag kan följa influencers på olika sociala medier.  
24. Det är viktigt att de influencers jag följer är trovärdiga och ärliga.  
25. Jag baserar ofta mina köpbeslut på träningskläder online på uttalanden från 
influencers jag litar på.  
 
User-generated content 
*Med innehåll menas olika poster, bilder, videos och liknande som skapas och delas av 
andra användare som är privatpersoner och inte företag. 
26. Jag är nöjd med innehållet* skapat på sociala medier av andra användare om 
träningskläder.  
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27. Nivån på innehållet skapat på sociala medier av andra användare om träningskläder 
möter mina förväntningar. 
28. Innehållet skapat av andra användare på sociala medier om träningskläder är väldigt 
attraktivt.  
29. Innehållet skapat på sociala medier av andra användare om träningskläder står sig 
väldigt väl jämfört med andra märken.  
 
Elektroniskt word-of-mouth 
30. Jag läser konsumenters onlinerecensioner för att lära mig mer om träningskläder 
som säljs på internet.  
31. Jag frågar andra konsumenter online för att lära mig mer om träningskläder som 
säljs på internet.  
32. Jag diskuterar med andra konsumenter online för att lära mig mer om träningskläder 
som säljs på internet.  
33. Jag deltar i diskussioner online som handlar om träningskläder som säljs på internet. 
34. Jag samlar information från andra konsumenter online innan jag bestämmer mig för 
att köpa träningskläder online. 
 
Varumärkesinvolvering 
35. Poster på sociala medier av märken som säljer träningskläder influerar mitt 
köpbeteende. 
36. Jag kan identifiera mig med personer som bär samma märken på träningskläder som 
mig. 
37. Det är väldigt viktigt för mig att köpa rätt märke på träningskläder.  
38. Jag lägger mycket ansträngning i mitt val av märke på träningskläder.  
39. Jag litar på det som sägs av varumärken.  
 
Varumärkeslojalitet 
40. Jag har favoritmärken på träningskläder jag köper om och om igen.  
41. När jag hittar ett märke på träningskläder jag gillar håller jag mig till det.  
42. Jag ändrar ofta det märke jag köper på träningskläder.  
  
Nu är enkäten ifylld 
Tack för din medverkan! 
	  
	  
 


