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EXECUTIVE SUMMARY

Swedish titel: Män & e-handel = Sant? - En studie om hur modeföretag boostar sin e-handel
English titel: Men & e-commerce = true or false? - A casestudy about how fashion companies
boost their e-commerce
Authors: Andersson, Caroline. Andersson, Helen. & Karlsson, Linda.
Level: Bachelor thesis in marketing, 15 ECTS, spring 2015.
Tutor: Helgesson, Thomas.
Examiner: Hilmersson, Mikael
Language: Swedish
The study discuss the male consumer behaviour of Generation Y. The study aims to identify the
factors of the shopping experience the male consumer values when he is on an e-commerce site.
As background to investigate the phenomenon a theoretical framework was formed. Theories
about the buying process describing the five different stages: needs recognition, information
search, evaluation of alternatives, purchase decision and post-purchase behaviour, how are these
manifested online? Even online consumer behaviour has been investigated, how do consumers
think and act when they shop online? Theories of customer value online has also been discussed,
what is it that leads consumers to experience that the cost and resources they are using is less
than the benefits from the consumer experience when they shop on the Internet?
With the theoretical framework as a foundation we have formed and conducted a questionnaire
and a group interview designed to investigate the factors that are creating value for our audience
when they consume on the Internet. Through an analysis of our theory and emperi it has clearly
emerged that there are several factors that are of value to consumers. The analysis has formed
four themes: The new generation of digital behaviour, the graphic aspect, convenience and
conditions as basic needs. Based on a discussion around these four themes, a conclusion was
drawn and tangible value drivers was identified and presented. It has been shown that the graphic
aspect in terms of the design of the website as well as good product images are strong value
components. Likewise, it has emerged that our audience appreciate factors such as a large
variety, size guide, simplicity and clarity of the opinion that they create value because they save
time.
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SAMMANFATTNING
Swedish titel Män & e-handel = Sant? - En studie om hur modeföretag boostar sin e-handel
English titel Men & e-commerce = true or false? - A casestudy about how fashion companies
boost their e-commerce
Författare Andersson, Caroline. Andersson, Helen. & Karlsson, Linda.
Nivå: Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp, VT 2015
Handledare Thomas Helgesson
Examinator: Mikael Hilmersson
Uppsatsens språk Svenska
Undersökningen behandlar manligt konsumentbeteende hos generation Y. Studien syftar till att
identifiera de faktorer och delar av köpupplevelsen den manliga konsumenten värdesätter när
denne handlar på en e-handelssida. Som bakgrund för att undersöka fenomenet har en teoretisk
referensram formats. Teorier om köpprocessen med dess fem olika stadier: behovsupptäckt,
informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende. Hur yttrar sig
dessa online? Även konsumentbeteende online har undersökts. Hur tänker och agerar
konsumenter när de handlar online? Vidare har teorier om kundvärde online diskuterats, vad är
det som får konsumenterna att uppleva att de kostnader och resurser denne använder är mindre
än fördelarna konsumenten upplever när de handlar på Internet?
Med den teoretiska referensramen som grund har en enkät och en gruppintervju utformats och
genomförts för att undersöka vilka faktorer som skapar värde för vår målgrupp när de
konsumerar på Internet. Genom en analys av vår teori och empiri har det tydligt framgått att det
finns flera faktorer som är av värde för konsumenterna. I analysen har fyra teman formats: Den
nya generationens digitala beteende, Den grafiska aspekten, Bekvämlighet och Köpvillkor som
basbehov. Utifrån en diskussion kring dessa fyra teman har en slutsats dragits och konkreta
värdeskapande faktorer har identifierats och presenterats. Då undersökningen visat att det är den
grafiska aspekten i form av design på hemsidan samt bra produktbilder som är starka
värdekomponenter på en e-handelssida. Likaså har det framgått att vår målgrupp uppskattar
faktorer så som ett stort utbud, storleksguide, enkelhet och tydlighet. De menar att det skapar
värde på grund av att det sparar tid.
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1. Inledning
I följande kapitel ges en kort introduktion till de centrala områdena för denna studie. Avsnittet
beskriver även den tidigare forskning som gjorts inom manligt konsumentbeteende. Vidare
förklaras definitioner och begrepp specifika för vår undersökning med syftet att ge läsaren en
tydligare bild av vad som undersökts. Slutligen beskrivs den problemdiskussion,
problemformulering och syfte utformad för denna studie.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Introduktion konsumentbeteende

När konsumentbeteende diskuteras refererar det till de insikter som finns i den process som alla
konsumenter går igenom när de fattar ett köpbeslut, konsumerar samt avyttrar en produkt.
Kunskap inom konsumentbeteende är till för att förstå processen från ett konsumentperspektiv
och få insikt i hur konsumenter resonerar när de handlar (Hawkins & Mothersbaugh, 2009).
Insikterna du får av att studera konsumentbeteende är när, varför, hur och var konsumenten
köper och konsumerar sin produkt. Dessa insikter hjälper företag att förstå beslutsprocessen och
erbjuder även en översikt av egenskaper, behov och önskemål direkt från slutkonsumenten.
Insikt i konsumentbeteende svarar i grund och botten på hur konsumenten resonerar och agerar
för att tillfredsställa sina behov vilket är kopplat till företagets marknadsstrategi. Det finns flera
faktorer som influerar konsumentbeteende och kön har bevisats som en av dem (Bakshi, 2012).
Enligt Hawkins och Mothersbaugh (2009) har tidigare studier på den manliga konsumenten visat
att dennes konsumentbeteende förändras. Deras attityd mot risk förändras i samband med
klädköp då män mer börjar jämföra och utvärdera sina olika alternativ. Tidigare studier visar
även att män blivit mer benägna att fråga relevanta opinionsledare efter råd och riktlinjer när det
gäller kläder. På grund av detta håller det manliga konsumentbeteendet på att förändras
(Hawkins & Mothersbaugh, 2009). Vidare hävdar Hawkins och Mothersbaugh (2009) att alla
marknadsrelaterade beslut är baserade på kunskapen företagen har om sin konsument och deras
beteende.
1.1.2 Introduktion e-handel

E-handeln började växa under 1990-talet då företag började investera i näthandelslösningar mot
den enskilde konsumenten. Under 90-talet satsade företag på att investera stort i e-handel med
varulager och e-handelsplattformer i takt med att Internet blev allt mer utbrett. År 2000
drabbades världen av IT kraschen vilket medförde att många företag gick i konkurs. I mitten av
00-talet vände krisen och sedan dess har e-handeln haft en stark och kraftig tillväxt. Idag utgör ehandel cirka 5 % av den totala detaljhandeln i Sverige (Gs1 Sweden & HUI research, 2014).
Enligt Gs1 Sweden och HUI research (2014) kommer ökad e-handel påverka den traditionella
handeln genom att detaljhandelsyta kommer att minska, fysiska butiker måste integreras mer
med e-handeln, logistiken förändras och kommunikationen med kunder förenklas. E-handeln har
utvecklats enormt mycket sedan 90-talet och jämfört med den totala utvecklingen inom
detaljhandel så är det en markant skillnad i tillväxt. För fortsatt tillväxt kommer e-handeln att
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behöva utvecklas för att kunna tillgodose konsumenternas behov och för att få en inblick i vad
marknaden efterfrågar och konsumenternas beteende online (Gs1 Sweden & HUI research,
2014).

1.2 Problemdiskussion
Forskning visar att konsumentbeteende ser olika ut beroende på en rad olika påverkande faktorer
så som exempelvis produkt och köpmiljö. E-handel är ett affärsområde som under de senaste
åren har växt och är ett område som nämns allt mer i vetenskapliga studier. Konsumentbeteende
har även det växt som forskningsområde och vi tror att anledningen till detta antagligen är att
många företag jobbar hårt med customer relationship management. Ett vanligt forskningsområde
är det kvinnliga konsumentbeteendet. Ett exempel på en sådan studie är Female consumers:
Decision-making in brand-driven retail skriven av Brashear, Granot och Greene (2010). Andra
vanliga avgränsningar är att fokusera på specifika varumärkesområden eller prisklasser,
exempelvis mode inom sport eller lyxvarumärken. En annan svaghet inom den tidigare
forskningen är att det varit större fokus på konsumentbeteende i fysisk butik samtidigt som
tidigare studier av konsumentbeteende på webben är begränsade även om den typen av forskning
växer. Med detta som grund har vi kommit fram till vår problemformulering samt syfte och anser
därmed att vår studie är relevant för alla företag inom modebranschen som funderar på att eller
redan bedriver e-handel.

1.3 Problemformulering
Vad är värdeskapande för den manliga konsumenten (generation Y) vid köp av modeplagg i en
onlinemiljö?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka det manliga konsumentbeteendet med inriktning på
generation Y vid köp av kläder i en onlinemiljö. Genom en kvalitativ och en kvantitativ
undersökningsmetod identifiera vilka faktorer och delar av köpupplevelsen den manliga
konsumenten värdesätter när denne handlar på en e-handelssida. Resultatet av studien syftar till
att bidra med ny kunskap inom området. Vidare är intentionerna att de identifierande
värdeskapande faktorerna ska fungera som hjälp för modeföretag i Sverige att fatta strategiska
beslut gällande sin e-handel.

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa vår studie till endast manliga konsumenter inom generation Y. Därmed
kommer det kvinnliga konsumentbeteendet ej involveras i denna studie och manliga
konsumenter inom andra åldersgrupper än generation Y kommer inte undersökas. Studien är
geografiskt avgränsad till konsumenter på den svenska e-handelsmarknaden. Ovannämnda
avgränsningar är gjorda på grund av tidsbegränsning samt för att vi mer precist ska kunna se vad
vårt resultat faktiskt är då en större och bredare undersökning involverar fler parametrar samt gör
arbetet att tyda samband mer komplex. Avgränsningarna är även gjorda då vi ser till vår egen
erfarenhet av att genomföra liknande studier och vi ser denna studie som ett avstamp till vad som
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kan bli en bredare forskning i framtiden. Ytterligare en motivering till varför vi valt att göra de
tidigare nämna avgränsningar är även att kläder är en högengagemangsprodukt där marknaden
består av intensiv konkurrens vilket sätter press på företagsaktörerna att fatta effektiva
marknadsrelaterade beslut för högsta return on investment.

1.6 Centrala begrepp och definitioner
I syfte att underlätta läsningen av denna studie anser vi att det är viktigt att förklara de centrala
begrepp och definitioner som tas upp i de kommande kapitlen.
Generation Y: Generation Y syftar till de konsumenter födda mellan år 1981-1995. Denna
grupp konsumenter är några vi anser högst relevanta för en studie gällande konsumentbeteende
på Internet då de visat sig mycket vana vid att använda internetbaserade plattformar (Art, 2009).
Konsumentbeteende: Konsumentbeteende är studier om individer, grupper eller organisationer
och processer som de använder för att välja, köpa, använda och avyttra produkter, tjänster,
upplevelser, eller idéer för att tillfredsställa behov och de effekter som dessa processer har på
konsumenten och samhälle (Askegaard, Bomossy, Hogg & Solomon, 2013).
E-handel: E-handel är en process att utbyta, sälja eller köpa varor, tjänster och information via
Internet (Gregory, Kaeavdic, Zou, 2007).
Modeföretag: Vidare i denna studie när vi refererar till modeföretag innefattar det begrepp de
företag som är verksamma inom modebranschen och är geografiskt belägna i Sverige. När
modeföretag diskuteras syftar vi endast på den del av företaget eller de företag som erbjuder
manligt mode. Modeföretag och manligt mode inkluderar inte accessoarer eller liknande
tilläggsprodukter.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
I följande kapitel kommer olika teorier inom konsumentbeteende, beslutsprocessen och e-handel
att tas upp och beskrivas med det syfte att förklara det som ligger till grund för vår undersökning
och datainsamling.

2.1 E-handel
Definitionen av e-handel är: En process att utbyta, sälja eller köpa varor, tjänster och information
via Internet (Gregory, Kaeavdic, Zou, 2007). Det senaste årtiondet har handeln i stor
utsträckning förflyttats från att vara fysisk till att bli ett e-handelslandskap (Aryasri & Prasad,
2009). Nu sägs e-handel vara det snabbast växande området inom användning av Internet
(Doherty & Ellis-Chadwick, 2006).
E-handeln har existerat i olika former sedan 70-talet men det var i slutet på 90-talet när säkrare
transaktionsprotokoll lanserades som handeln över Internet tog fart på riktigt (Nagaty, 2010). Ehandeln har under de senaste åren exploderat i Sverige då den vuxit med 17 % mellan år 20122013. Vi jämförelse med den totala utvecklingen inom detaljhandel som ligger på 1,9 % visar det
att e-handel tar marknadsandelar från den fysiska handeln (HUI postnord, 2013). E-handeln har
enorm potential på grund av lättillgängligheten och chansen att nå ut till kunder över hela
världen, vilket den fysiska handeln har svårt att göra (Frini, Khalifa & Limayem, 2000).
Under de senaste åren har det gjorts stora satsningar på e-handel, inte bara från rena ehandelsföretag utan många fysiska butiker har även de etablerat e-handel för att finnas i så
många olika forum och kanaler som möjligt (HUI PostNord, 2013). E-handelns framgång är ett
faktum. Det hävdas i tidigare forskning att det beror på priset, utbudet och lättillgängligheten.
Det blir enklare att hitta och enklare att betala på Internet, lätt att returnera samt snabba
leveranser (Rådmark, 2009).
2.1.2 E-presence, E-commerce och E-business

Det finns olika delar av e-handel: e-presence, e-commerce och e-business. E-presence beskrivs
ofta som det första steget att visa sin närvaro på Internet. Företag använder Internet för att delge
information och marknadsföra sitt varumärke, sina tjänster och sina produkter (Ericsson, 2000).
Denna typ av närvaro kan ske genom hemsidor eller sociala medier vilket blir mer och mer
vanligt. Mer än hälften av alla företag i Sverige använder sig av sociala medier. Både för att ta
del av kundernas åsikter, stärka varumärket och marknadsföra sig (Statistiska centralbyrån,
2013). Nästa steg i utvecklingen efter e-presence är e-commerce. E-commerce innebär att en
kund kan handla produkter digitalt och genomföra transaktioner över Internet (Ericsson, 2000).
E-commerce handlar inte bara om handelstransaktioner utan alla typer av transaktioner mellan
tredje part och ett företag. E-presence är en del av e-commerce eftersom även utbyte av
information ses som en transaktion (Chaffey, 2009). E-business är ytterligare ett steg till det som
ökar graden interaktion mellan ett företag och dess integrationssystem. E-business inkluderar ecommerce men inkluderar även alla interna processer så som produktion, produktutveckling, risk
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management, ekonomi och HR. E-business är mer komplex och har ett större fokus på kostnader,
förbättringar effektivitet än vad e-presence och e-commerce har (Chaffey, 2009).

2.2 Köpprocessen online
Enligt Chaneta (2014) kan beslutsprocessen för en konsument varierar beroende på vilken typ av
beslut konsumenten i fråga står inför. Graden av komplexitet kommer högst sannolikt att påverka
de personer som är involverade i beslutsprocessen, samt övervägandet av köp (Chaneta, 2014).
Bakshi (2012) förklarar att det finns flera olika faktorer som påverkar köpbeteendet hos
konsumenten och några av dessa är livsstil, förväntningar och behov. Enligt Armstrong, Kotler,
Saunders och Wong (2009), består köpprocessen av fem olika stadier: behovsupptäckt,
informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende. Dessa fem steg
utger tillsammans köpprocessen, med några undantag. Exempelvis alla vardagliga köp som görs
på en mer frekvent basis kräver inte att konsumenten går igenom hela processen utan det kan då
hända att steg hoppas över eller till och med kastas om. I övrigt är detta den beslutsprocess en
konsument går igenom vid köpa av nya eller mer komplexa produkter (Armstrong et al, 2009).

Modell 1. Köpprocessen (Armstrong et al, 2009)

2.2.1 Behovsupptäckt

Första stadiet kallas behovsupptäckt och uppstår när kunden känner ett tomrum mellan det
faktiska och det önskade tillståndet. Detta behov kan bli utlöst av antingen intern stimuli eller
extern stimuli. Intern stimuli är när ett befintligt basbehov växer till större väsentlighet och utgör
ett nytt självständigt behov. Extern stimuli är när något externt påverkar konsumentens sinne och
skapar ett behov utifrån en extern stimuli. Exempelvis, din kollega på jobbet har köpt en
fantastisk ny tröja som du avundas och då skapas ett behov av en sådan tröja. Kunskapen kring
vad som triggar extern stimuli är många gånger nyckeln till lyckad marknadsföring (Armstrong
et al, 2009).
Vid köp av kläder följer inte konsumenten nödvändigtvis den traditionella köpprocessmodellen
berättar Rabolt och Solomon (2009). Första steget hos konsumenten grundar sig inte alltid i ett
rationellt behov, vad som är logiskt och förnuftigt. Det är istället mer vanligt att det grundar sig i
ett emotionellt behov där känslorna styr. Konsumenten upptäcker en specifik produkt via en
annons, skyltfönster eller på webben vilket leder till en medvetenhet om produkten. Detta leder
vidare till att konsumenten skapar ett ha-begär till produkten (Rabolt & Solomon, 2009).
2.2.2 Informationssökning

Det finns två typer av informationssökning, heightened attention och active information search.
Den förstnämnda innebär att konsumenten blir mer mottaglig för information relaterad till sitt
beslut. Konsumenten lägger då mer märke till dessa saker och lagrar all information i minnet.
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Active information search innebär att konsumenten aktivt själv börjar leta efter information.
Omfattningen av informationssökningen beror på hur komplext köpet är samt vad konsumenten
anser sig få ut av informationssökningen. Exempel på källor till information är personliga källor
så som vänner och familj, reklam källor så som annonser samt experimentella källor så som
användning av produkten (Armstrong et al., 2009).
2.2.3 Utvärdering av alternativ

Utvärderingsprocessen kan se ut på olika sätt och några basantaganden ligger till grund för hur
marknadsförare kan se till utvärderingsprocessen. Först och främst antas konsumenten leta efter
en produkt som tillfredsställer behovet i fråga samtidigt som konsumenten identifierar flera
produktattribut hos varje alternativ som då bidrar till tillfredsställande av behovet. För det andra
antas konsumenten rangordna de olika produktattributen och dess vikt för tillfredsställandet av
behovet. Attributen som löser de problem som är top-of-mind hos konsumenten kommer hamna
högst upp på listan. Top-of-mind innebär de alternativ eller attribut som värderas högst i huvudet
hos konsumenten (Armstrong et al, 2008). Enligt Rabolt och Solomon (2009) granskar
konsumenten plagget för att sedan utvärdera inför ett eventuellt köp. Detta sker exempelvis
genom att konsumenten provar plagget, jämför med liknande plagg och pris. Vidare förklarar
Rabolt och Solomon (2009) att underliggande aspekter så som pris, passform och material kan
komma att påverka konsumenten inför det faktiska köpbeslutet.
2.2.4 Köpbeslut

Efter det att alternativen utvärderats ska konsumenten besluta om köpet kommer fullbordas eller
inte (Rabolt & Solomon, 2009). Tidigare studier visar att köpbeslutet vanligtvis baseras på det
mest föredragna varumärket men ibland blir så inte fallet. Detta kan bero på exempelvis attityder
hos andra eller oväntade situationsfaktorer som kommer emellan det avsiktliga köpbeslutet och
det faktiska köpbeslutet. När det gäller inverkan av andras attityder på köpbeslutet beror det på
personens förmåga att påverka konsumenten och hur högt konsumenten värderar personens
åsikter. Oväntade situationsfaktorer handlar mer om oväntade händelser som påverkar de
faktorer konsumenten har för avsikt att ta sitt köpbeslut på. Exempelvis, om konsumenten har
grundat sitt beslut på sin inkomst och sedan får en oväntad stor utgift kan detta komma att
påverka konsumentens villighet att handla nya klädesplagg (Armstrong et al, 2009).
En annan del av köpbeslutet är den upplevda risken som enligt Armstrong et al. (2009) beror på
summan pengar, konsumentens eget självförtroende och graden av köpets osäkerhet. Den
upplevda risken kan vara en stor tröskel till köpbeslut och konsumenten kommer genom
riskreducerande handlingar så som djupgående informationssökning försöka att reducera denna
risk (Armstrong et al, 2009).
2.2.5 Efterköpsbeteende

Efter köp kommer kunden utvärdera produkten och köpet (Rabolt & Solomon, 2009). Huruvida
en konsument är nöjd med sitt köp eller inte beror på relationen mellan konsumentens
förväntningar och produktens upplevda värde. Om det levererade värdet är mindre än
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förväntningarna kommer konsumenten att känna sig missnöjd. Om de båda är likvärdiga kommer
konsumenten vara nöjd och om det levererade värdet är högre än förväntningarna kommer
konsumenten vara själaglad. Detta steg av köpprocessen är kopplat till kundens benägenhet att
handla av företaget igen. Något som nästan alltid uppstår efter ett köp är det som kallas för
kognitiv dissonans. Detta innebär att kunden kan vara nöjd med produkten och attributen
konsumenten valt att köpa men samtidigt känna en viss missnöjdhet med att förlora de attribut
hos de alternativ konsumenten valde att inte köpa (Armstrong et al, 2009).
Enligt Parboteeah, Valacich och Wells (2007) är studierna kring de faktorer som optimerar en
kundupplevelse på Internet begränsade. Faktorer som genom tidigare forskning visat sig
betydelsefulla är den strukturella fastheten, funktionell bekvämlighet och föreställande
förtjusning. Den strukturella fastheten syftar på websidans prestanda och säkerhet och utger mer
ett basbehov för kunden. Vidare innebär den funktionella bekvämligheten hur kundens
möjligheter att använda och navigera runt på hemsidan är. Avslutningsvis syftar den
föreställande förtjusningen till vad kunden ser och hör och hur tilltalande detta är i kundens olika
sinnen. Detta innefattar även den grafiska designen på websidan. Enligt Parboteeah et al. (2007)
gäller Maslows behovsteori (se modell 2) även i en online miljö då den strukturella fastheten ses
som ett basbehov och något som varje kund förväntar sig. När basbehovet är tillfredsställt vill
kunden enkelt kunna använda hemsidan och navigera runt när denne handlar, därmed är den
funktionella bekvämligheten nästa steg i behovspyramiden. Vidare när basbehoven och den
funktionella bekvämligheten finns där är det förtjusningen som kunden söker och stimulans av
sinnena, vilket innebär att den föreställande förtjusningen ligger högst upp i behovspyramiden
(Parboteeah et al. 2007).

Modell 2. Maslows behovspyramid (Armstrong et al, 2009).

2.2.6 Online vs. fysisk butik

Den största skillnaden mellan den generella köpprocessmodellen och köpprocessmodellen
online är att det tillkommer flera faktorer online som skapar en större upplevelse för
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konsumenterna. Upplevelsen beskrivs genom en kombination av inköpet, söktiden och närheten
till information om plagget (Ahmad, Omar & Ramayah, 2010). Constantinides (2004) menar att
den största faktorn mellan de två köpprocessmodellerna är inverkan av information.
Onlinemiljön är komplex vilket gör köpprocessen mer komplicerad. Enligt Constantinides
(2004) är en konsument som handlar online mer mottaglig för påverkan under sin köpprocess än
vid traditionell handel. Konsumenten har även vid köp av varor en högre grad av förväntan i en
onlinemiljö än vid fysisk handel (Constantinides, 2004). När en konsument som bestämt sig för
att köpa en produkt upplever ett hinder på hemsidan finns det stor risk att köpprocessen avbryts
och konsumenten söker sig vidare till andra återförsäljare eller till en fysisk butik. Dessa hinder
kan exempelvis vara för högt pris, frakt eller svårhanterligt system (Broekhuizen & Huizingh,
2009). Online har en konsument större möjlighet att enkelt jämföra och utvärdera sina alternativ
mellan olika varumärken och återförsäljare (Rabolt & Solomon, 2009).
2.2.7 Offentliga personer som beslutsfaktor

McCracken (1989) presenterar en identifierad värdeskapande faktor som kallas celebrity
endorsement vilket utvecklats till en vanlig metod inom marknadsföring. Celebrity endorsement
innebär att i sin marknadsföring använda sig av en offentlig person i syfte att stärka sitt eget
varumärke (McCracken, 1989). Att använda sig av en offentlig person kan vara avgörande för en
kund i beslutsprocessen. En viktig aspekt att tänka på är att det ska vara rätt typ av offentlig
person. Den offentliga personen bör passa ihop med varumärket om företaget önskar ett givande
samarbete och en hög return on investment (Pringle, 2004).

2.3 Konsumentbeteende online
Enligt Brengman, Geuens, Smith, Swinyard och Weijters (2005) finns det tre faktorer som har
störst influens på konsumentbeteendet online. Dessa är pris, tillförlitlig och lätt tillgänglighet. I
takt med utvecklingen av e-handeln har konsumentbeteendet online blivit ett nytt och mer
betydelsefullt forskningsbegrepp (Brengman et al., 2005). För att vara framgångsrik inom ehandel och få lojala och nöjda kunder måste företaget förstå vad det är som skapar värde för
kunderna vid ett köp online. Konsumentens egenskaper, preferenser och attityd har stor påverkan
på vart de slutligen köper sin produkt (Chuang & Hu, 2012). Konsumenten online skiljer sig från
den traditionella konsumenten genom att vara mer aktiv vid informationssökandet (Cho & Park,
2001). Enligt konsumentverket söker konsumenter i genomsnitt runt på tio källor innan de
genomför sitt köp. Detta är dubbelt så många jämfört med för några år sedan samt att beslutet att
genomföra ett köp har förflyttats till tidigare i beslutsprocessen. Exempelvis när konsumenten
söker information på bloggar och i sociala medier (Konsumentverket, 2014).
Ny undersökning visar att cirka 60 % av svenska konsumenter använder en fysisk butik som ett
visningsrum inför klädinköp, alltså utan någon avsikt att genomföra ett köp. De känner, provar
och tittar runt i den fysiska butiken för att sedan handla sitt klädesplagg online. Studien visar att
konsumentbeteendet är hårt präglat av lättillgängligheten online via appar och andra ehandelssidor för att hitta inspiration, söka erbjudanden och köpa plagget till billigaste pris. Hela
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73 % använder sig av bloggar och andra liknande modesajter för att hitta inspiration innan de
handlar (Tradedoubler, 2013).
Enligt Gs1 Sweden och HUI research (2014) kommer den nya generationens konsumenter
sannolikt efterfråga näthandel i en större utsträckning än dagens konsumenter. Den nya
generationen konsumenter präglas utav ett digitalt beteende och behåller de sitt beteende när de
blir äldre när de har en större köpkraft så leder det till en kraftig köpkraftsinjektion för e-handeln
(Gs1 Sweden & HUI research, 2014)
Enligt Gs1 Sweden och HUI research (2014) drivs e-handel främst av tre faktorer:
1 Ökad mognad hos konsumenterna.
Om en konsument handlat en gång online tenderar denne att fortsätta och ju mer denne handlar
minskar oron för de barriärer som tidigare fanns i att eventuellt bli lurad, osäker betalning och
leverans. Konsumenter uppskattar bekvämligheten, utbudet och priserna online.
2 Ökad mognad hos detaljhandlarna.
Detaljhandeln har fått anpassa sig till konsumenternas krav på snabb leverans och hålla vad de
lovar. E-handeln har även utvecklats när det gäller hemsidans presentation och utformning till
hur företag hantera bakomliggande logistik och inköp. Denna utveckling har förbättrat affärerna
online markant.
3 Teknisk mognad.
Med den tekniska utvecklingen har det skapats nya förutsättningar för e-handeln genom sociala
medier, smartphones, nya utvecklade affärssystem och e-handelsplattformer (Gs1 Sweden och
HUI research, 2014).

2.4 Kundvärde online
Kundvärde skapas när kostnader och resurser för en konsument är mindre än fördelarna denne
upplever i en köpprocess (Armstrong et al., 2009). Kostnader och resurser består av söktiden,
pengar och mentalt deltagande en konsument lägger ner i processen vid ett köp online
(Broekhuizen & Huizingh, 2009). Det är de ekonomiska och psykologiska upplevelserna i
köpprocessen som analyseras i form av själva produkten, upplevd service, personlig känsla och
den totala köpprocessupplevelsen. Nackdelarna och fördelarna utvärderas genom hela processen
från då behovet uppstår tills konsumenten köpt produkten och börjat konsumera den. Om utfallet
blir positivt under processen upplever en konsument ett värde (Chen & Dubinsky, 2003). Det
värde en konsument upplever har inverkan på deras åsikter, tankar, intresse och motivation vilket
sedan påverkar konsumentbeteendet och dennes konsumtion. Om ett värde skapas leder det till
större tillfredställande och konsumenten blir då mer benägen att genomför ett nytt köp (Chen &
Dubinsky, 2003).
Studier gjorts av Croome, Lawley och Sharma (2010) visar att nyckeln till att skapa kundvärde är
att bygga förtroende hos konsumenterna. För att konsumenterna ska känna sig trygga och skapa
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ett förtroende är uppvisad säkerhet på e-handelssidan a och o. Konsumenterna är noga med att
deras personliga uppgifter inte offentliggörs och att de kan lita på e-handelssidan. Studien
påvisar att pris och produktinformation spelar en stor roll för konsumenter för att känna tillit på
en e-handelssida och därmed skapa kundvärde online. Tydlig produktinformation, konsekvent
och rimlig prissättning, inga dolda kostnader samt att det är enkelt att jämföra olika produkter är
viktigt för den manliga konsumenten vid ett köp online (Croome et al., 2010).
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3. Metod
Följande kapitel syftar till att presentera de metodval vi gjort under vårt arbete med denna
kandidatuppsats, hur vi resonerat och hur vi har gått tillväga under arbetets gång. I första
avsnittet presenteras vårt övergripande metodval för att vidare beskrivas mer detaljerat i form
av avgränsningar, datainsamling, urvalsprocess, genomförande och bearbetning, metodkritik
samt uppsatsens trovärdighet.

3.1 Ämnesval
Ämnesvalet grundar sig i det faktum att det varit en snabb utveckling i mäns intresse av att
handla kläder på Internet. Tidigare forskning kring det manliga konsumentbeteendet anser vi är
väldigt begränsat och insikten i ämnet växer till att vara av allt större vikt och högst intressant för
företag inom mode och klädbranschen som bedriver e-handel.

3.2 Forskningsansats
En induktiv ansats innebär att gå från empiri till teori medan en deduktiv ansats innebär att gå
från teori till empiri. Den deduktiva ansatsen innebär att empirin som samlas in lätt begränsas
och därmed styr forskarna i önskad riktning. Den induktiva ansatsen är mer tolkningsbar. En
induktiv ansats kopplas vanligtvis ihop med en kvalitativ undersökningsmetod medan en
deduktiv ansats ses som mer traditionell och vanligtvis ihopkopplad med en kvantitativ
undersökningsmetod. Vi har valt att göra en deduktiv ansats då undersökning av teorier formas
till empiri samtidigt som uppsatsen har inslag av en induktiv ansats i form av en
enkätundersökning med nya upptäckter som lett till att empiri omvandlats till teori. Studien utgår
från en beskrivande problemformulering vilket förklaras som en studie där syftet är att undersöka
och få bättre insikt i det ämne som studeras. En beskrivande undersökning ger en övergripande
uppfattning av hur situationen och ämnesområdet ser ut vid en viss tidpunkt.
Problemformuleringen avgör huruvida en kvalitativ eller kvantitativ ansats ska väljas (Jacobsen,
2002).
Enligt Jacobsen (2002) bör en kvantitativ ansats genomföras när undersökaren vill beskriva
omfattningen av ämnet och undersöka många enheter för att senare kunna generalisera gentemot
en större population. Eftersom syftet med studien är att kartlägga de faktorer den manliga
konsumenten inom generation Y anser är viktiga när denne handlar på Internet har vi valt att
genomföra en kvantitativ ansats. Motiveringen för detta val är att vi vill hitta de variabler som är
viktiga för den generella manliga konsumenten, alltså inte se till preferenserna hos en mindre
grupp och för att uppnå detta syfte behöver vi undersöka en större mängd manliga konsumenter.
Märkvärt för vår studie är att vi har en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag. Vi valt att göra
en gruppintervju med fyra personer för att få en övergripande kontroll av hur väl de resultat vi
hittat i vår kvantitativa insamling av data stämmer överens med resultaten i den kvalitativa
undersökningen (Jacobsen, 2002).
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3.3 Triangulering
Vidare kan vi konstatera att studien bygger på något som kallas för triangulering. Enligt Wilson
(2006) innebär det en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ undersökning, som kallas
triangulering, och används för att kapitalisera på båda metodernas fördelar. Kidd, Rowa-Dewar,
Wengström och Östlund (2011) förklarar att triangulering kan ge en förbättrad förståelse för det
fenomen som studeras då kombinationen av en kvantitativ och en kvalitativ studie demonstrerar
de olika teoretiska koncepten från två olika perspektiv, vilket stärker studiens validitet. Vidare
förklarar Kidd et al. (2011) att triangulering är bra att använda för att framställa ny teori.

3.4 Målgrupp: Den manliga konsumenten
I denna studie kommer enbart den manliga konsumenten undersökas då det inte gjorts studier i
lika stora utsträckning för det manliga som det kvinnliga konsumentbeteendet inom det
ämnesområde vi valt. Vidare kommer studien hålla en fokus på handeln inom mode och kläder
på Internet för män i generation Y.
Enligt Art (2009) innefattar generation Y de konsumenter som är födda mellan år 1981-1995.
Generation Y är en grupp konsumenter som via email, snabbmeddelanden, sociala nätverk,
forum och bloggar kommunicerar och utbyter information med varandra. De tillbringar stora
delar av sin tid online (Art, 2009). Enligt Pokrywczynski och Wolburg (2001) är generation Y
motståndskraftiga mot marknadsföring, vilket sätter press på dagens marknadsförare att hitta nya
sätt att nå dessa kunder på. Denna målgrupp är relevant för vår frågeställning då de inom en kort
tid kommer stå för största delen av handeln inom mode och kläder på Internet. Den valda
målgruppen är även relevant för den anledning att detta bidrar med användbar information till
alla företag inom klädbranschen som bedriver handel via Internet.

3.5 Datainsamling & Tillvägagångssätt
3.5.1 Sekundärdata

Insamlingsarbetet började genom att hämta sekundärdata från studier kring de olika teorierna i
form av litteratur från böcker samt vetenskapliga artiklar. Insamlingen av all elektronisk teori
gjordes till en början på närliggande och tidigare kända databaser så som Högskolan i Halmstads
databas och Google Scholar. Sökord som användes var: konsumentens köpprocess, utvecklingen
av e-handel, vikten av e-handel för företag, mode och retail samt konsumentbeteende. Sökorden
användes både på engelska och svenska med syfte att maximera vår datainsamling samt för att få
ett globalt perspektiv på ämnet. Vidare sökte vi i vår tidigare kurslitteratur samt via fysiska
bibliotek för att hitta nya källor med både ny teori samt källor som stärkte de vi redan hade
hämtat. Följande bibliotek har använts: Stockholms Universitet, Högskolan i Halmstad och
Göteborgs Universitet.
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3.5.2 Primärdata
3.5.2.1 Enkätundersökning

Enkätundersökningen är vår största källa till empiri och arbetet att utforma enkäten har varit
gediget. Innan enkäten gick ut till respondenterna lät vi fyra test-respondenter göra enkäten och
ge feedback. Test-respondenterna hade själva erfarenheter av att göra utforma frågor och svar i
enkäter. Detta gjordes i syftet att minimera risken för alla typer av otydligheter och missförstånd
i frågor och svarsalternativ. Detta ansåg vi vara en viktig del av arbetet då vi var medvetna om
att vi inte kommer kunna vara på plats och förklara otydligheterna om respondenten har frågor.
Innan vi skickade ut enkätundersökningen angav vi ett minimum krav på 384 stycken antal svar.
Denna summa är baserad på det faktum att 384 svar behövs för att med 95 % säkerhet kunna
säkerhetsställa att resultatet gäller för hela populationen.
Efter det att vi satt oss in i området och fått en bredare kunskap och uppfattning kring vårt ämne
genom att studera olika teorier sammanställde vi ett urval av all den teori vi läst. Vidare började
vi studera tidigare enkätundersökningar inom området samt tidigare kurslitteratur gällande
utformning av enkätundersökning med syfte att börja forma vår egen enkät. Enkäten har agerat
kärnan i vår uppsats och vi insåg tidigt att utformningen av denna är av stor vikt för vårt resultat
samt studiens reliabilitet och validitet. Enkäten besvarades av en målgrupp konsumenter som vi
ansåg, efter noga övervägningar, lämplig för vår frågeställning och vårt syfte. Målet med enkäten
var att se närmare på generation Y och hur deras beteende samt beslutsprocess ser ut när de
handlar via Internet. Enkäten syftade även till att upptäcka tydliga karaktärsdrag specifikt för det
manliga konsumentbeteendet inom den undersökta målgruppen när de handlar på Internet.
3.5.2.1.1 Enkätfrågor

Enligt Jacobsen (2002) finns det många olika typer av frågor beroende på vad undersökaren
avser att mäta. Enkätens frågor är skapade utifrån tre olika former:
1 Frågor om faktiska förhållanden - Vad personen i fråga har upplevt eller gjort.
Exempelvis frågan: Hur ofta handlar du kläder på Internet?
2 Frågor om attityder, känslor och åsikter. - Se vad den frågade har för inställning till ett visst
fenomen.
Exempelvis frågan: Hur väl stämmer varje påstående till din motivation till varför du handlar
kläder på Internet?
3 Frågor om intentioner - Frågor om hur respondenten kommer agera inom en viss fråga i
framtiden.
Exempelvis frågan: Hur sannolikt är det att du avbryter ett köp på grund av följande villkor?
Vilka faktorer höjer den totala köpupplevelsen för dig på Internet?
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(Jacobsen, 2002).
Den tuffaste utmaningen har varit att få vår målgrupp att svara på enkäten eftersom många
upplever att deras tid är för knapp för att svara på en lång enkät. Vårt mål har under
utformningen varit att hålla enkäten kort och enkel för våra respondenter för att kunna få så
många kvalitetsstarka svar som möjligt. Jacobsen (2002) nämner några minnesregler som är
viktiga att tänka på när du som undersökare formulerar frågor som vi utgick från när vi skapade
vår enkät.
1. Eftersträva enkelhet i frågorna.
Varken frågor eller svarsalternativ ska vara krångligt formulerade. Att försöka anpassa frågorna
till talspråk har varit en grundtanke för att göra dem så enkla som möjligt.
2. Människor minns inte så långt tillbaka i tiden.
Vi har valt att ställa frågor som inte syftar tillbaka till en viss tidpunkt utan mer till den generella
uppfattningen av deras nutida beteende.
3. Överväg noga om det ska finnas en mittkategori eller en “vet ej” kategori bland
svarsalternativen.
Vi har valt, i majoriteten av våra frågor, att inte använda alternativet “vet ej” eller liknande då
det tvingar respondenten att ta ställning. En del forskare medger att det kan bjuda in
respondenten till att kryssa “vet ej” eftersom respondenten då inte behöver tänka igenom frågan
ordentligt. Vi anser att det i de frågor vi ställt finns tillräckligt med alternativ för att något ska
passa respondenten. Annorlunda är det för de frågor vi ställt där respondenten ska markera sitt
svar på en skala. På dessa frågor kan respondenten kryssa i mitten och då i princip ge ett neutralt
svar.
4. Inled enkäten med frågor som är enkla att svar på och avsluta med de frågor som är mer
känsliga.
Vi valde att ta de längre frågorna senare i enkäten eftersom respondenten redan börjat svara och
upplevt att det går lätt och smidigt och förhoppningsvis då fullföljer hela enkäten eftersom det
vore ologiskt att göra nästintill alla frågor för att sedan avbryta enkäten.
3.5.2.1.2 Svarsalternativ

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre typer av svarsalternativ: Kategoriska (Nominella), svaren
delas in i olika kategorier. Rangordning (ordinal), här går också att kategorisera och se
förhållandet mellan kategorierna. Metriska (relationstal), dessa svar kan grupperas, rangordna i
förhållande till varandra men också rangordnas mer noggrant. De tre kategorierna brukar även
kallas för frågornas mätnivå där metriska frågor har högst mätnivå och kategoriska lägst. Ju
högre mätnivå desto mer information kan vi som undersökare få ut från svaren (Jacobsen, 2002).
I enkäten förekommer svarsalternativ från alla kategorier. Både där de delas in i kategorier och
även där de kan rangordnas som exempelvis i fråga 8: Hur viktigt är respektive information när
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du handlar på Internet? I enkäten förekommer även svarsalternativ där de kan rangordnas och
jämföras på en högre nivå med frågorna där respondenten ska placera sig själv på en skala så
som till exempelvis i fråga 10: Vid köp av kläder, vad anser du är viktigast på en e-handelssida
av nedanstående?
Att se till att ha en hög mätnivå är viktigt för oss. Samtidigt har det varit en svårighet att inte
skapa för långa och komplicerade svarsalternativ. Vi är medvetna om att några av frågorna i
enkäten hade kunnat ge djupare svar. Vi tror att vi hade gått miste om flera respondenter om vi
haft öppna svarsalternativ eftersom enkäten då hade tagit längre tid att genomföra. Vi valde
stängda svarsalternativ av den anledning att det är enklare att dra meningsfulla slutsatser av dessa
från större kvantiteter. De stängda svarsalternativen gav oss även större möjlighet att jämföra de
olika respondenterna. Öppna svarsalternativ användes istället i vår gruppintervju.
3.5.2.1.3 Genomförande Enkätundersökning

Eftersom vi valt en kvantitativ undersökning var det viktigt att enkäten (Bilaga nr 1,
Enkäntundersökning) nådde en stor mängd manliga konsumenter. Vi valde därför att utforma en
internetbaserad enkät med anledningen att kunna sprida den enkelt och smidigt till vårt urval
utan att vara beroende av specifik tid och plats. I utformningen av enkätundersökningen tog vi
stor beaktning till den teori vi tidigare sammanställt samt frågor kopplade till vår frågeställning.
Att forma enkäten utifrån vår teoretiska referensram ansåg vi var viktigt för att stärka våra
slutsatser samt höja studiens trovärdighet. En utmaning med utformningen av enkäten var att
formulera så tydliga och enkla frågor och svarsalternativ som möjligt för att respondenten ska
förstå innebörden av det som frågas samt minska risken för att få felaktiga svar eller att
respondenten ej slutför enkäten.
För att skapa vår enkät använde vi oss av verktyget Surveymonkey som är specialiserat på
enkätundersökningar online. Enkäten distribuerades sedan via Internet till respondenter inom vår
målgrupp. Att vi valde ett internetbaserat verktyg för att genomföra vår undersökning
underlättade för vår svarsfrekvens och den begränsade tidsaspekten. Vidare gjorde användningen
av Surveymonkey arbetet att sammanställa insamlad data mer effektivt. Enkäten innefattade
endast slutna svar med Ja, Nej eller andra relevanta svar till den ställda frågan som
svarsalternativ. Genom att utforma enkäten med endast slutna svar är vi medvetna om att detta
kan innebära en viss grad av snedvridning av verkligheten.
3.5.2.2 Gruppintervju

För att få en djupare insikt i hur den manliga konsumenten resonerar kring frågor relevanta för
vår frågeställning men främst med det syftet att bekräfta de stora huvuddrag av ny teori vi hittat i
vår enkätundersökning gjordes en gruppintervju med fyra intervjuobjekt. Enligt Jacobsen (2002)
är en gruppintervju lämplig när ny kunskap kring ett fenomen ska utvecklas och när
undersökaren söker erfarenheter, upplevelser och tankar kring ett ämne bland målgruppen.
Gruppintervjuer är givande när ett relativt begränsat område ska undersökas eftersom ett allt för
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brett tema kan leda till att intervjun blir svår att analysera. Gruppintervju är även lämplig då
meningsskiljaktigheter ska undersökas. Då svar från den genomförda enkäten behövde
förtydligas och säkras ansåg vi att en gruppintervju var ett lämpligt val.
För att göra en gruppintervju är det flera val som måste göras innan den kan genomföras.
Jacobsen (2002) beskriver ett antal frågor som bör besvaras.
1. Hur ska gruppen sättas samman?
Ska en grupp med lika eller olika erfarenheter sättas samman? Hur får vi bäst meningsutbyte?
2. Hur stor bör gruppen vara?
Är det en för liten grupp blir det ett begränsat meningsutbyte och blir det en för stor grupp kan
diskussionen dela upp sig och tråden tappas. Vissa personer kan även försvinna i gruppen och på
så vis inte bli hörda.
3. Vilken roll bör undersökaren ha?
Undersökaren kan hålla sig passiv och starta diskussionen för att sedan låta medlemmarna
fortsätta diskussionen fritt. Det kan vara intressant om undersökaren vill få fram vad deltagarna
tycker är viktigt och vad de själva definierar som intressant. Undersökaren kan även välja att ta
en mer aktiv roll och ställa klara frågor men huvuduppgiften är alltid att hålla kontroll på
diskussionen. Detta innebär att se till så att alla får svara, inte pratar i munnen på varandra eller
att samtalet spårar ur totalt.
4. Ska vi ha en eller flera grupper?
Det går att använda två lika grupper och då använda dem som kontroll mot varandra. Eller två
olika grupper och då se var skillnaden ligger.
5. Ska vi göra en eller två intervjuer med samma grupp?
Om en grupp möts flera gånger uppstår ett förtroende och en lättsammare intervju men det är
även tids- och resurskrävande och behöver inte resultera i mer värdefull information.
6. Var ska gruppen samlas?
Det är svårt att hitta en kontext som känns naturlig för alla deltagarna (Jacobsen, 2002).
3.5.2.2.1 Gruppintervjuns genomförande

Vår intervju genomfördes på ett café eftersom det var en neutral plats för alla deltagare i
intervjun. Vi valde att använda en grupp på fyra personer. En blandning av män inom vår
målgrupp födda mellan år 1981-1995, alla i olika åldrar. Vi ville även ha deltagare med olika
erfarenheter av shopping på Internet och vi ansåg att det viktigaste var att de hade ett intresse och
någon form av shoppingerfarenhet på Internet. Att en relativt liten grupp valdes var på grund av
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att vi ville få så djup information som möjligt. Vi ansåg att det inte hade gett högre kvalité på
svaren med fler gruppmedlemmar. Eftersom vi använde gruppintervjun för att få mer djupgående
svar än de vi fick av enkäten kändes en mindre grupp mer lämplig och av samma anledning
valde vi att utgå från samma frågor som enkäten men med öppna svar lade till följdfrågor om
nödvändigt. Vi ansåg också att det inte var nödvändigt att träffa gruppen fler än en gång eftersom
vi under vårt första möte fick tillräckligt med kvalitativt underlag. Vidare ansåg vi att
undersökaren skulle ha en aktiv roll för att säkra att gruppens diskussioner hölls inom rätt ämne.

3.6 Urvalsfel
Då vi valt att endast se till generation Y är vi medvetna om att resultatet från vår undersökning
inte kan representera hela populationen och detta bör beaktas vid framtida refereringar till
studien. Med anledning av den begränsade tidsaspekten kan vi inte garantera någon geografisk
spridning på vår undersökning då enkäten spridits via personliga kontakter över mail, sociala
medier och personlig kontakt. Vidare har våra kontakter spridit undersökningen vidare till sina
umgängeskretsar men detta har vi ingen kartläggning på och kan därför inte studera den
geografiska spridningen eller skillnader. Utmaningen med vårt urval har vi i efterhand insett var
att distribuera vår enkätundersökning till den valda målgruppen. Då enkätundersökningar via
Internet är något mottagare enkelt kan ignorera har detta krävt mycket tid och många
påminnelser för att få den svarsfrekvens vi i förväg satt som minimum. Denna svårighet har gjort
att vår enkät genomförts med det som Jacobsen (2002) kallar för bekvämlighetsurval, vilket
innebär att enkäten besvarats av de respondenter vi haft enklast tillgång till även om vi i bästa
möjliga utsträckning försökt att distribuera den till en lämplig målgrupp. Om tidsaspekten inte
hade varit lika pressad hade vi valt vårt urval mer noggrant.

3.7 Felkällor och bortfall
Vi är medvetna om att det vid alla undersökningar finns en viss grad av bortfall, speciellt vid en
internetbaserad enkätundersökning. Vidare är vi medvetna om att vi inte kan säkerhetsställa vem
som faktiskt svarar på enkäten och även om vår målgrupp för undersökningen är manliga
konsumenter inom generation Y bör osäkerheten kring detta noteras för framtida refereringar
eller användning av denna studie i vidare forskningssyften.

3.8 Metodkritik
Vi är medvetna om att vårt metodval att avgränsa vår undersökning till manliga konsumenter
inom generation Y har lett till att vi inte kan genomföra några jämförelser med manliga
konsumenter från andra generationer. Detta är en svaghet i studien och det är något vi hade
önskat göra om vi hade haft mer tid tillgängligt för arbetet.

3.9 Validitet, Reliabilitet & Objektivitet
Vi har valt att mäta studiens trovärdighet genom att undersöka validitet, reliabilitet och
objektivitet. Jacobsen (2002) beskriver vikten av att försäkra sig om att studien undersöker det
den faktiskt syftar till att mäta och att allt är relevant, studiens validitet även kallat giltighet. Det
	
  

22	
  

som kallas intern giltighet handlar om huruvida vi mäter det vi tror oss mäta. Extern giltighet
handlar om studiens överförbarhet. Med hög extern giltighet kan studien generaliseras eller
överföras till ett annat sammanhang. Vidare beskrivs tillförlitlighet och trovärdighet vilket
innebär att undersökningen måste gå att lita på (Jacobsen, 2002). Enligt Ejvegård (2009) ska
studien vara genomförd på ett klart och tydligt strukturerat sätt som inger tillit och tillförlitlighet
vilket även kallas för reliabilitet. Undersökningen ska alltså vara så tillförlitlig att den skulle
frambringa samma resultat om den genomfördes vid ett annat tillfälle. Vidare förklarar Ejvegård
(2009) att en undersökning kan ha hög reliabilitet samtidigt som den har låg validitet. En studie
kan inge samma svar vid ett annat tillfälle men det säkrar fortfarande inte att frågan mäter vad
denne är avsedd att mäta (Ejvegård, 2009).
För vår enkätundersökning har vi för att stärka undersökningens validitet använt oss av ett
stickprov på 384 stycken. Denna uträkning har vi gjort utifrån att det i Sverige finns det 827 094
män födda mellan 1981-1995 (Statistiska centralbyrån, 2015). Därifrån räknade vi med en
konfidensgrad på 95 % där siffran fem avgör vårt konfidensintervall, vilket gav oss storleken 384
på vårt stickprov. Detta innebär exempelvis på en ja och nej fråga att om 80 % svarat nej kan vi
med 95 % säkerhet säga att svaret ligger mellan 75 % och 85 % för hela populationen. Vidare
syftar siffran 384 till att stärka undersökningens validitet.

Tabell 3 (Statistiska centralbyrån, 2015).
Styrkan i vår studies reliabilitet är att vi genomförligt förklarar vårt tillvägagångsätt i denna
studie och även haft problematiken med reliabiliteten vid enkätundersökningar i åtanke under
hela arbetet, inklusive vid utformningen av enkätfrågorna. Detta har alltid varit ett identifierat
problem för oss då misstolkningar och felsvar alltid är en risk. Enda möjligheten att minimera
denna risk är att undersökaren själv är med vid varje svarstillfälle, vilket tyvärr var en omöjlighet
för vår studie. När det gäller undersökningens validitet anser vi som undersökare att vår validitet
är hög. Vår problemställning avser att undersöka vilka faktorer den manliga konsumenten anser
vara värdeskapande i en onlinemiljö och det är dessa faktorer vi har efterfrågat i vår enkät samt
intervju.

3.10 Källkritik
Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att undersökaren är kritisk gentemot vilka källor denne
väljer att använda i sin studie. Källorna ska både stärka tillförlitligheten och vara relevanta för
undersökningen. Källkritik syftar även till att säkra så att studien faktiskt mäter det den syftar till
att mäta (Ejvegård, 2009).
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För att på bästa sätt kunna följa de riktlinjer Ejvegård (2009) beskrivit har vi valt att alltid se på
möjliga källor med ett kritiskt öga. Vi har under arbetets gång ställt oss själva frågor som
exempelvis ‘vad bidrar denna källa till det som är det faktiskt syftet’ och ‘vad har författaren till
denna text haft för syfte, vad är texten skriven för’. Vidare har vi som grupp fört flera
diskussioner huruvida olika källor ska användas eller inte. Samtliga källor som vi valt att
använda är hittade genom Universitet eller Högskolor och deras litteratur- och databaser då vi
anser att detta är en trygg och tillförlitlig källa att leta material i. Kurslitteratur för Internationella
marknadsföringsprogrammet är även en källa till material för denna studie eftersom vi anser att
de är högst relevanta och trovärdiga för en kandidatuppsats inom marknadsföring.

3.11 Alternativt metodval
Om det funnits mer tid hade vi valt att göra en större kvalitativ undersökning men fortfarande
tillsammans med en kvantitativ undersökning eftersom det är beteende vi undersöker. Om den
kvalitativa delen av vår studie hade varit bredare hade vi med högre säkerhet fastställt de
slutsatser vi i det fallet skulle finna. Empirin skulle då vara av högre reliabilitet och vi skulle med
den anledningen kunna se all ny information som mer tillförlitlig.
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4. EMPIRI
I följande kapitel redovisas de resultat vi fått genom vår webbaserade enkät samt vår
gruppintervju. Till dessa ligger tidigare forskning och teorier som grund och vi har använt detta
som en utgångspunkt för denna studie.
I enkätundersökningen deltog 384 stycken respondenter. Enkätundersökningen inleddes med en
kort beskrivning av vårt ämne, syftet med undersökningen och vilka vi är som undersöker.

Tabell 4:1. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Enkäten inleddes med en kontrollfråga som eftersökte respondenternas kön och ålder för att
säkerhetsställa att vi enbart fick svar från män och för att öka studies validitet. Om respondenten
svarade nej på denna fråga skickas denne direkt till sidan där vi tackar för medverkande i vår
enkät.
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4.1 Köpprocessen online

Tabell 4:4. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Denna fråga syftar till att kartlägga respondentens motivation till konsumtion vid köp på Internet.
Det viktade genomsnittet visar att den främsta motivationen till köp är att de gamla kläderna är
slitna och passé med ett värde på 4,45. På andra plats kommer motivationen att följa de senaste
trenderna 2,76 tätt följt av ‘jag handlar för att det gör mig glad’ 2,73. Att motivationen ‘jag
handlar kläder för att mina gamla är slitna och passé’ är den främsta motivationen bland alla
respondenter stärks även av de procentuella siffror som visas i den lodräta kolumnen till höger
om ‘stämmer inte’ där 54,57 %, 48,18 % och 48,30 % svarat att det nästintill inte stämmer alls
att de handlar för respektive motivation. Alternativet ‘jag handlar kläder för att mina gamla är
slitna och passé’ har även lägst procent på svarsalternativet ‘stämmer inte’.
Under vår gruppintervju (Se bilaga 2) diskuterades motivationen till varför de handlar kläder på
Internet och vad det är som motiverar dem. Intervjuobjekt 1 säger: “Det är enkelt och smidigt att
köpa från Internet. Man ser lätt vilka kläder som matchar med varandra. Man slipper stressen i
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butikerna och sparar tid. Jag köper kläder för att uppdatera min stil och när mina gamla kläder
blir slitna”. Samtliga respondenter är eniga om att det är enkelheten i en kombination med större
utbud som motiverar till köp via Internet. Intervjuobjekt 4 säger: “Precis, jag håller helt med.
Utbudet är det som gör att jag handlar typ allt på Internet. Sen håller jag med om att det är
smidigt och att leveranser är supersnabba så man sparar massa tid”.

Tabell 4:6. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabellen visar var respondenterna får behovet att köpa på Internet från. Svaren visar tydligt att de
flesta känner behov av att handla på Internet från sociala medier 74,72% och från fysiska butiker
75,72 %. Även anledningar så som e-handelsbutiker och vänner/familj skapar ett behov och
motivation till att handla på Internet vilket fick 55,61% respektive 53 %.

	
  

27	
  

Under vår gruppintervju (se bilaga 2) efterfrågades intervjuobjektens motivation till köp på
Internet med öppet svarsalternativ. Intervjuobjekt 4 säger: “Jag handlar kläder oftast på nätet
eftersom de grejer jag vill ha inte finns i de fysiska butikerna”. Det övergripande svaret i
gruppintervjun var att köpprocessen ska vara snabb och enkel.

4.2 Konsumentbeteende online

Tabell 4:2. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Denna frågan syftar till att se hur frekvent respondenten handlar på Internet. Handlar
respondenten inte alls på Internet har vi valt att se denne personen som irrelevant för vår
undersökning. Därmed skickas respondenten till sidan där vi tackar för medverkande direkt om
‘handlar inte alls’ rutan klickas i. Vidare kan vi se att det vanligaste bland våra respondenter är
att handla mindre än 1 gång i månaden vilket 58,85 % har svarat. Enligt vår undersökning är det
35,94 % som handlar varje månad. Illustrationen ovan visar även att endast 4,95 % handlar via
Internet varje vecka och 0,26 % handlar alltså inte alls.
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Från vår gruppintervju, (se bilaga 2), svarar två av intervjuobjekten att de handlar kläder online i
princip varje vecka och tittar runt bland olika e-handelssidor flera gånger i veckan. Intervjuobjekt
3 gör ca 50 % av sina klädinköp online medan intervjuobjekt 1 nästan aldrig handlar online, men
han ser tydligt fördelarna med att handla online. Intervjuobjekt 2 säger: “Ja, jag handlar
jätteofta, minst en gång i veckan. Sedan brukar jag sitta och kolla i princip varje dag på vad som
finns”.

Tabell 4:3. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Denna fråga tar reda på vad för typ av kläder respondenten vanligtvis handlar på Internet
eftersom detta kan skiljas åt beroende på vilken typ av konsument respondenten är. Tabell 4:3
visar ett utspritt resultat på de fyra olika alternativen. Den typ av plagg som shoppas mest
frekvent är vardagskläder med ett genomsnitt på 4,45 där hela 68,67 % av alla respondenter
angett att de handlar vardagskläder mycket ofta. Resterande alternativ är mycket likvärdiga sett
till det viktade genomsnittet. Kläder för speciella tillfällen har ett genomsnitt på 2,56,
träningskläder 2,44 och jobbkläder 2,12. Rangordningen i svarsalternativet ‘mycket ofta’ visar
följande resultat:1 vardagskläder, 2 träningskläder och 3, kläder för speciella tillfällen.
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Jobbkläder är det svarsalternativ som flest respondenter svarat att de aldrig handlar på Internet,
21,20 %. Endast 1,04 % har svarat att de aldrig handlar vardagskläder på Internet.
Från gruppintervjun (se bilaga 2) påpekar intervjuobjekten att vardagskläder och skor köps mest
online. Detta på grund av att de är lätt att veta vilken storlek att välja när det gäller vardagskläder
och skor samt att de finns ett större utbud på märken som kan vara svårare att hitta i en fysisk
butik. Intervjuobjekt 4 säger: “Jag handlar faktiskt mest skor. Det ä enkelt och eftersom jag ofta
vill ha specifika märken så är det enklare för mig att hitta det bland det större utbudet som finns
på nätet. Skor är även enkla med storleken eftersom man kan mäta det hemma”.

Tabell 4:7. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Respondenterna har möjlighet att ange ja eller nej på om de först provar kläderna i en fysisk
butik och efter det går in på en e-handelssida och beställer plagget. 76,82 % av respondenterna
brukar inte prova kläder i en fysisk butik först men det finns ändå 23,16% som faktiskt gör det.
Från gruppintervju, (se bilaga 2), instämmer alla intervjuobjekt att det är för omständigt att först
prova kläder i en butik för att sedan handla plagget online. Intervjuobjekt 1 säger: “Om man är i
butik så känns de omständigt att prova bara i syfte att hitta rätt storlek för att sedan handla det
online. Jag gör det i såfall om exempel den skjortan jag vill köpa inte finns i den färg jag vill
köpa. Då kanske jag provar i en annan färg för att sedan köpa den på någon hemsida”. Vidare
säger intervjuobjekt 3: “Nej, det orkar jag aldrig”.
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Tabell 4:11. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Syftet med denna fråga är att få svar på varför och var på en e-handelssida kunden väljer att
avbryta sitt köp. 93,49% utav alla respondenter angav att de avbryter då de måste registrera sig
som kund på e-handelssidan för att slutföra sitt köp. 88,80 % angav att fraktkostnader var en
faktor som med stor sannolikhet fick dem att avbryta sitt köp. Tredje största anledningen till
avbrutet köp är att det varken är öppet köp eller bytesrätt på köpet i mer än 14 dagar, 53,65%.
Resultat enligt tabell 4:11 var det tydligt att det var de tre som flest respondenter ansåg som
besvärliga.
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Från vår gruppintervju, (se bilaga 2), påpekar intervjuobjekten att de avbryter ett köp om sidan
ser oseriös ut eller om de måste registrerar sig på hemsidan för att genomföra ett köp då det
endast resulterar i att reklam skickas till den registrerade e-postadressen. Intervjuobjekt 1 säger:
“Jag gillar inte sådana sidor där man måste registrera sig och skapa konto för att kunna handla.
För man får alltid massa reklam skickat till sin mail när man gör det”. Vidare påpekar
Intervjuobjekt 3 att om han endast ska köpa ett plagg och fraktkostnaden är hög eller om
leveranstiden är lång kan detta vara en orsak till att de avbryter sitt köp.

4.3 Kundvärde online

Tabell 4:5. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Respondenterna har fått svara på vilken typ av e-handelssida de vanligtvis väljer att handla på.
En sida som bara har ett specifikt märke eller en e-handelssida som har flera olika märken att
välja på. Respondenterna är mycket tydliga med vad de använder för typ av e-handelssida då
93,75% väljer att handla på en sida som erbjuder flera olika varumärken.
För att få lite mer specifika svar på vilken typ av e-handelssidor vår målgrupp ser vi till våra
respondenter i vår gruppintervju där (se bilaga 2) tre av fyra respondenter nämner att de handlar
på e-handelssidor som har flera olika märken och olika typer av produkter (kläder, accessoarer
och skor) Intervjuobjekt 3 säger: “väldigt stort utbud i form av märken och det kommer in nya
kläder väldigt ofta”. De beskriver att det är viktigt för dem med valmöjligheter samt att det är
enklare att handla från en sida istället för flera olika. De nämner e-handelssidor så som
yoox.com, careofcarl.com, nelly.com och tres-bien.com (alla med flera olika märken
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tillgängliga). Intervjuobjekt 1 säger att han handlar oftast från märkets egen webbshop. Han
nämner diesel.com som ett exempel. Där vet han att de jeansen passar honom och han vet vilken
storlek han ska ha. Då behöver han inte prova i butik eller leta runt på olika e-handelssidor utan
han går då direkt till diesels egen hemsida och beställer. Intervjuobjekt 1 säger: “Jeans är ett
plagg jag köper online för jag vet redan min storlek så då slipper jag gå in i en vanlig butik och
testa. Det har jag inte tid med”.

Tabell 4:8. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Respondenterna har fått svara på hur viktig respektive information är på en skala noll till fem där
fem är mycket viktig. Utifrån svaren anser de flesta av respondenterna att de
informationsfaktorer som är mest viktiga är pris med ett snitt på 4,62 följt av produktbeskrivning
4,47, storleksguide 4,3, tidigare recensioner 3,92 och alternativa produkter 3,91. Något
respondenterna inte lägger lika stor vikt vid är retur policy och leverans policy som har ett viktat
genomsnitt på 2,39 samt 2,38.
I vår gruppintervju (se bilaga 2) framgår det att pris, produktbeskrivning och storleksguide är de
viktigaste attributen på en e-handelssida. Tre av fyra personer ser att en klar och tydlig
storleksbeskrivning viktigt. De vill veta vilken typ av passform det är på plagget, om det är loose
fit, slimfit eller om den är stor i storleken. “Viktigast för mig att veta är hur storlekarna är och
därför gillar jag när folk har kommenterat och gett recensioner på plagget” säger intervjuobjekt
4 han berättar att han uppskattar om tidigare konsumenter kan skriva kommentarer under plagget
och på så vis kan andra kunder kommentera och ge en recension. Intervjuobjekt 3 säger att han
vill veta måtten på modellen på bilden eftersom det gör de lättare att tänka hur plagget kommer
sitta på honom själv. Intervjuobjekt 4 nämner även att han tycker det är viktigt att materialet på
plagget utförligt beskrivs. Vidare förklarar han att produktbilder är mycket viktig eftersom det då
enkelt och tydligt går att se detaljer samt att de är grafiskt tilltalande.

Tabell 4:9. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Respondenterna har i denna fråga fått ta ställning till om de värdesätter samarbete mellan
varumärken och offentliga personer på en e-handelssida. Syftet är att undersöka om konsumenter
upplever högre värde i en onlinemiljö om samarbeten mellan offentliga personer presenteras.
Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna inte värdesätter samarbeten. 285
respondenter svarade Nej och 99 stycken svarade Ja utav 384 totalt.
I vår gruppintervju (se bilaga 2) framgår även där att det inte ses som något avgörande om ehandelssidan har ett samarbete med en känd person. Intervjuobjekt 4 säger: “Sånt skiter jag
faktiskt i men jag skulle inte strunta i att handla om det va så att de hade något samarbete med
en person som jag inte gillade.” Vidare instämmer intervjuobjekt 2: “Visst kan det vara coolt om
det är någon man gillar! Men precis som intervjuobjekt 4 säger är det inget avgörande.”

Tabell 4:10. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Här får respondenterna ange vilka tre viktigaste faktorer som de anser en e-handelssida bör
innehålla. 84,11% anser att ‘grafiskt tilltalande’ är den faktor som är viktigast på en ehandelssida strax följt av ‘lätt att använda’ som 81,51% angett som värdeskapande. Statistiken
visar tydligt att de två faktorerna anses viktigast då hela 323 respektive 313 angav de två som
alternativ utav 3 möjliga. Den tredje största faktorn som anses viktigt är ‘snygga produktbilder’
vilket 138 utav 384 respondenter angav som värdeskapande.
I vår gruppintervju (se bilaga 2) anser flera av intervjuobjekten att det är viktigt med bra bilder
på plaggen. Intervjuobjekt 2 säger: “Finns det riktigt snygga och proffsiga bilder blir man lite
mer intresserad”. De nämner även ‘zooma in och se detaljer’ som värdeskapande. Att sidan är
snygg i form av utseende påpekas även under gruppintervjun. Intervjuobjekt 1 säger: “Så ska
den vara snygg så att man vill handla där”. Flera av intervjuobjekten lyfter fram att det ska vara
en säker och professionell sida. Intervjuobjekt 3 säger: “För mig är det viktigast att sidan har ett
bra rykte”. Vidare säger Intervjuobjekt 3 också att: “Man vill veta att sidan man handlar på är
en reko sida”. Intervjuobjekten säger också att de tycker det viktigaste är att köpet går smidigt.
Det ska vara enkelt, snabbt och inget krångel. Intervjuobjekt 2 säger: “Borde vara felfritt utan
krångel men det händer ju faktiskt att det strular och då är det väldigt irriterande. Det kan göra
så att jag avbryter mitt köp”.
Intervjuobjekten väljer att lyfta fram att de inte bryr sig om hur företagets retur policy ser ut.
Intervjuobjekt 2 säger: “Retur och sånt struntar jag i, det brukar oftast bli rätt. Jag brukar
nästan aldrig lämna tillbaka kläder när jag har köpt dem online”. Intervjuobjekt 3 fortsätter:
“Jag brukar inte bry mig så mycket om hur det funkar med returer. Jag ser det inte som en
avgörande faktor om jag ska handla eller inte” Vi frågar dem hur det kommer sig att de inte bryr
sig om returer och då svarar de att det beror på att de finns så många olika val på Internet så de
känner att de har hittat det absolut bästa. Intervjuobjekt 3 säger: “Jag tror man tänker igenom det
mycket när man sitter på en hemsida, sen när man väl bestämt sig känner jag ofta att jag vet att
det inte kommer gå att hitta något bättre”. De nämner även att de inte är lika kräsna när de väl
fått hem kläderna och provar dem. Intervjuobjekt 4 säger: “När jag får hem plagget, kanske en
vecka efter att jag betalat de, är jag inte lika kräsen, sitter det liksom helt okej och inte är helt
annorlunda än det sett ut på bilden behåller jag de – om det inte var något svindyrt såklart”.
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Tabell 4:12. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Svaren på frågan vilka faktorer som höjer den totala köpupplevelsen på Internet visas tydligt att
bra produktbilder på plagget 70,57%, pricksäkra storleksbeskrivningar 67,71% och hur lätt det är
att hitta produkter och annan information på nätbutiken 66,93% är de faktorer som flest
respondent ansåg höjer den totala köpupplevelsen.
Intervjuobjekten i vår gruppintervju (se bilaga 2) är ganska splittrade när de ska nämna de
faktorer som höjer deras köpupplevelse. Intervjuobjekt 2 säger: “Vad som höjer den så är det
designen på hemsidan, bilder och bra storlekar på plaggen”. Att det ska vara snabbt och smidigt
är något som flera av våra intervjuobjekt nämner. Intervjuobjekt 4 säger: “Jag tycker att det allra

	
  

37	
  

viktigaste är att det är smidigt”. Vidare fyller intervjuobjekt 3 i: “Det ska även vara enkelt att
hitta allt, man vill inte behöva leta som en dåre”.
Att det är snabb leveranstid tycker intervjuobjekt 4 är extremt viktigt, till och med att det är mer
avgörande än priset. “Har en sida två dagars leverans och en annan 8 dagars leverans så tar jag
den med 2 dagars leverans även om det skulle vara dyrare” säger intervjuobjekt 4.
Intervjuobjekt 3 anser att priset är det som är det som avgör likaså att det finns mycket olika
valmöjligheter. “För mig är pris väldigt avgörande. Men sedan skulle jag säga att utbudet och
många olika stilar är något som höjer min köpupplevelse”, säger intervjuobjekt 3.
Intervjuobjekten 1 berättar att rabatter kan vara något som avgör om han är nöjd med sin
köpupplevelse.
Följande nyckelord är framtagna från den transkiberade gruppintervjun:
F1:--- (ja eller nej fråga)
F2: Köpfrekvens och mängd, browsing
F3: Större utbud, enkelt, vardagskläder, skor
F4: Enkelt, smidigt, bekvämt, slippa stress, utbud, uppdatera sin stil
F5: Stort utbud, mycket nyheter, trendigt, sparar tid
F6: Nej, omständigt
F7: Storleksguide, fit, bilder
F8: 2 mer benägna, 2 ser det som inget avgörande
F9: Bra bilder, material, bra rykte, retur policy ingen prio, smidigt, enkelt att hitta, snygg
webdesign
Tilläggsfråga: Efter betalning-->mindre kräsen
F10: Snabb service, registreringar irriterande, snabba leveranser
F11: Snabba leveranser, rabatter, smidigt, enkelt att hitta, snygg webbdesign, bra bilder,
storleksguide
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5. ANALYS
Vårt analyskapitel inleds med en diskussion kring vårt resultat där vi även drar kopplingar till den
teoretiska referensram som tidigare presenterats. Kapitlet syftar till att analysera hur vår studie bidragit
med nya upptäckter jämfört med tidigare känd fakta och kunskap.

5.1 Den nya generationens digitala beteende
Inköp av varor online uppgår enligt siffror från 2014 till 42,9 % vilket innebär att e-handel står
för totalt 6,4 % av den totala omsättningen i detaljhandeln (Gs1 Sweden & HUI research 2014).
Resultat från vår enkätundersökning visar att 58,85 % av alla respondenter handlar online mindre
än en gång i månaden och 4,95 % handlar varje vecka.
Hur ofta handlar du kläder på Internet?

Tabell 4:2. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram.

Enligt Gs1 Sweden och HUI research (2014) präglas den nya generationens konsumenter av ett
starkt digitalt beteende och om de behåller sitt beteende när de blir äldre och får större köpkraft
kommer de med stor sannolikt efterfråga näthandel i en större utsträckning än vad dagens
konsumenter gör. Enligt Gs1 Sweden och HUI research (2014) drivs e-handeln främst av tre
faktorer. En av dessa faktorer behandlar ökad mognad hos konsumenterna. Om en konsument
handlat online en gång tenderar de att fortsätta handla online och ju mer de handlar minskar oron
för de barriärer som tidigare fanns i att eventuellt bli lurad, osäker betalning och leverans (Gs1
Sweden & HUI research, 2014)
Intervjuobjekten i vår gruppintervju handlar betydligt mer på nätet än vad vårt resultat från
enkätundersökningen påvisar. Tre av intervjuobjekten handlar i princip varje vecka och i annat
fall minst en gång i månaden. De som handlar frekvent är även de som surfar runt mest, flera
gånger i veckan, på olika e-handelssidor för att se utbudet och hitta inspiration till nästa inköp.
Intervjuobjekt 1 berättar att han nästan aldrig handlar online men ser stora fördelar i att göra
detta. I teorin beskrivs det att det finns en teknisk mognad hos konsumenterna och de som
handlat en gång tenderar att handla igen. Vi tror att titta runt på Internet och att ha en positiv
inställning mot e-handel är vanligt inom generation Y. Vi tror därmed att en e-handelssida som
erbjuder de som anses vara värdeskapande faktorer för den manliga konsumenten i generation Y
är en viktig investering på dagens marknad. Vi tror även att en e-handelssida är viktigt att
prioritera som modeföretag i dagens samhälle där konsumenter spenderar allt mer tid online. Till
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och med de som inte är frekventa kunder i en onlinemiljö påpekade fördelarna med e-handelssida
vilket gör att det är värdeskapande för företag att investera i en e-handelslösning trots att deras
målgrupp inte är vana e-handelsshoppare.

Betygsätt hur ofta du handlar följande typer av kläder på Internet:

Tabell 4:3. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Enligt Gs1 Sweden & HUI research (2014) handlade män främst böcker, herrkläder, sport/fritid
och datorer/datatillbehör online under det fjärde kvartalet år 2014. Från gruppintervjun (se bilaga
2) diskuteras vilken typ av kläder intervjuobjekten handlar som vanligast på Internet och då
nämns vardagsplagg som det som inhandlas främst på en e-handelssida. Två utav
intervjuobjekten pekar ut skor som den kategori som de ser som mest värdeskapande för företag
att investera i på deras e-handelssida. Intervjuobjekt 4 säger: “Jag handlar faktiskt mest skor. Det
är enkelt och eftersom jag ofta vill ha specifika märken så är det enklare för mig att hitta det
bland det större utbudet som finns på nätet. Skor är även enkla med storlek eftersom man kan
mäta det hemma”.
Vi tror att skor är det som nämns på grund av att det är typiskt för e-handelssidor som samlar
mest antal märken på ett och samma ställe. Det är också enkelt med pricksäkra storlekar på skor
och konsumenterna slipper strul med eventuella returer.
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Hur väl stämmer respektive påstående in på din motivation till att handla på Internet?

Tabell 4:4. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Som Armstrong et al. (2009) beskriver är första stadiet i beslutsprocessen det som kallas för
behovsupptäckt, vilket kan utlösas av att ett befintligt behov växer till allt mer väsentligt eller av
en yttre påverkan som skapar ett behov hos konsumenten genom att påverka dess sinne. Det
faktum att vår enkätundersökning visar att den främsta motivationen till köp på Internet är att de
gamla kläderna är slitna och passé, se tabell 4.4, kan tydligt kopplas till vår teori då detta stärker
den teori Armstrong et al. (2009) presenterar gällande behovsupptäckt. Detta är enligt vår studie
den största motiveringen till köp. Detta kan klassificeras som intern stimuli där bära kläder är ett
basbehov, vilket växer sig större då de gamla blir slitna och passé. När kläder är slitna och passé
uppstår helt enkelt ett behov som blir uppenbart för kunden, vilket i sin tur blir en motivation till
informationssökning och slutligen ett köp (Armstrong et al., 2009).
Vi tror att anledningen till att flest respondenter angett att motivationen för ett nytt köp är att
deras kläder är passé eller gamla grundar sig i en ursäkt för att konsumenten helt enkelt vill köpa
nya kläder. Vi tror även att frågan som är ställd kan vara svårt för respondenterna att svara på i
en enkätundersökning med slutna svarsalternativ och i detta fall blev alternativet ‘jag handla
kläder för att mina gamla är slitna och passé’ det mest givna svar att ange.

	
  

41	
  

Värdesätter du samarbeten mellan varumärken och offentliga personer på en e-handelssida?

Tabell 4:9. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Att använda sig av en offentlig person kan vara avgörande för en kund i beslutsprocessen. Det är
viktigt att tänka på att den offentliga personen och varumärket bör passa ihop och utstråla den
image företaget vill att kunderna ska identifiera sig med (Pringle, 2004).
Svaren visar att 74,22 % inte värdesätter att en e-handelssida samarbetar med en offentlig person
medan 25,78 % svarar att de värdesätter sådana samarbeten. För att få mer förståelse om de
uppskattar ett sådant samarbete och ser det som en avgörande beslutsfaktor jämför vi med
gruppintervjun (se bilaga 2) våra intervju objekt inte heller ser det som något speciellt avgörande
om e-handelssidan har ett samarbete med en offentlig person. Det ser det dock inte som något
som gör att de inte skulle välja att inte handla på sidan. Intervjuobjekt 4 säger:” Sånt skiter jag
faktiskt i. men jag skulle ju inte strunta i att handla om det va så att de hade något samarbete
med en person som jag inte gillade”. Intervjuobjekt 2 fortsätter: “Visst kan det vara coolt om det
är någon man gillar! Men precis som intervjuobjekt 4 säger är det inget avgörande”
Vi trodde att samarbete med offentliga personer skulle anses vara värdeskapande för den manliga
konsumenten då detta kan ses som ett unikt adderat värde. Både vår enkätundersökning och vår
gruppintervju visar att ett samarbete inte är något våra tillfrågade respondenter värderar i
märkvärd grad. Vi tror att antingen är det så att celebrity endorsement inte fått någon
genomslagskraft än eller så är det så att den manliga konsumenten faktiskt inte värderar eller
tycker att de adderar mervärde med sådana samarbeten och om så är fallet är det inget företag
bör investera i.

5.2 Den grafiska aspekten
Vid köp av kläder, vad anser du är viktigast på en e-handelssida? Markera 3 alternativ.
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Tabell 4:10. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Som Parboteeah et al. (2007) förklarar är de betydelsefulla faktorerna den strukturella fastheten,
funktionell bekvämlighet och föreställande förtjusning på en e-handelssida. Dessa syftar till
förmågan hos besökaren att navigera sig runt på hemsidan och den grafiska designen samt nivån
av visuell attraktion (Parboteeah et al., 2007).
Detta bekräftas i vår enkätundersökning (se tabell 4:10) då grafiskt tilltalande design 84,11 %
och snygga produktbilder 55,21 % värderas högt av våra respondenter. Det stärker teorin om att
det visuella och grafiska på en e-handelssida har betydelse och kan kopplas ihop med det som
Parboteeah et al. (2007) beskriver som identifierade betydelsefulla faktorer.
Vår gruppintervju (se bilaga 2) bekräftar även betydelsen av den grafiska aspekten då flera av
våra intervjuobjekt anser att det är viktigt med bra bilder på plaggen. Intervjuobjekt 2 säger:
“Finns det riktigt snygga och proffsiga bilder blir man lite mer intresserad”. Zooma in och se
detaljer nämner de även under gruppintervjun som värdeskapande attribut. Att sidan är grafiskt
tilltalande och att utseendet på e-handelssidan är tilltalande “så ska den vara snygg så att man
vill handla där”, påpekar intervjuobjekt 1.
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Vilka faktorer höjer den totala köpupplevelsen för dig på internet?

Tabell 4:12. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabell 4:12 stärker även teorin som tidigare diskuterats av Parboteeah et al. (2007) att den
visuella aspekten är betydelsefull, så även i form av ‘bra produktbilder på plagget’ som 70,57 %
angett som viktigt i vår enkätundersökning. Resultatet i tabell 4:12 kan även kopplas till
resultatet från vår gruppintervju (se bilaga 2) där intervjuobjekten nämnde att det är viktigt med
beskrivande och bra bilder på plagget. Intervjuobjekten nämner även designen och grafiken som
faktorer som höjer den totala köpupplevelsen. Intervjuobjekt 2 säger: “Vad som höjer den så är
det designen på hemsidan, bilder och bra storlekar på plaggen”.
Från vår undersökning visar det sig att den visuella aspekten på en e-handelssida är viktigt för
den manliga konsumenten i generation Y. Vi tror att den grafiska aspekten är en avgörande
faktor när vår målgrupp väljer vart de ska handla på Internet. De vill att sidan ska vara tilltalande
samt ha snygga och professionella bilder. Faktorer så som professionell och snygg på en ehandelssida går till exempel att den ska vara trygg och tillförlitlig. Det är mycket tydligt både i
vår enkätundersökning och i vår gruppintervju att den grafiska designen på en e-handelssida är
värdeskapande för kunden. Vi tror att det beror på att det är just kläder, något visuellt och att det
är därför det är viktigt att kläderna presenteras på ett snyggt och tilltalande sätt.
E-handeln har haft en stor framfart de senaste åren och det finns nu oändligt många olika ehandelssidor på marknaden så det är viktigt för företag att stå ut i mängden. Vi tror att ett sätt att
lyckas med detta är att satsa på en grafisk tilltalande design med nya innovativa funktioner som
höjer den totala upplevelsen. Att ständigt jobba och utveckla den grafiska aspekten på en ehandelssida är något vi anser är viktigt att prioritera för e-handelsföretag. Att ständigt utveckla
och uppdatera bilder och design kan vara en stark konkurrensfördel för modeföretag. E-
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handelssidor bör se till att de står ut i mängden, att sidan är lockande, visuellt snygg och grafiskt
innovativ vilket alla är värdeskapande faktorer för de manliga konsumenterna på Internet.

5.3 Bekvämlighet
Vilken typ av e-handelssida handlar du oftast på? Markera ett alternativ.

Tabell 4:5. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Enligt Armstrong et al. (2009) kallas det active information search när konsumenten aktivt själv
söker efter information. Detta kan kopplas till tabell 4:5 där vi tydligt kan se att 93,75 %
använder e-handelssidor som erbjuder flera varumärken. Dessa sidor gör det även enkelt för
konsumenten att jämföra alternativ och söka information vilket styrks av resultatet i fråga 10 där
‘lätt att använda’ är viktigt för 81,51 %. Vidare stärks den teori som Armstrong et al. (2009)
presenterar av vår gruppintervju (se bilaga 2) där ett övergripande och gemensamt resultat från
samtliga intervjuobjekt var att det ska gå enkelt och smidigt när du som kund handlar på Internet
samtidigt som det ska vara enkelt att hitta information.
Varifrån anser du att ditt behov att köpa ett klädesplagg på Internet uppstår? Välj högst
tre av nedanstående alternativ.

Tabell 4:6. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Studier visar att konsumentbeteende är hårt präglat av lättillgängligheten som finns online via
appar och webbsajter. En naturlig del av konsumentbeteendet online är att leta inspiration och
erbjudande för att kunna köpa sina varor till lägsta möjliga pris. Hela 73 % använder sig av
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bloggar och andra liknande modesajter för att hitta inspiration innan de handlar Tradedoubler,
2013).
Armstrong et al. (2008) beskriver vänner och familj, övriga offentliga källor och annonser som
källor till information. Enligt konsumentverket (2014) söker konsumenter i genomsnitt runt på
tio källor innan de genomför sitt köp. Detta är beräknat vara dubbelt så många jämfört med för
några år sedan samt att beslutet att genomföra ett köp har förflyttats till tidigare i
beslutsprocessen, exempelvis när konsumenten söker information på bloggar och i sociala
medier (Konsumentverket, 2014).
I vår enkätundersökning har våra respondenter angett fysisk butik 75,72 % och sociala medier
74,67 % som de största källorna till information. Dock är det bara 6,53 % som anser att bloggar
skapar ett shoppingbehov. I vår gruppintervju då frågan ställdes som en öppen fråga (se bilaga 2)
framgår det att samtliga fyra respondenter handlar kläder på Internet för att det ska vara enkelt,
smidigt och bekvämt. Ytterligare en faktor till att de väljer att handla på Internet är det stora
utbudet. “Jag handlar kläder oftast på nätet eftersom de grejer jag vill ha inte finns i de fysiska
butikerna”, säger intervjuobjekt 4. Vi tror att anledningen till att fysisk butik är en stor
motivation till köp av kläder är på grund av att den fysiska butiken inte matchar preferenserna
och därav söker konsumenten sig till det större utbudet online. Trots detta tror vi att det är i den
fysiska butiken som själva motivationen till att köpa ett klädesplagg uppstår. Det är i den
omgivningen där kläder finns som konsumenten blir motiverad.
Vidare tror vi att den främsta motivationen till att handla på Internet är möjligheten att förkorta
sin söktid. På Internet är det, som våra intervjuobjekt stärker, enkelt och smidigt att handla. Vi
tror att de olika alternativen som erbjuds på Internet i kombination med de funktioner, så som
exempelvis filtrering, är den största bidragande faktorn till varför så många manliga konsumenter
väljer att handla sina kläder på Internet.
Händer det att du provar och tittar på kläder i en fysisk butik för att sedan slutföra ditt
köp på Internet?

Tabell 4:7. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Undersökning visar att cirka 60 % av svenska konsumenter endast använder en fysisk butik som
ett visningsrum inför sitt klädinköp. De känner, provar och tittar runt i den fysiska butiken för att
sedan gå online och handla sitt klädesplagg (Tradedoubler, 2013).
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I vår enkätundersökning (se tabell 4:7) visas dock det motsatta. Det är endast 23,18 % som
händelsevis provar kläder i fysisk butik för att sedan slutföra köpet på Internet. Resterande 76,82
% provar enligt vår undersökning inte i fysisk butik innan de fullföljer köpet på Internet vilket
även visats bland våra intervjuobjekt (se bilaga 2) där alla svarade att de inte provar i fysisk butik
innan köp. Intervjuobjekt 3 säger: “Nej, det orkar jag aldrig” och där intervjuobjekt 1 fortsätter
och påpekar att “Om man är i butik så känns det omständigt att bara prova i syfte att hitta rätt
storlek för att sedan handla det online”.
Vi tror att det för en konsument upplevs som en komplex process att först prova kläder i fysisk
butik för att sedan gå online och slutföra köpet. I gruppintervjun uppger intervjuobjekt 2, 3 och 4
att de brukar kolla runt på Internet flera gånger i veckan för att se utbudet. Vi tror att detta är en
funktion som för de flesta endast är möjlig tack vare Internet. Vi tror att många konsumenter i
dagens samhälle inte har tid att gå runt flera gånger i veckan i fysiska butiker för att se utbudet.
Därav är möjlighet att söka online en värdeskapande faktor på grund av Internets bekvämlighet
och smidighet. Detta ser vi som att processen att utvärdera alternativ blir till en större del av
beslutsprocessen vid köp på Internet. Vi anser att detta steg i beslutsprocessen blir viktigare att
beakta när företag ser till sina konkurrenter och hur de kan sticka ut i mängden när konsumenten
utvärderar alternativ online.
Vi tror att den manliga konsumenten resonerar som följande: varför spendera tid på att testa i
fysisk butik och sedan köpa online när det finns möjligheten att få det hemskickat till dörren,
testa hemma i lugn och ro, och sedan skicka tillbaka produkterna om de inte passar. Vi tror att
den manliga konsumenten värderar bekvämligheten att prova hemma med möjlighet till enkel
och smidig. Vi tror därmed att processen att prova kläderna i fysisk butik innan de köper dessa
på Internet upplevs som komplex, onödig och tidskrävande.
Hur sannolikt är det att du avbryter ett köp på grund av följande villkor? Markera de 3
mest sannolika anledningarna till att du avbryter ett köp.

Tabell 4:11. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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När en konsument bestämt sig för att köpa en produkt kan denne ibland uppleva ett hinder till ett
köp på e-handelssidan. Detta kan till exempel vara för högt pris, frakt eller svårhanterligt system.
När konsumenten ser ett hinder av något slag finns det stor risk att köpet avbryts och
konsumenten söker sig då vidare till andra återförsäljare eller en fysisk butik där denne inte
upplever samma hinder (Broekhuizen & Huizingh, 2009). Enligt våra enkätundersökningssvar
(se tabell 4.11) är ‘kunden måste registrera dig för att kunna slutföra ett köp’ 93,49% och
fraktkostnader 88,80% de hinder som får flest kunder att avbryta sitt köp. Resultat från
enkätundersökningen stärker teorin som gjorts av Broekhuizen och Huizingh (2009) om att frakt
är ett hinder som gör att konsumenten söker sig vidare till andra återförsäljare. Detta påpekas
även under vår gruppintervju (se bilaga 2) där intervjuobjekt 1 säger: “Jag gillar inte sådana
sidor där man måste registrera sig och skapa konto för att kunna handla. För man får alltid
massa reklam skickat till sin mail när man gör det”.
Vi anser utifrån vår studie att det är av stor vikt att det är enkelt, smidigt och bekvämt att handla
på en e-handelssida. Den manliga konsumenten värderar enkelhet och om det inte är enkelt kan
det till och med vara en anledning att avbryta köp. Vi tror att när det är obligatoriskt att skapa ett
användarkonto för att kunna handla ses detta som ett stort hinder för den manliga konsumenten,
samma sak gäller leverans. Ett oflexibelt leveranssätt anser vi att den manliga konsumenten ser
som mycket besvärligt från deras perspektiv. Vi förstår att anledningen till varför de handlar på
Internet istället för i fysisk butik är enkelheten det ger och lyckas inte de internetbaserade
företagen leverera detta tror vi att det främsta kundvärdet med att handla på Internet försvinner
för den manliga konsumenten.
Hur viktig är respektive information när du handlar på Internet? (Där 5 är mycket viktigt
och 1 är oviktigt).

Tabell 4:8. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Armstrong et al. (2009) beskriver hur konsumenten i sin process identifierar och rangordnar de
attribut som skapar värde för dem och bidrar till att tillfredsställa behovet. Attributen som
hamnar högst upp och därmed är top-of-mind är av högsta relevans för marknadsföring och
konstruktion av e-handelssidor (Armstrong et al, 2009). Enligt Rabolt och Solomon (2009) kan
attribut så som pris och material vara en påverkande faktor i det faktiskt köpbeslutet.
Rangordningen visas tydligt av siffrorna i tabell 4:8. Enligt enkätundersökningen är pris,
produktbeskrivning i form av funktion och material och storleksguide de högst rankade attributen
på en e-handelssida. Detta resultat stärks även av vår gruppintervju där samma topp tre nämndes
som de viktigaste attributen.
Croome et al. (2010) menar att tydlig produktinformation, enhetlighet, rimliga priser, inga dolda
kostnader samt att det är enkelt att jämför olika produkter är viktigt för konsumenter i en
onlinemiljö. Denna teori bekräftas i vår enkätundersökning (se tabell 4:8) då pris,
produktbeskrivning och tidigare recensioner är de faktorer som väger högt för våra respondenter
vid köp på en e-handelssida.
Enligt den bild vi fått av den generella manliga konsumenten under vår studie tror vi att denne
förutsätter att saker så som returer och betalning går snabbt, enkelt och smidigt. Samtidigt ser vi
att antal leveransdagar är av stort värde för den manliga konsumenten och därmed ett attribut att
prioritera för de företag som bedriver e-handel. Vidare tror vi att anledningen till att bra produktoch materialinformation är högt rankade är att den manliga konsumenten vill att det ska gå
snabbt, enkelt och smidigt att hitta denna information och sedan fullfölja sitt köp. Vi tror att
tydliga produktbeskrivningar av material och storlek är värdeskapande för konsumenten. Det är
bekvämt för kunden och gör köpet lätt och smidigt.

5.4 Köpvillkor som basbehov
Armstrong et al. (2009) beskriver att relationen mellan konsumentens förväntningar och
produktens upplevda värde avgör hur nöjd konsumenten känner sig med sitt köp. Något som
nästan alltid uppstår efter ett köp är det som kallas för kognitiv dissonans, vilket innebär att
kunden kan vara nöjd med produkten och dess attribut konsumenten valt att köpa samtidigt som
konsumenten känner en viss grad av missnöjdhet med att förlora de attribut de andra alternativen
kunden valde att inte köpa hade (Armstrong et al., 2008). Enligt Croome et al. (2010) är
förtroende viktigt för att skapa kundvärde. För att konsumenterna ska känna sig trygga och skapa
ett förtroende är uppvisad säkerhet på en e-handelssida viktigt. Konsumenterna är noga med att
deras uppgifter inte offentliggörs och att de kan lita på e-handelssidan (Croome et al., 2010).
Enligt respondenterna i gruppintervjun finns det inte riktigt samma efterköpsbeteende vid
shopping av kläder på Internet som i butik. Intervjuobjekt 2 säger: ”Jag brukar nästan aldrig
lämna tillbaka kläder när jag har köpt dem online”. Intervjuobjekt 3 fortsätter: “Jag brukar inte
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bry mig så mycket om hur det funkar med returer. Jag ser inte det som en avgörande faktor om
jag ska handla eller inte”. När det diskuteras vidare om vad det beror på låter det som att
intervjuobjekten inte har samma typ av efterköpsbeteende på Internet. Intervjuobjekt 3 säger:
”Man överväger ju så många fler olika alternativ på Internet än i butiker. Jag tror man tänker
igenom det mycket när man sitter på en hemsida, sen när man väl bestämt sig känner jag ofta att
jag vet att det inte kommer gå att hitta något bättre”. Intervjuobjekt 4 nämner även att han inte är
lika kräsen när han väl fått hem plagget då han berättar följande: ”När jag får hem plagget,
kanske en vecka efter att jag betalat de, är jag inte lika kräsen, sitter det liksom helt okej och inte
är helt annorlunda än det sett ut på bilden behåller jag de – om det inte var något svindyrt
såklart”.
Hur viktig är respektive information när du handlar på Internet?

Tabell 4:8. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Respondenterna i enkäten ser inte heller retur policy som något speciellt viktigt då 73,88% har
värderat retur policy på den lägre skalan när de tillfrågats hur viktig respektive information är när
de handlar på Internet. Den teoretiska referensram och vår undersökning i form av gruppintervju
(se bilaga 2) samt genomförda enkätundersökning (se bilaga 1) stämmer inte helt överens. I
teorin beskrivs det att konsumenter tycker det är viktigt med säkerhet och trygghet och våra
enkätsvar visar det motsatta. Likaså att det är viktigt med returer är inget som våra respondenter i
enkätundersökningen (se bilaga 1) värderar högt. Våra intervjuobjekt i vår gruppintervju (se
bilaga 2) värderar inte heller bra returneringsvillkor.
Vi tror att detta beror på att vår målgrupp ser det som en självklarhet att kunna returnera smidigt
och få varor levererade snabbt. Generation Y är vana vid att handla på Internet och alla våra
respondenter och intervjuobjekt har någon gång handlat på Internet.
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De ser det som en självklarhet att de bitarna av köpet ska fungera bra. Likaså bryr de sig inte om
returer eftersom flera av våra intervjuobjekt (se bilaga 2) aldrig returnerar när de handlar på
Internet. De beskriver att det beror på alla valmöjligheter men också på grund av att de blir
mindre kräsna när de väl har fått hem kläderna. Likaså här tror vi att detta beror på vana av att
handla på Internet hos generation Y. De vet hur de ska gå tillväga för att hitta rätt plagg och med
hjälp av bra bilder och storleksbeskrivningar kunna räkna ut att ett plagg kommer att passa.
Vi tror att fördelaktig retur- och leverans policy är något som generation Y anser vara en
självklarhet. Dessa är inte värdeskapande faktorer för vår målgrupp men på grund av att det ses
som en självklarhet är det något som företag behöver vara bra på även om det inte är några
attribut som kan ge dem en konkurrensfördel.
Om retur- och leverans policy är ofördelaktiga ses detta som ett hinder och därav bör företag
erbjuda snabba leveranser, fri frakt och retur som en självklar policy. Det är en allmän
uppfattning att det är snabba leveranser och fördelaktig retur och därför inget som adderar värde
i beslutsprocessen för den manliga konsumenten.
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6. SLUTSATS
Slutsatsen syftar till att besvara vår studies huvudsakliga frågeställning. Avslutningsvis
presenteras våra förslag till intressant vidare forskning inom vårt område.
Problemformuleringen som lagt grunden för vår studie är:
Vad är värdeskapande för den manliga konsumenten (generation Y) vid köp av modeplagg i en
onlinemiljö?
Som Hawkins och Mothersbaugh (2009) förklarar är kunskap inom konsumentbeteende till för
att ge insikt i hur konsumenter resonerar när de handlar. Vidare förklarar Bakshi (2012) att dessa
insikter kan hjälpa företag att öka sin effektivitet när det gäller att leverera värde till kunden. Vi
har kommit fram till en rad olika faktorer som den manliga konsumenten upplever som
värdeskapande vid köp på Internet. Vi anser att dessa faktorer är viktiga för e-handelsföretag att
ha i beaktning vid utformning av sin e-handel.

6.1 Värdeskapande faktorer
Utifrån vår studie har vi identifierat att en innovativ och tilltalande grafisk design är
värdeskapande för manliga konsumenter inom generation Y. Detta framgick tydligt i vår
gruppintervju där alla var överens om att en snygg och tilltalande grafisk design inger förtroende
samt väcker intresse. Vidare benämns grafisk tilltalande design som den viktigaste faktorn på en
e-handelssida av 84,11 % i vår enkätundersökning. En e-handelssida ska enligt vår studie kännas
professionell, innovativ och tilltalande eftersom respondenterna då uppgett att de blir mer
benägna att handla på e-handelssidan.
Vidare har det i vår studie framgått att bra produktbilder är ytterligare en identifierad
värdeskapande faktor. I vår enkätundersökning uppgav 55,21 % att de värderade snygga
produktbilder. Detta anser vi går hand i hand med den grafiska presentationen av kläderna på en
e-handelssida. Under vår gruppintervju framgick det att bra produktbilder är värdeskapande på
fler än ett sätt. Den manliga konsumenten värderar att kunna zooma in på klädesplagg för att
kunna se material och passform. Vidare värderar de att plaggen visas och bärs av attraktiva och
coola modeller. Av detta kan vi dra slutsatsen att den grafiska aspekten, i form av snygg layout,
ihop med en professionell och snygg presentation av kläderna är värdeskapande faktorer när den
manliga konsumenten handlar på Internet. Vidare bör samtliga faktorer beaktas när modeföretag
utformar sin e-handelssida.
Vår studie påvisar tydligt att en mycket värdeskapande faktor för den manliga konsumenten
inom generation Y även är ett brett utbud. I vår enkätstudie (se bilaga 1) uppger 93,75 % att de
helst handlar på e-handelssidor som erbjuder flera olika varumärken. De vill ha allt samlat på ett
ställe där de kan beställa olika typer av plagg och märken på en och samma plats med syftet att
optimera sin söktid.
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Vidare är det enligt vår studie värdesättande att en e-handelssida har en klar och tydlig
utformning för att det ska vara lätt att hitta och navigera runt på sidan. Det är även en identifierad
värdeskapande faktor för den manliga konsumenten enligt denna studie. 81,51% nämner att en
av de viktigaste sakerna på en e-handelssida är att den ska vara lätt att använda. Likaså tycker
66,93 % av våra respondenter i enkätundersökningen (se bilaga 1) att det är en faktor som höjer
den totala köpupplevelsen. Därför bör e-handelsföretag fokusera på att utforma en
användarvänlig sida med tydliga kategorier och verktyg som gör det lätt som besökare att
navigera sig runt.
Den manliga konsumenten i generation Y ser en bra och pricksäker storleksguide som en stark
värdefaktor. I vår gruppintervju (se bilaga 2) nämner alla våra intervjuobjekt att det är viktigt
med en storleksguide. De vill ha måttbeskrivningar av plagget, vilken typ av passform det är
samt mått i relation till modellen på bilden. Allt för att de ska så lätt som möjligt kunna föreställa
sig hur plagget kommer att passa.
Många av de värdeskapande faktorer vi har kommit till i studien så som stort utbud,
storleksguide, enkelhet och tydlighet skapar värde på grund av att de sparar tid. Den manliga
konsumenten vill undvika krångel och frustration. De vill handla på Internet på grund av att det
är bekvämt och ser därför att faktorer som bidrar till den bekvämligheten är värdeskapande.
Sammanfattningsvis har vi med denna studie undersökt det manliga konsumentbeteendet med
inriktning på generation Y genom en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Vidare
har vi identifierat värdeskapande faktorer för den manliga konsumenten vid köp av kläder i en
onlinemiljö som en hjälp för modeföretag i Sverige när de tar strategiska beslut gällande sin ehandel. För att lyckas med sin e-handel och nå konkurrensfördelar rekommenderar vi
modeföretag som riktar sig mot den manliga konsumenten inom generation Y att använda sig av
våra identifierade faktorer: Grafiskt tilltalande design, snygga produktbilder, brett utbud, lätt att
använda samt tydliga storleksbeskrivningar. Vidare har denna studie bidragit med ny kunskap
och djupare förståelse för det manliga konsumentbeteendet i en komplex onlinemiljö

6.2 Förslag till vidare forskning
Vår studie över manligt konsumentbeteende och vad som är värdeskapande faktorer i en
onlinemiljö kommer sannolikt inte vara tillämpningsbar över tid på grund av e-handelns och
teknikens framfart. Vad som är nytt och värdeskapande nu kan eventuellt komma att ses som en
självklarhet om några år om utveckling fortsätter eller ökar i den takt tekniken utvecklas med
idag. E-handel är dock ett komplext område att undersöka men behovet av uppdaterad och
aktuell data till företag är stort. Detta bidrar till att nyttjandegraden av vår studie höjs. Då vi
undersöker den manliga konsument gör detta att vi specificerar vår data till ett område som inte
är lika utforskat som det kvinnliga konsumentbeteendet är.
Till vidare forskning föreslår vi att med utgångspunkt från vår studie göra en jämförelse mellan
olika generationer bland de manliga konsumenterna. Som tidigare nämnt är e-handel något som

	
  

53	
  

växt mycket de senaste åren och därför hade en urskiljning mellan en äldre och yngre generation
varit intressant att jämföra. Det kan hjälpa företag att specificera sin e-handel efter deras egna
specifika målgrupp. Vidare hade en intressant vinkel varit att undersöka djupare på köpprocessen
och en jämförelse mellan en online och offline miljö. Hur det skiljer sig åt och om det finns
intressanta avvikelser. Detta för att ytterligare få information om motivationerna bakom
beteendet och köpet så att företag kan lära känna sin målgrupp. Ett annat förslag för vidare
forskning är att göra en studie på en annan kategori än modeplagg då vi visar tidigare i vår fakta
att böcker och datorer var den kategori som inhandlats mest av män online.
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8. BILAGOR
8.1 Bilaga nr 1: Enkätundersökning
Enkät: Manligt Konsumentbeteende
Syftet med denna enkätundersökning är att se närmare på vad män inom generation Y (födda
1981-1995) värdesätter när de handlar kläder på Internet.
Vi är tre studenter från Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad
som just nu skriver vår kandidatuppsats inom området marknadsföring.
Stort tack,
Linda, Helen & Caroline

1. Är du en man och född mellan 1981-1995?
- Ja
- Nej

2. Hur ofta handlar du kläder på Internet?
- Handlar inte alls
- Handlar mindre än 1 gång i månaden
- Handlar varje månad
- Handlar varje vecka

3. Betygsätt hur ofta du handlar följande typer av kläder på Internet:
- Jobbkläder
- Kläder för speciella tillfällen (eg. fest och högtider)
- Träningskläder
- Vardagskläder
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4. Hur väl stämmer respektive påstående in på din motivation till att handla kläder på Internet? (5
stämmer helt 1 stämmer inte)
- Jag handlar kläder för höja min självkänsla
- Jag handlar kläder för att mina gamla kläder är slitna eller passé
- Jag handlar kläder för att följa de senaste trenderna
- Jag handlar kläder för att det gör mig glad

5. Vilken typ av e-handelssida handlar du oftast på? Markera ett alternativ.
-Specifikt varumärke och tillhörande hemsida (Eg. Nike.se, Ralphlauren.se)
-E-handelssida som erbjuder flera varumärken (Eg. Stadium.se, Careofcarl.se)

6. Varifrån anser du att ditt behov att köpa ett klädesplagg på Internet uppstår? Välj högst 3 av
nedanstående alternativ.
- Tidningar
- Bloggar
- Sociala medier (e.g Facebook, Instagram etc.)
- Fysisk butik
- E-handel butiker
- Kändisar och andra offentliga personer
- Vänner/Familj
- Reklamaffischer

7. Händer det att du provar och tittar på kläder i en fysisk butik för att sedan slutföra ditt köp på
Internet?
- Ja
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- Nej

8. Hur viktig är respektive information när du handlar på Internet? (där 5 är mycket viktigt och 1
är oviktigt)
- Pris
- Produktbeskrivning (eg. funktion och material)
- Färgalternativ
- Storleksguide
- Tidigare recensioner
- Alternativa produkter
- Leverans policy
- Retur policy

9. Värdesätter du samarbeten mellan varumärken och offentliga personer du ser upp till på en ehandelssida?
- Ja
- Nej

10. Vid köp av kläder, vad anser du är viktigast på en e-handelssida av nedanstående? Markera 3
alternativ.
- Grafiskt tilltalande design
- Lätt att använda
- Trygg och tillförlitlig
- Uppdaterad
- Snygga produktbilder
- Informativ
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- Smidigt varukorg och betalningsprocess

11. Hur sannolikt är det att du avbryter ett köp på grund av följande villkor? Markera de 3 mest
sannolika anledningarna till att du avbryter ditt köp.
- Du måste registrera dig för att kunna slutföra köpet
- Fraktkostnader
- Ej möjlighet att följa leverans
- Du har varken öppet köp eller bytesrätt på ditt köp i mer än 14 dagar
- Begränsade betalningsmöjligheter (eg. endast faktura, kort etc)
- Inget trygg e-handel certifikat
- Du måste själv stå för returkostnaden

12. Vilka faktorer höjer den totala köpupplevelsen för dig på Internet? Markera 3 alternativ.
- Produktförpackning
- Leveransmöjligheter
- Kundservice
- Styling och inspirationstips
- Hur lätt det är att hitta produkter och annan information på nätbutiken
- Filtermöjligheter (att kunna sortera/ selektera produkter)
- Bra produktbilder på plagget
- Catwalk-video med modell bärande plagget
- Pricksäkra storleksbeskrivningar
- Rabatterbjudande
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8.2 Bilaga nr 2: Gruppintervju
Gruppintervju:	
  Manligt	
  konsumentbeteende	
  

Öppen gruppintervju med 4 intervjuobjekt i åldrarna 19-29 år
Intervjuobjekt 1 29 år
Intervjuobjekt 2 24 år
Intervjuobjekt 3 22 år
Intervjuobjekt 4 19 år
Vi presenterade vårt ämne för gruppdeltagarna och lät dem sedan tillsammans diskutera öppet
kring de frågor vi ställde. Vi höll oss till de frågor vi tidigare ställt i vår enkät. Intervjuguide med
tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar.(163)

1 Är ni alla män och född mellan 1981-1995?
Alla: Ja
2 Hur ofta handlar ni kläder på Internet?
Intervjuobjekt 1: Jag handlar faktiskt inte kläder online så ofta. Om jag ska köpa något så är det
träningsutrustning eller plagg som jag vet redan passar.
Intervjuobjekt 3: Själv handlar jag rätt ofta. Ungefär 50 % av de gånger jag behöver köpa kläder
köper jag via Internet. Kanske en gång varannan månad men då köper jag rätt mycket samtidigt.
Intervjuobjekt 2: Ja, jag handlar jätteofta, minst en gång i veckan. Sedan brukar jag sitta och
kolla i princip varje dag på vad som finns.
Intervjuobjekt 3: Ja, jag spanar också efter kläder ganska ofta. Varje vecka kollar jag runt på
Internet efter nya kläder.
Intervjuobjekt 4: Ja, jag är lite som Johan. Jag handlar mycket på Internet, kanske inte varje
vecka men nästan.
3 Vad för typ av kläder handlar ni främst på Internet?
Intervjuobjekt 2: Jag köper verkligen allt möjligt.
Intervjuobjekt 3: Nja, inte jag. Jag köper mest vardagskläder så som T-shirts och tröjor.
Intervjuobjekt 1: Om jag köper något så är det träningskläder eller vardagsplagg. Senast köpte
jag ett par träningsskor och ett par jeans.

	
  

62	
  

Intervjuobjekt 4: Jag handlar faktiskt mest skor. Det är enkelt och eftersom jag ofta vill ha
specifika märken så är det enklare för mig att hitta det bland det större utbudet som finns på
nätet. Skor är även enkla med storlek eftersom man kan mäta det hemma.
Intervjuobjekt 2: Ja, skor är enkelt att handla på nätet.
4 Varför handlar ni era kläder på Internet och vilken motivation har ni till era köp?
Intervjuobjekt 1: Det är enkelt och smidigt att köpa från Internet. Man ser lätt vilka kläder som
matchar med varandra. Man slipper stressen i butikerna och sparar tid. Jag köper kläder för att
uppdatera min stil och när mina gamla kläder blir slitna.
Intervjuobjekt 3: För mig är det utbudet som lockar. Jag bor även ganska långt ifrån de fysiska
butikerna så för mig är det enklare och snabbare att handla via Internet.
Intervjuobjekt 2: Ja, det är ju väldigt bekvämt och man kan ta det enkelt på mobilen i farten. Det
blir inte så omständigt och precis som Dennis sa så är det bättre utbud.
Intervjuobjekt 4: Precis, jag håller helt med. Utbudet är det som gör att jag handlar typ allt på
Internet. Sen håller jag med om att det är smidigt och att leveranser är supersnabba så man sparar
massa tid.
5 Vilken typ av e-handelssida handlar ni oftast på och varför?
Intervjuobjekt 4: yoox.com är min favorit. De har många märken, allt finns verkligen där. De
skickar med UPS så man kan se exakt vilken tid de kommer komma fram. De har även en app så
det är enkelt att beställa från telefonen, vilket jag oftast gör.
Intervjuobjekt 1: Jag är kanske lite mer traditionell. Jag handlar på Diesel för de har jeans som
passar mig bra och de är snygga. Jeans är ett plagg jag köper online för jag vet redan min storlek
så då slipper jag gå in i en vanlig butik och testa. Det har jag inte tid med. Jag gillar även Volt
som har ett brett sortiment på alla mina favoritmärken. Volt har ingen e-handelssida man kan
köpa från men där kan jag gå in ibland för att få inspiration och hitta nyheter.
Intervjuobjekt 2: Tres-bien.com är bra, trendiga märken.
Intervjuobjekt 3: Min favorit är careofcarl.com, sedan tycker jag faktiskt att Nelly.com kan vara
bra ibland på t-shirts. Båda har väldigt stort utbud i form av märken och det kommer in nya
kläder väldigt ofta.
Intervjuobjekt 4: Precis, på nätet kommer det ofta in nyheter. Ett stort plus för att handla på
Internet.
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6 Händer det att ni provar och tittar på kläder i en fysisk butik för att sedan slutföra ert
köp på Internet? Om ja, varför?
Intervjuobjekt 3: Nej, det orkar jag aldrig.
Intervjuobjekt 1: Om man är i butik så känns de omständigt att prova bara i syfte att hitta rätt
storlek för att sedan handla det online. Jag gör det isåfall om exempel den skjortan jag vill köpa
inte finns i den färg jag vill köpa. Då kanske jag provar i en annan färg för att sedan köpa den på
någon hemsida.
Intervjuobjekt 4: Jag brukar faktiskt inte göra det. Jag handlar oftast på nätet eftersom de grejer
jag vill ha inte finns i de fysiska butikerna nära mig.
Intervjuobjekt 2: Jag gör inte heller det, för omständigt.

7 Vilken typ av information kring produkten anser ni vara viktig och vill ni se tillgänglig
vid ett köp på Internet?
Intervjuobjekt 4: Viktigast för mig att veta är hur storlekarna är och därför gillar jag när folk har
kommenterat och gett recensioner på plagget. Då kan kunder skriva att den var liten i storleken
eller så. Det är jättebra för då brukar det faktiskt stämma. Vilken typ av fit det är på plagget är
viktigt, loose, slim eller något annat.
Intervjuobjekt 2: Precis, storleksguide och vilken fit det är brukar jag också kolla på. Jag kollar
även mycket på vilket material kläderna är gjorda i.
Intervjuobjekt 1: Jag tycker det viktigaste är att det är enkelt att hitta det plagget man är ute efter.
Bilderna på plagget brukar säga mycket om produkten, detaljer och sådant. Bra bilder på snygga
modeller så man får en känsla av hur plagget sitter, det tycker jag är viktigt.
Intervjuobjekt 3: Ja, storlekar och passform måste jag också säga. Jag är lång och smal så jag
kollar alltid på hur lång modellen är och hur passformen ser ut. Som Rasmus sa kan bilderna ge
en hint till hur plagget sitter, det är något jag också kollar på. Sedan har jag en begränsad budget
så fri frakt och gratis returer är alltid ett plus hos mig.
8 Värdesätter ni samarbeten mellan varumärken och offentliga personer ni ser upp till på
en e-handelssida?
Intervjuobjekt 3: Hm, det beror på hur cool personen är men visst blir jag lite mer benägen att
handla de plagg som personer jag ser upp till använder. Det ska jag inte sticka under stolen med.
Intervjuobjekt 1: Jag håller med. När varumärken samarbete med kändisar som man gillar så får
det mig att köpa saker som jag egentligen inte hade tänkt handla från första början.

	
  

64	
  

Intervjuobjekt 4: Jag är nog tvärtemot. Sånt skiter jag faktiskt i men jag skulle inte strunta i att
handla om det va så att de hade något samarbete med en person som jag inte gillade.
Intervjuobjekt 2: Visst kan det vara coolt om det är någon man gillar! Men precis som Henrik
säger är det inget avgörande.
9 Vid köp av kläder, vad anser ni är viktigaste på en e-handelssida?
Intervjuobjekt 2: Retur och sånt struntar jag i, det brukar oftast bli rätt. Jag brukar nästan aldrig
lämna tillbaka kläder när jag har köpt dem online. Då tycker jag att bilder är viktigare, bra och
tydliga bilder. Finns det riktigt snygga och proffsiga bilder blir man lite mer intresserad. För mig
som gärna kollar på materialet är det viktigt att det är tydligt på bilden vad de är för material,
gärna att man kan zooma in.
Intervjuobjekt 3: Visst, bra bilder är nice men för mig är det viktigast att sidan har ett bra rykte.
Vissa sidor vet man inte ens vilka de är och då blir man inte så sugen på att köpa något. Man vill
veta att sidan man handlar på är en reko sida. sen håller jag med Johan på returerna Jag brukar
inte bry mig så mycket om hur det funkar. Jag ser iallafall inte det som en avgörande faktor om
jag ska handla eller inte.
Intervjuobjekt 1: Jag tänker lite mer funktionellt. Gärna många bilder på plagget och lätt att hitta
det man söker. Jag gillar när sidan är lätt att använda, och så ska den vara snygg så att man vill
handla där.
Intervjuobjekt 4: Jag håller med Rasmus. Smidighet är det viktigaste, enkelt att beställa och inte
massa krångel. Ibland kan grejerna helt plötsligt försvinna från varukorgen eller att man typ inte
kan gå in och byta adress eller så. Det är bara irriterande.
Intervjuobjekt 2: Det kan jag också hålla med om, det måste vara smidigt. Man kan tro att
Internet med dagens utveckling borde vara felfritt utan krångel men det händer ju faktiskt att det
strular och då är det väldigt irriterande. Det kan göra så att jag avbryter mitt köp.
Intervjuobjekt 4: Jag med.
Tillägg: Ni nämner att ni inte bryr er speciellt mycket om returer, hur kommer det sig?
Intervjuobjekt 3: Man överväger ju så mycket fler alternativ på Internet än i butiker. Jag tror man
tänker igenom det mycket när man sitter på en hemsida, sen när man väl bestämt sig känner jag
ofta att jag vet att det inte kommer gå att hitta något bättre.
Intervjuobjekt 4: När jag får hem plagget, kanske en vecka efter att jag betalat de, är jag inte lika
kräsen, sitter det liksom helt okej och inte är helt annorlunda än det sett ut på bilden behåller jag
de – om det inte var något svindyrt såklart.
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10 Om ni avbryter ett köp online som ni ursprungligen tänkt genomföra, vad beror det
oftast på?
Intervjuobjekt 4: Om sidan känns oseriöst och ser b ut. Jag gillar om man enkelt kan skicka ett
meddelande till sidan och fråga något och sedan få snabbt svar. Tar det flera dagar att få svar, ja
då går jag ju till en annan sida.
Intervjuobjekt 3: Ja, om man hittar ett snyggare plagg som är liknande det man tänkt köpa. Det är
nog min vanligaste anledning. Fraktkostnaden är även lite avgörande. Om det bara är ett plagg
och fraktkostnaden är hög struntar jag i det.
Intervjuobjekt 1: Jag gillar inte sådana sidor där man måste registrera sig och skapa konto för att
kunna handla. För man får alltid massa reklam skickat till sin mail när man gör det.
Intervjuobjekt 2: Det håller jag med Rasmus om, det är irriterande. Min främsta anledning är
annars lång leveranstid. Det ska gå fort.
11 Vilka faktorer höjer den totala köpupplevelsen för er på Internet?
Intervjuobjekt 3: Hm, svårt att säga.
Intervjuobjekt 1: Ja, men det är väl lite det Johan var inne på under den tidigare frågan. Om det
är snabb leverans och man i sin leverans får med rabatt på nästa köp så höjer det köpupplevelsen
för mig.
Intervjuobjekt 4: Jag tycker att det allra viktigaste är att det är smidigt. Såklart håller jag med om
att leveranstiden är viktig. Har en sida 2 dagars leverans och en annan 8 dagars leverans så tar
jag den med 2 dagars leverans även om det skulle vara dyrare.
Intervjuobjekt 3: Jag håller inte riktigt med, för mig är pris väldigt avgörande. Men sedan skulle
jag säga att utbudet och många olika stilar är något som höjer min köpupplevelse. Det ska även
vara enkelt att hitta allt, man vill inte behöva leta som en dåre.
Intervjuobjekt 2: För mig, om man ska se till den totala köpupplevelsen och vad som höjer den så
är det designen på hemsidan, bilder och bra storlekar på plaggen.
Tack för er tid och hjälp, väldigt bra svar och ni har varit till stor hjälp.
Intervjuobjekt 4: Ingen fara, det var inget.
Intervjuobjekt 1, 2 & 3: Tack själva!
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8.3 Bilaga nr 3: Enkätundersöknings resultat

Tabell 4:1. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabell 4:2. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Tabell 4:3. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabell 4:4. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Tabell 4:5. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabell 4:6. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Tabell 4:7. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabell 4:8. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Tabell 4:9. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabell 4:10. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram
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Tabell 4:11. Resultat från enkätundersökningen. Eget diagram

Tabell 4:12, Resultat från enkätundersökning. Eget diagram.
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